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Cuvânt-înainte 

Promotor al valorilor europene în educație, al cadrelor de 

înaltă calificare națională și internațională, doctoratul UPSC „Ion 

Creangă” include trei Școli Doctorale: 

1. Școala Doctorală Istorie. Patrimoniu cultural. Modernitate 

 611.01 Istoria Moldovei (pe perioade); 

 611.02 Istoria românilor (pe perioade); 

 611.03 Istoria universală (pe perioade); 

 611.04 Teoria și metodologia științelor istorice; 

 611.05 Muzeologie; protejarea patrimoniului cultural național; 

 611.06 Documentologie și arhivistică; 

 611.07 Istoria științei și tehnicii (pe domenii); 

 612.01 Etnologie; 

 613.01 Arheologie. 

2. Școala Doctorală Psihologie 

 511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională; 

 511.06 Psihologia specială. 

3. Școala Doctorală Științe ale Educației 

 531.01 Teoria generală a educației; 

 531.02 Management educațional; 

 531.03 Pedagogie istorică; 

 531.04 Pedagogie specială; 

 532.01 Didactica preșcolară; 

 532.02 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ; 

 533.01 Pedagogie universitară; 

 533.02 Pedagogie vocațională; 

 533.03 Pedagogia adulților; 

 534.01 Pedagogie specială. 
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Noile cerinţe ale Procesului de la Bologna au stimulat 

extinderea relaţiilor internaţionale, a mobilităţii academice, a 

colaborărilor ştiinţifice cu diferite ţări: România, Franţa, Belgia, 

Bulgaria, Canada, Israel, Siria, SUA, Turcia, Ucraina, India, 

Kîrgîzstan etc. 

Departamentul Doctoral și Postdoctoral al Universităţii 

Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău s-a inclus în diverse 

proiecte, fiind membru al Şcolii Doctorale Europene în Ştiinţe 

Sociale pentru Europa Centrală şi de Est. Astfel, avem, până la 

moment, peste 35 de bursieri internaţionali în Franţa, Letonia, 

România, Belgia, Bulgaria, Canada (Şcoala Doctorală Francofonă), 

șase  bursieri prin programul Erasmus. 

Un aport considerabil în activitatea doctoratului UPS îl are 

Consiliul Ştiinţific al Şcolii Doctorale Francofone (EDSS), din care 

fac parte personalităţi notorii din universităţile partenere: 

Jean-Michel De Waele, Universitatea Liberă din Bruxelles; 

Jean-Yves Grenier,  EHESS, Paris; 

Madeleine Pastinelli,  Universitatea Laval, Québec, Canada; 

Antony Todorov, Universitatea Nouă, Sofia; 

Ludmila Armaşu-Canţâr, UPS „Ion Creangă”; 

Dragoș Jipa, Universitatea din București; 

Radu Toma, directorul  EDSS, Universitatea din Bucureşti. 

Această deschidere spre colaborări europene a permis 

organizarea şcolilor doctorale atât în instituţiile din Europa, 

Canada, cât şi în incinta Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 

Creangă”.  Or, numai astfel va fi reală şi recunoaşterea actelor de 

studii, şi mobilitatea studenţilor, iar desfăşurarea eficientă a acestor 

proiecte a generat modificarea actelor normative din Moldova şi 

aducerea lor în corespundere cu cele europene. Tot în cadrul 

colaborărilor fructuoase cu AUF a fost deschis un Centru de Reușită 
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Universitară, dotat cu tehnică performantă și bibliotecă, necesare 

procesului de instruire calitativă a doctoranzilor și profesorilor. 

Meritul incontestabil al acestor realizări aparţine atât 

administraţiei, cât şi întregului corp profesoral-didactic, 

doctoranzilor şi partenerilor internaţionali. Iată de ce actuala ediţie 

a „Analelor doctoranzilor şi competitorilor” este, în primul rând, 

rezultatul unor cercetări asidue, realizate de către doctoranzii, 

conducătorii științifici și comisiile de îndrumare din UPSC „Ion 

Creangă” pe tărâmul ştiinţei şi al cunoaşterii.  

„Ştiinţa reprezintă cunoaştere organizată. Înţelepciunea 

reprezintă viaţa.”, spunea Immanuel Kant, cu referire, desigur, la 

coeziunea dintre principiile teoretico-practice ale ştiinţei şi 

implementarea acestora în experienţa de toate zilele. Exigenţele pe 

care le-a ridicat noua etapă tranzitată de învăţământul, educaţia, 

deci şi ştiinţa din Republica Moldova, au fost necesare pentru a 

moderniza, a structura, a revigora mişcarea ştiinţifică actuală.  

Universitatea Pedagogică reprezintă o structură 

educaţională complexă, ale cărei principii, metode şi valori sunt 

cunoscute nu doar în ţară, ci şi peste hotarele ei. Nivelul de 

pregătire a studenţilor se datorează, în primul rând, profesorilor 

universitari care activează în Universitate. O activitate ştiinţifică 

intensă o desfășoară doctoranzii şi postdoctoranzii în perioada 

pregătirii tezelor de cercetare. Și actuala ediţie prezintă rezultate, 

secvenţe din aceste cercetări, studii. Universitatea se poate bucura 

de un aflux consistent de doctoranzi pe parcursul ultimilor ani, 

perioadă în care s-a mărit considerabil numărul celor implicaţi în 

cercetarea pedagogică, psihologică, a metodicilor particulare. Un 

semn al intensei şi sistematicii activităţi ştiinţifice pe care aceştia o 

desfășoară îl reprezintă numărul, relativ în creştere, al 

doctoranzilor beneficiari ai burselor nominale ale Guvernului, ai 
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burselor internaţionale, cel al participanţilor la conferinţe şi 

simpozioane, dezbateri, forumuri, cercetări naţionale şi 

internaţionale – lucru ce sporeşte prestigiul Universităţii ca „oază 

de cultură şi ştiinţă". (Anual beneficiază de aceste burse cca doi 

doctoranzi, în total până la etapa actuală am avut peste 20 de 

bursieri.)  

În prezent, circa 80 de  doctori şi doctori habilitaţi 

coordonează tezele de doctor şi de doctor habilitat.  

În cadrul instituţiei noastre activează următoarele Consilii 

ştiinţifice specializate și Seminare științifice de profil: 

 Istoria universală (pe perioade);  

 Istoria românilor (pe perioade); 

 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională;  

 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ 

(discipline socioumane); 

 Pedagogie generală; 

 Psihologie specială; 

 Pedagogie specială. 

Rezultatele activităţii doctoratului sunt elocvente: doar în 

2017-2018, în Seminarele științifice de profil și în Consiliile 

științifice specializate ale Universității noastre s-au susţinut 3 teze 

de doctor habilitat şi 21 de teze de doctor. 

 Aceste rezultate au fost posibile şi graţie eforturilor depuse 

de conducătorii ştiinţifici, catedrelor, dar şi managementului eficient 

al administrației universității și al Biroului  doctoral și al 

Consiliului Științific Universitar Doctoral.  

 

Președinte CȘSUD, conf. dr.  L. ARMAȘU-CANȚÎR 
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INFLUENŢӐ ȘI PERSUASIUNE ÎN COMUNICARE 

Andra-Mirabela ADĂSCĂLIŢEI, doctorandă 

(România) 

 

Abstract 

 The article presents the role of communication regarded as 

an influence process, situations when the influence appears, elements 

affecting the persuasive process and the forming of convictions in 

persuasive communication.  

Key words: influence, persuasion, conviction. 

 

Adnotare 

 Articolul prezintă rolul comunicării, înţeles ca proces de 

influenţă, situaţii când se manifestă influenţa, elemente care 

afectează procesul persuasiv şi formarea convingerilor în cadrul 

comunicării persuasive.   

Cuvinte-cheie: influenţă, persuasiune, convingere. 

 

 Marele dicţionar de psihologie (LAROUSSE, Bucureşti, 

2006) atribuie termenului comunicare următoarea semnificaţie: 

proces şi ansamblu de comportamente care servesc la producerea, 

transmiterea şi receptarea de informaţii prin intermediul unor sisteme 

simbolice împărtăşite şi definite social [apud 4, p. 8]. 

 Referindu-ne la comunicare, vom face o scurtă prezentare 

privind elementul component al acesteia, mesajul, care presupune un 

mozaic de informaţii obiective, judecăţi de valoare care privesc 

informațiile (subiective sau obiective), judecăţi de valoare şi trăiri 

personale în afara acestor informații.  
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În viziunea autorului Ion-Ovidiu Pânişoară, mesajele includ 

datele transmise și codul de simboluri care intenţionează să ofere un 

înţeles specific, particular acestor date [3, p. 54]. 

 Făcând apel la modelul diadic al comunicării, John R. Freund 

şi Arnold Nelson [3, p. 145] notează că există, cel puţin, patru forme 

diferite de mesaj: 

 mesajul care există în mintea emiţătorului (regăsit ca atare în 

mintea acestuia); 

 mesajul care este transmis de emiţător (definind modul în care 

transmiţătorul codează mesajul); 

 mesajul care este interpretat (decodat de receptor); 

 mesajul care este reamintit de acesta (afectat de selectivitatea 

receptorului şi de modalităţile de respingere a elementelor 

indezirabile pentru el). 

 Ȋn activitatea didactică, este foarte important ca mesajul 

transmis de profesor să fie similar cu cel interpretat şi, ulterior, 

reamintit de elev, ca latura informaţională a comunicării să fie 

asigurată prin acest lanţ. 

 Dimensiunea pragmatică a comunicării este cea prin care 

limbajul funcţionează ca instrument de stabilire şi gestionare a 

relaţiilor dintre indivizi. Totuşi ne putem gândi că acest proces 

deosebit de important – comunicarea – care se constituie drept liant, 

poate deţine anumite capacităţi de influenţare a celuilalt, ceea ce se 

traduce prin persuasiune. 

 În viziunea autoarei Ecaterina Ţărnă, cercetările în psihologia 

comunicării au evidenţiat rolul important al comunicării, înţeles ca 

proces de influenţă în structurarea câmpului social pe trei niveluri 

esenţiale: normativ, cognitiv şi social. Influenţa normativă creează, 

întăreşte şi impune valori, aspectul cognitiv determină un anumit 

decodaj al realităţii şi o utilizare corespunzătoare a informaţiei, iar 
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aspectul social joacă un rol esenţial în organizaţie, menţinând sau nu 

statusurile, relaţiile de putere şi de autoritate [4, p. 323]. 

 Ȋntr-un studiu elaborat de H.C. Kelman, găsim o caracterizare 

interesantă a proceselor de influenţă. Autorul Ion-Ovidiu Pânişoară 

consideră că, păstrând anumite grade de convergenţă, putem să le 

considerăm pasibile şi de apariţia normelor de grup. De altfel, trebuie 

spus aici că ne interesează cu precădere modul în care normele apar, 

deoarece în practica educaţională nu doar funcţionarea sistemului 

normativ este importantă în echipele alcătuite pentru rezolvarea 

anumitor sarcini didactice, ci şi modul cum putem influenţa procesul 

de dezvoltare a anumitor echipe sinergice care ar presupune norme 

interiorizate [3, p. 245]. 

 Kelman numeşte trei procese de influenţă: complezenţa, 

identificarea şi interiorizarea, pe care le defineşte după cum urmează: 

 complezenţa – „individul acceptă influenţa pentru că speră să 

obţină o reacţie favorabilă de la altă persoană sau de la grup”;  

 identificarea –  are loc atunci „când individul acceptă influenţa 

pentru că doreşte să menţină o relaţie satisfăcătoare, ce  

consolidează definiţia de sine, cu altă persoană sau cu un grup”. 

Aceasta poate lua forma identificării clasice, în care individul 

preia rolul celuilalt, sau a unei relaţii de rol reciproce;  

 interiorizarea – survine atunci când individul acceptă influenţa 

pentru că substanţa comportamentului indus – ideile şi acţiunile 

ce-l compun – e recompensatoare intrinsec; el adoptă 

comportamentul indus pentru că acesta este congruent cu 

sistemul său de valori [3, p. 246]. 

 Fără a înregistra deosebiri esenţiale, se remarcă suficiente 

nuanţări în sensul pe care-l dau acestor noţiuni unii autori în lucrările 

lor. Specialiştii în domeniu au demonstrat că influenţa este uşor 

acceptată atunci când vine din partea cuiva cunoscut, iar sursele 
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externe de comunicare nu sunt eficiente fără autorizare instituţională 

şi confirmare interpersonală. Motivele pentru care se lasă influenţaţi 

sunt: 

 au mai mare încredere în ei; 

 un contact personal poate exercita o presiune informală în 

sensul conformării; 

 există posibilitatea discutării şi argumentării, persuasiunea 

fiind rezultatul schimbului reciproc de opinii; 

 sugestia venită din partea unei cunoştinţe din propriul cerc de 

contacte sociale poartă în sine garanţia conformării la 

normele de grup [4, p. 326]. 

 Astfel, autorul Virgil Frunză stabileşte că  tipul de influenţă 

exercitată asupra grupului este un factor care nu trebuie neglijat, 

deoarece în foarte multe cazuri funcţionarea optimă a grupului, 

precum şi randamentul lui sunt determinate de tipul de  influenţă 

exercitată de către lider asupra acestuia. Pe de altă parte, nu trebuie 

să se uite că de multe ori, apariţia unor tensiuni şi a unor conflicte în 

interiorul grupului au ca punct de plecare tot tipul de influenţă pe 

care o exercită conducătorul grupului [2, p. 44]. 

 La modul general, influenţa poate fi directă sau indirectă, 

fiecare dintre cele două forme exercitându-se prin anumite 

comportamente etalate de către profesor, pe baza cărora se 

structurează ulterior şi tipul de relaţie educativă pe care profesorul o 

permanentizează la nivelul grupului pe care îl conduce. 

 Ca notă generală, trebuie făcută menţiunea că unii educatori, 

prin temperamentul lor, prin pregătirea psihopedagogică de care 

dispun, prin concepţia generală pe care o au despre educaţie, exercită 

constant un anumit tip de influenţă (directă sau indirectă), dar există 

şi cazuri când educatorii optează pentru un anumit tip de influenţă în 

funcţie de mai multe aspecte, fie că este vorba de vârsta elevilor, de 
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experienţele de învăţare pe care aceştia le posedă, de sistemul de 

deprinderi şi priceperi pe care elevii şi le-au format în timp, de 

potenţialul intelectual de care dispun, de tipul de activitate în care 

sunt implicaţi. Plecând de la aceste determinări, cadrul didactic poate 

opta spre un anumit tip de influenţă, dar poate să le şi alterneze, dacă 

contextul de educație sau tipul de activitate impun o asemenea 

strategie. 

 Se poate totuşi trage concluzia că nu poate fi influenţat 

eficient un grup de elevi dacă liderul sau educatorul său nu-l 

cunoaşte din perspectiva tuturor parametrilor implicaţi în buna 

desfăşurare a acestuia [2, pp. 44-45]. 

 Un considerent care stă la baza relaţiei dintre pedagogie şi 

psihologia socială este concretizat în faptul că, de foarte multe ori, în 

activitatea de instruire-învăţare, cadrele didactice sunt puse în situaţia 

de a forma la elevii cu care lucrează o serie de atitudini, de 

convingeri, de sentimente, într-un cuvânt de a-i ajuta pe aceştia să 

dobândească o serie de abilităţi de natură afectivă, care au un rol 

extrem de important în dezvoltarea generală a personalităţii lor. 

 Pentru ca aceste achiziţii să fie posibile însă, cadrele didactice 

trebuie să cunoască mecanismele care stau la baza formării lor, iar 

după aceea, să elaboreze strategiile cele mai adecvate, cele mai 

potrivite care să asigure reuşita într-un demers de asemenea natură. 

 Ȋn această privinţă, psihologia socială poate oferi pedagogiei 

informaţii de un real folos. De exemplu, la ora actuală sunt cunoscuţi 

factori implicaţi maximal în formarea sau schimbarea atitudinilor. 

 Influenţa este un mijloc simbolic de persuasiune: ea 

determină decizia celuilalt de a acţiona într-un anumit fel, pentru că 

simte că aceasta este un lucru bun pentru el, şi nu pentru că, prin 

nonconformare, şi-ar încălca anumite obligaţii, conform autorului A. 
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Parsons, citat de conferenţiar universitar Ecaterina Ţărnă în lucrarea 

„Bazele comunicării” [apud 4, p. 323]. 

 Referindu-se la acest aspect, autorul Virgil Frunză îl citează 

pe J. N. Kapferer (1978), care consideră că principalele elemente ce 

afectează procesul persuasiv sunt [apud 2, p. 45]: 

 natura şi calităţile sursei; 

 natura şi calităţile mesajului; 

 natura şi calităţile canalului de transmitere a mesajelor; 

 natura şi caracteristicile receptorului. 

 Evident, cadrul didactic poate acționa la nivelul fiecărui 

factor, pentru a face posibilă formarea sau schimbarea unei atitudini. 

De exemplu, când se are în vedere natura şi calităţile sursei, referirile 

vizează cu precădere competenţa pe care o posedă sursa în domeniul 

în care se vizează formarea atitudinii sau credibilitatea de care dă 

dovadă existând şi cazuri când sursa onorează prima exigenţă, dar nu 

o poate proba pe a doua şi, drept urmare, atitudinea nu se poate 

forma [2, pp. 45-46]. 

 Prin urmare, comportamentul adoptat în timpul comunicării 

rezultă din acţiunea forţelor care-l influenţează. Jean-Claude Abric 

menţionează că forţele pot fi de două tipuri [apud 4, p. 327]: 

 pozitive – corespund nevoilor de perfecţionare, de atingere a unor 

obiective, de autorealizare. Acestea creează tensiuni pozitive, 

care declanşează un comportament pozitiv, numit şi 

comportament de apropiere; 

 negative – corespund nevoilor de a ocoli anumite obiecte, situaţii 

sau indivizi, de a evita anumite evenimente. Acestea creează 

situaţii negative şi, evident, comportament de evitare. 

Forţe pozitive -> Tensiuni pozitive -> Comportament de apropiere. 

Forţe negative -> Tensiuni negative ->Comportament de evitare. 
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Astfel, atât emiţătorul, cât şi receptorul urmăresc un anumit 

scop: să atingă anumite obiective şi să evite situaţiile periculoase, 

care pot genera chiar conflicte. 

 Ȋn activităţile instructiv-educative, se întâlnesc frecvent cazuri 

care pot fi soluţionate doar prin puterea profesorului de a convinge. 

Determinarea de implicare a elevilor într-un anumit proiect, 

participarea la activităţi curriculare/extracurriculare, conştientizarea 

importanţei şi temeiniciei învăţării sunt aspecte care necesită apelul 

la comunicare persuasivă. 

  Convingerile sunt anumite „adevăruri” subiective sub forma 

percepţiilor, care determină comportamentul cotidian, fiind, în 

acelaşi timp, difuzate spre ceilalţi cu scopul de a le influenţa 

comportamentul şi a-i determina să se conformeze. Ȋn acest sens, este 

nevoie de delimitare: 

 controlul comportamentului – este realizat de ceilalţi; 

 autocontrolul – este realizat personal: control direct; 

 adaptabilitatea – măsura în care oamenii observă şi îşi 

reglează comportamentul în cadrul relaţiilor cu alţii; 

 încrederea în propria persoană – reprezintă gradul în care o 

persoană se autoevaluează pozitiv [apud 4, p. 339]. 

 Fenomenul persuasiv poate avea rezultate pozitive sau 

negative, cert este faptul că el declanşează modificări în gândirea şi 

comportamentul individului. Fără a se simţi intimidat în vreun fel, 

elevul poate alege să rezolve o anumită sarcină şcolară sau să-şi 

corecteze un comportament neadecvat graţie mesajului persuasiv pe 

care l-a primit de la profesor. Bineînţeles, această situaţie se bucură 

de credibilitatea de care dă dovadă profesorul sau de o exercitare a 

puterii acestuia.  

 Este important să cunoaştem că modul în care dimensiunile 

personalităţii şi convingerile asociate lor se structurează, determină 
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anumite caracteristici ale propriei personalităţi, care sunt importante 

pentru comunicarea interpersonală şi relaţionarea cu cei din jur. 

 Ȋn concluzie, rolul important al comunicării, înţeles ca proces 

de influenţă, nu trebuie neglijat, deoarece poate avea efecte benefice 

atunci când se potenţează valoarea formativă a convingerilor. 

Cunoaşterea strategiilor de comunicare în diferite situaţii impune o 

atentă cunoaştere a dorinţelor, mobilurilor şi a stării de spirit a celui 

supus acţiunii de constângere. 
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Abstract 

 In this article are addressed the main directions of evolution 

of the concept vocational education who has supported 

reconfiguration along the time. Different terms that reveal the 
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essence of the phenomenon in different stages have been used in the 

Romanian area. Current international education policies are 

proposing the collocation vocational education and training (VET), 

making a separation of the two dimensions. 

 

 Key words: vocational education, school and professional 

orientation, vocational training. 

 

Adnotare 

 Ȋn acest articol sunt abordate principalele direcţii de evoluţie 

ale conceptului de educaţie vocaţională, care a suportat 

reconfigurări de-a lungul timpului. Ȋn arealul românesc, s-au folosit 

termeni diferiţi, care relevă esenţa fenomenului în diferite stadii. 

Politicile educaţionale internaţionale actuale propun construcţia 

„vocational education and training” (VET), făcând o delimitare a 

celor două dimensiuni. 

 

 Cuvinte-cheie: educaţie vocaţională, orientare şcolară şi 

profesională, învăţământ vocaţional. 

 

 Educaţia vocaţională constituie o dimensiune specifică a 

educaţiei aplicative, tehnologice, implicând, în mod special, procesul 

de formare şi dezvoltare a personalităţii elevului în perspectiva 

integrării sale şcolare şi profesionale, realizabilă prin valorificarea 

deplină a resurselor psihologice, în funcţie de cerinţele sociale.  

 În sens restrâns, educaţia vocaţională reprezintă premisa 

psihologică a procesului de formare profesională a elevului, proces 

iniţiat şi intensificat în anumite etape ale şcolarităţii (învăţământ 

secundar şi superior, dar şi învăţământ primar, pentru identificarea 

vocaţiei artistice şi sportive). În sens larg, implică o activitate 
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complexă de orientare: a) individuală – cu funcţie de „căutare a unei 

specificităţi ce favorizează, dacă nu antrenează, tendinţele cele mai 

profunde ale fiinţei”; b) colectivă, socială – cu funcţie de diagnoză şi 

de prognoză, la nivel de „orientare şcolară care trebuie să devină o 

orientare a educaţiei”, evitând selecţia timpurie (cu excepţiile care 

confirmă regula – vocaţia artistică sau sportivă) [2, p. 64]. 

 Cunoscând valoarea anumitor laturi ale complexului proces 

educaţional (educaţia morală, intelectuală, psihofizică), considerăm 

că educaţia vocaţională reprezintă o preocupare de bază în acest sens, 

reflectată şi în scrierile filozofilor antici. Accentuând conexiunea 

dintre aspiraţiile şi capacităţile individului, pe de o parte, şi nevoile 

sociale, pe de altă parte, Platon invoca, în lucrarea „Republica”, 

ideea că tocmai această corelaţie va determina conţinutul procesului 

educaţional, respectarea ei fiind o condiţie esenţială a construirii unui 

stat ideal [3, p. 12]. 

 Remarcând ideea că personalitatea este un sistem dinamic 

hipercomplex, autoarea Ecaterina Ţărnă subliniază că este, totodată, 

şi o fiinţă supraordonată, cu funcţie integrativ-adaptativă, care 

presupune raportarea acesteia la valorile şi normele sociale [10, p.3]. 

 Ȋn general, în ceea ce priveşte conturarea unei identităţi 

vocaţionale, este nevoie de stabilirea unor trasee comune între 

aspiraţiile personale şi, respectiv, ceea ce se potriveşte fiecărui elev, 

astfel încât să se prevină dificultăţile de adaptare, conflictele sau 

chiar abandonul şcolar. 

 Conform prof. Sorin Cristea, principiile educaţiei vocaţionale 

concentrează cerinţele psihologice şi sociale implicate în optimizarea 

deciziilor de orientare şcolară şi profesională. Sunt incluse la nivel de 

sistem: 1) principiul accentuării rolului orientării în raport cu selecţia 

şcolară şi profesională; 2) principiul asigurării orientării spre domenii 

profesionale largi; 3) principiul valorificării prioritare a atitudinilor 
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pentru un domeniu profesional; 4) principiul integrării problematicii 

orientării în structura curriculumului şcolar; 5) principiul consilierii 

la nivelul corelaţiei dintre cunoaşterea elevului – cunoaşterea 

tendinţelor de dezvoltare socioeconomică afirmate global, naţional şi 

local [2, pp. 64-65]. 

 Studiind literatura de specialitate pentru analiza conceptului 

„educaţie vocaţională”, remarcăm faptul că aceasta se identifică, de 

fapt, cu orientarea şcolară şi profesională şi doar în lucrările apărute 

în anii ’90 ai sec. al XX-lea şi recent, în contextul educaţiei formale, 

educaţia pentru profesie este deseori încadrată în educaţia 

tehnologică, abordare influenţată de aspectul tehnicist al 

competenţelor, dictată de revoluţia tehnico-ştiinţifică [3, p. 12]. 

 Școala românească, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 

şi în prima jumătate a secolului al XX-lea, este influenţată mult de 

şcoala franceză atât sub aspect lingvistic, cât şi în privinţa unor 

evoluţii ale sistemului de învăţământ. Ȋn tratarea problemei privind 

orientarea profesională se remarcă aceeaşi subordonare. Ȋn lucrarea 

„Orientarea profesională”, editată la Bucureşti în 1939, I. Nestor 

prezintă fenomenul studiat în parametrii conceptuali şi terminologici 

ai sferei franceze: „Orientarea profesională constituie, fără îndoială, 

una dintre cele mai însemnate ramuri ale psihologiei aplicate şi, 

alături de selecţiunea profesională, este chemată să organizeze 

sistematic productivitatea omului, marcând prin aceasta paşii cei mai 

siguri către meliorismul social” [7, p. 11]. 

 Ȋn perioada interbelică, problema orientării profesionale 

ocupă un rol fundamental în formarea personalităţii şi în România, 

un indicator în acest sens fiind crearea Institutului Românesc de 

Organizare Știinţifică a Muncii.  

 Din literatura studiată de noi, putem afirma că lansarea 

sintagmei ghidarea în carieră a suportat reconfigurări provocate de 
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reflecţiile ştiinţifice asupra fenomenului, punând accentul nu doar pe 

aspectul profesional, dar şi pe cel educaţional. 

 Ȋn mediul românesc, prin filiera francofonă pătrunde şi este 

acceptată în a doua jumătate a sec. al XX-lea sintagma orientare 

şcolară şi profesională. V. Lăscuş, în lucrarea Cercetări asupra 

opţiunii profesionale, apărută la Bucureşti în 1972, defineşte 

opţiunea profesională ca aspect al orientării şcolare şi profesionale 

[4, p. 9]. 

 Ȋn publicaţia „Interesul cognitiv şi orientarea profesională”, 

apărută la Bucureşti în 1975, autorul Ion Drăgan a pus în evidenţă, 

prin cercetare, rolul pe care-l joacă interesele cognitive în procesul 

orientării şcolare şi profesionale, în formarea opţiunilor şi aspiraţiilor 

şcolare şi profesionale, în luarea deciziei şi opţiunii finale 

(prezentarea la admitere într-o şcoală sau alegerea unei profesiuni). 

Ȋn viziunea aceluiaşi autor, este justificată alegerea intereselor 

cognitive dintre multitudinea variabilelor cognitive care acţionează 

asupra procesului de orientare vocaţională/profesională: 

- este variabila care are funcţie stimulatoare şi direcţională puternică 

asupra comportamentului uman şi, ca atare, se consideră că procesul 

orientării poate fi influenţat de ea; 

- între această variabilă şi aptitudini (care au un rol esenţial în 

orientare) există corelaţii pozitive, fapt susţinut şi atestat de mulţi 

psihologi în cercetările lor; 

- prin dezvoltarea în procesul de învăţământ a  acestei variabile, se va 

putea amortiza şi chiar anihila influenţa unor factori extrinseci care 

au efecte negative asupra orientării (sfaturile neîntemeiate, imitarea 

fără discernământ a colegilor, dorinţa de câştig bun, confortul, 

succesul de moment) [5,  p. 57]. 

 Ȋn general, persoana trebuie privită sub aspectul nivelului pe 

care îl prezintă posibilităţile sale, al nivelului său de realizare şi al 
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nivelului de aspiraţii. Sub acest din urmă aspect, este necesară 

confruntarea între aspiraţie şi posibilităţi. Rolul şcolii în satisfacerea 

posibilităţilor (prin instruire şi educaţie) şi în echilibrarea aspiraţiilor  

este considerabil [6, p. 61]. 

 Conform autorului S. Cristea, semnificativă este viziunea 

despre educaţia vocaţională/ profesională promovată ca: 

- modalitate de adaptare la ample schimbări sociale, culturale, 

economice şi politice; 

- parte componentă a curriculumului şcolar, proiectată în forme de 

organizare de tip formal, dar şi nonformal, prin obiective pedagogice 

de cultură generală, cultură de profil şi cultură de specialitate. 

 Educaţia vocaţională/profesională, marcată de imperativele 

societăţii postindustriale, evoluează la nivelul pedagogiei 

postmoderne în spiritul paradigmei curriculumului. Noile valori sunt 

receptate de profesori şi de elevi ca premise ale unei activităţi de 

orientare şi consiliere eficientă, realizabilă la nivelul educaţiei 

tehnologice. 

 Obiectivul general, rezultat la nivelul orientării şi consilierii 

elevului în contextul societăţii postmoderne, vizează „demnitatea 

persoanei ca valoare unică” şi proiectarea sa pe termen lung „prin 

provocarea autoformării” [2, p. 65].  

 Revenind la operaţionalizarea conceptelor relaţionate 

problematicii noastre, vom analiza „vocaţionalul”, perceput ca spaţiu 

de intersecţie a structurii de personalitate cu rolul asumat în context 

profesional. 

 Acesta este definit, conform Dicţionarului de psihologie 

socială, drept înclinaţie sau predispoziţie specială a individului de a 

exercita o activitate socială – adesea profesională – cerând acestuia 

devotament şi abnegaţie deosebită. Vocaţia se manifestă la subiect ca 
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o tendinţă dominantă, ori ca nevoie puternic resimţită de a efectua un 

anumit tip de activitate [1, p. 420]. 

 Conform autorului Paul Popescu-Neveanu, vocaţia este  

chemarea către o anumită activitate sau către îndeplinirea unor 

misiuni sociale, întemeiate pe conştiinţa propriilor aptitudini şi pe 

răspunderea privind valorificarea lor, presupunând o corelaţie între 

sistemul aptitudinal şi cel atitudinal. Sprijinirea tinerilor în sensul 

unei opţiuni autentice pentru un rol profesional vocaţional constă în 

identificarea unei corespondenţe optime între profilul ocupaţional şi 

combinatorica particulară a intereselor şi aptitudinilor unei persoane 

[8,  p. 776]. 

 Conform ISCED (International Standard Classification of 

Education), învăţământul vocaţional se referă la acele programe 

educaţionale, organizate şi desfăşurate cu intenţia de a transmite 

beneficiarilor o sumă de cunoştinţe şi de a dezvolta o serie de 

abilităţi şi de competenţe, specifice unei profesii/meserii sau unei 

clase de profesii/meserii. Aceste programe pot avea o componentă 

aplicativă integrată practicării unei profesii/meserii (work-based) sau 

pot fi organizate în sistem dual (dual-system education programmes). 

Documentul prevede că finalizarea cu succes a acestui tip de 

programe asigură obţinerea unei calificări relevante pentru piaţa 

forţei de muncă, recunoscută de autorităţile naţionale [11]. 

 Ȋn spaţiul sistemului de învăţământ românesc, se întâlneşte 

sintagma învăţământ vocaţional, pe când politicile educaţionale 

internaţionale propun construcţia vocational education and training 

(VET), realizând o delimitare a celor două dimensiuni, în funcţie de 

tipurile de abilităţi achiziţionate în urma celor două procese: pe de o 

parte, educaţia, iar pe de altă parte, formarea. 

 Profesorul Gheorghe Rudic consideră că învăţământul 

vocaţional reprezintă o „hartă de pilotaj”, care le permite oamenilor 
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să ajungă la „insula vieţii” lor. Dacă această hartă nu este perfectă, 

cei care se conduc de ea suferă eşec [9, p. 5]. 

 Prin urmare, dezvoltarea identităţii vocaţionale trebuie să fie 

cel mai important lucru în adolescenţă, când tinerii încearcă să-şi 

definească şi să-şi stabilească un loc pe piaţa muncii. O dovadă 

grăitoare în sprijinul acestor teorii a rezultat în urma unui studiu 

aplicat pe elevii de gimnaziu şi de liceu de către cercetătorii Skorikov 

şi Vondracek în 1998, ce a demonstrat că dezvoltarea identităţii 

ocupaţionale tindea să fie mai avansată în domeniul vocaţional decât 

în alte domenii, inclusiv cel religios, cel al stilului de viaţă şi cel 

politic [12,  p. 147]. 

 Ȋn concluzie, prezentarea evoluţiei conceptelor care definesc 

fenomenul studiat, punând accent, în primul rând, pe esenţa 

procesului, contribuie semnificativ la conturarea unor perspective 

orientate spre identificarea posibilităţilor de maximă valorificare a 

potenţialului individual în context vocaţional.  
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ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDUCERII ȘCOLARE 

Lorena Elena BOLFĂ, doctorandă 

(România)  

 

Abstract 

          School leadership is now an education policy priority around 

the world. Increased school autonomy and a greater focus on 

schooling and school results have made it essential to reconsider the 

role of school leaders. There is much room for improvement to 

professionalise school leadership, to support current school leaders 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/
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and to make school leadership an attractive career for future 

candidates. The ageing of current principals and the widespread 

shortage of qualified candidates to replace them after retirement 

make it imperative to take action. 

 

          Key words: leadership, support current school leaders, 

qualified candidates. 

Adnotare 

Conducerea școlii este, în present, o prioritate a politicii 

educaționale în întreaga lume. Creșterea autonomiei școlare și o mai 

mare concentrare asupra școlarizării și a rezultatelor școlare au 

făcut esențială reconsiderarea rolului conducătorilor școlari. Există 

multe posibilități de îmbunătățire pentru a profesionaliza 

conducerea școlii, a sprijini liderii școlii actuali și pentru a face din 

conducerea școlii o carieră atractivă pentru candidații viitori. 

Îmbătrânirea directorilor actuali și lipsa de candidați calificați care 

să-i înlocuiască după pensionare fac imperativă luarea de măsuri.  

Îmbunătățirea leadershipului școlar explică de ce conducerea 

școlii a devenit o prioritate-cheie a politicii și stabilește  patru 

pârghii prin care, împreună, se poate contribui la îmbunătățirea 

conducerii școlare și a rezultatelor școlare.  

 

          Cuvinte-cheie: leadership, susținerea lideriilor, candidați 

calificați. 

 

          Cercetările au arătat că liderii școlari pot aduce o diferență în 

ceea ce privește performanța elevilor, dacă li se acordă autonomie 

pentru a lua decizii importante. Cu toate acestea, autonomia nu duce 

automat la îmbunătățiri decât dacă este bine susținută. În plus, este 

important ca responsabilitățile principale ale liderilor școlari să fie 
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clar definite și delimitate. Responsabilitățile conducerii școlare 

trebuie definite prin înțelegerea practicilor care pot îmbunătăți 

predarea și învățarea. Liderii școlari au nevoie de timp, de capacitate 

și de sprijin pentru a se concentra asupra practicilor care pot 

îmbunătăți învățarea elevilor. Gradul ridicat de autonomie ar trebui 

să fie cuplat cu noi modele de conducere distribuită, noi tipuri de 

responsabilitate și formare și dezvoltare pentru conducerea școlii. 

Responsabilitățile conducerii școlare trebuie redefinite pentru 

îmbunătățirea procesului de învățare a studenților. Factorii de decizie 

politică și practicienii trebuie să se asigure că rolurile și 

responsabilitățile asociate cu rezultate îmbunătățite ale învățării sunt 

în centrul practicii de conducere a școlii.  

Acest studiu identifică patru domenii majore de 

responsabilitate ca cheie pentru conducerea școlii pentru a îmbunătăți 

rezultatele studenților:  

- Sprijinirea, evaluarea și dezvoltarea calității cadrelor 

didactice: liderii școlari trebuie să fie capabili să adapteze 

programul de predare la nevoile locale, să promoveze munca 

în echipă în rândul profesorilor și să se angajeze în 

monitorizarea, evaluarea și dezvoltarea profesională 

profesorilor ;  

- Stabilirea obiectivelor, evaluarea și responsabilitatea: factorii 

de decizie politică trebuie să se asigure că liderii școlari au 

discreția în stabilirea direcției strategice și în optimizarea 

capacității lor de a dezvolta planuri și obiective școlare și de a 

monitoriza progresele, utilizând date pentru a îmbunătăți 

practica;  

- Gestionarea strategică a resurselor financiare și a resurselor 

umane: factorii de decizie politică pot îmbunătăți abilitățile 

de management financiar ale echipelor de conducere a 
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școlilor, oferind liderilor școlari posibilități de formare, 

stabilind rolul unui manager financiar în cadrul echipei de 

conducere sau furnizând servicii de sprijin financiar școlilor. 

În plus, liderii școlari ar trebui să poată influența deciziile de 

recrutare a cadrelor didactice pentru a îmbunătăți concurența 

dintre candidați și nevoile școlii;  

- Colaborarea cu alte școli: această nouă dimensiune de 

conducere trebuie să fie recunoscută ca un rol specific pentru 

liderii școlari. Poate aduce beneficii mai degrabă sistemelor 

școlare în ansamblu, decât studenților unei singure școli. Dar 

liderii școlari trebuie să își dezvolte abilitățile pentru a se 

implica în chestiuni care depășesc granițele lor școlare.  

Pentru o practică îmbunătățită se cere dezvoltarea cadrelor 

școlare de conducere care pot ajuta să ofere orientări privind 

principalele caracteristici, sarcini și responsabilități ale liderilor 

școlari eficienți și semnalează caracterul esențial al conducerii 

școlare ca lider pentru învățare. Ele pot constitui o bază pentru 

recrutarea, formarea și evaluarea consecventă a liderilor școlari. 

Cadrele trebuie să definească în mod clar domeniile majore de 

responsabilitate pentru liderii școlari și să permită contextualizarea 

criteriilor la nivel local și la nivel de școală. Acestea ar trebui 

dezvoltate cu implicarea profesiei. 

Creșterea responsabilităților conducerii școlare creează 

necesitatea distribuirii rolurilor. Distribuția conducerii poate 

consolida planificarea managementului și a succesiunii. Distribuirea 

leadershipului între diferite persoane și structuri organizaționale 

poate contribui la soluționarea provocărilor cu care se confruntă 

școlile contemporane și la îmbunătățirea eficienței școlare. Acest 

lucru se poate face în mod oficial prin intermediul structurilor de 

echipă și al altor organisme sau prin intermediul unor grupuri ad-hoc, 
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bazate pe expertiza și pe nevoile actuale. Pentru aceasta, este 

necesar: 

• Să se consolideze conceptul de echipe de conducere în 

cadrul național, să se dezvolte mecanisme de stimulare pentru a  

recompensa participarea și performanța în aceste echipe și pentru a 

extinde formarea și dezvoltarea conducerii la managementul de nivel 

mediu și la liderii potențiali în şcoală. În cele din urmă, factorii de 

decizie politică trebuie să reflecteze asupra modificării mecanismelor 

de responsabilizare pentru a se potrivi cu structurile distribuite de 

conducere. 

 • Să fie sprijinite consiliile școlare în sarcinile lor. Dovezile 

arată că organele de conducere ale școlilor pot contribui la succesul 

școlilor. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este esențial să se 

clarifice rolurile și responsabilitățile consiliilor școlare și să se 

asigure coerența dintre obiectivele lor și competențele și experiența 

membrilor consiliului de administrație. Factorii de decizie politică 

pot ajuta prin furnizarea de linii directoare pentru îmbunătățirea 

proceselor de recrutare și selecție și prin dezvoltarea unor structuri de 

sprijin pentru a asigura participarea activă la consiliile școlare, ceea 

ce va crea oportunități de dezvoltare a competențelor. 

Rezultatele arată că personalul din școli și din consiliile 

școlare participă în mod diferit la rolurile și responsabilitățile definite 

în capitolul precedent, activitatea acestor lideri influențând 

rezultatele școlare. Este recunoscut faptul că echipele de conducere, 

în comparație cu singură persoană de conducere, joacă un rol esențial 

în dezvoltarea școlară și că o definire mai clară a rolurilor și a 

distribuției acestora poate contribui la creșterea eficienței și la 

asigurarea unei mai bune prevederi pentru conducerea viitoare.  
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BAZELE TEORETICE DE UTILIZARE A 

CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE PREDARE – 

ÎNVĂŢARE – EVALUARE A DISCIPLINELOR ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

Nicuşor BONDAR, doctorand 

(România) 

 

Abstract 

Contemporary space has been defined as a society of 

generalized communication, characterized by the intensification of 

the exchange of information.  

The impact of information and communication technologies 

at the society level led to a normal reaction in educational systems, 

the implementation of new information technologies being 

considered as one of the most important problems at the end of the 

century, high on the level of national politics.  

The Romanian education system must take into account the pertinent 

aspects of the future evolution of IT and integrate them into 

educational practice in a suitable form. It will be necessary to 

introduce new themes into the curriculum, either as independent 

disciplines or as new chapters of existing disciplines. 

An important aspect of national policies towards the 

formation of new generations is to use the computer as a support for 

learning. However, the introduction of IT is not only about 

familiarizing students with the automatic processing of information, 

but also with learning processes that are less passive and more 

autonomous. Another possible effect would be to convert the model 

of the student-student interaction into a triangular model educator-

coordinator-student.Each student will need to get a basic IT training. 
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It aims at developing an informational culture understood not 

only as a specialized knowledge and competence, but also as a new 

orientation and relation to reality. 

Another option would be Optional Specialization in Optional 

Courses, to cover the needs that we expect in the field of educational 

software development and IT applications centered on different 

learning disciplines.  

Traditional education methods can not cope with the 

avalanche of knowledge and the widespread dispersion of 

qualifications, occupations and fields of work that are becoming 

increasingly specialized but paradoxically more interconnected. 

 They do not advocate abandoning the traditional education 

methods, especially in the first years of school education, when the 

personal influence of the educator remains decisive, yet the use of 

modern educational software tools is a necessity of the educational 

process to the individual particularities of each student, which need 

to be confirmed. 

 The educational process needs to be rethought, teachers 

need to learn to think otherwise about cognitive psychology, to 

formulate problems differently, not focusing on routine intellectual 

activities. 

  

              Key words: computer, IT, educational processes, 

computerization, computer science. 

 

Adnotare 

Lumea contemporană a fost definită ca o societate a 

comunicării generalizate, caracterizată de intensificarea schimbului 

de informaţii.  
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Impactul tehnologiilor informatice și comunicaţionale la 

nivelul societăţii a determinat o reacţie normală și în sistemele 

educative, implementarea noilor tehnologii informaţionale fiind 

considerată drept una dintre cele mai importante probleme la acest 

sfârşit de secol, ridicată la rang de politică naţională. 

Sistemul românesc de învaţamânt trebuie să ţină seama de 

aspectele pertinente ale evoluţiei viitoare a TI şi să le integreze în 

practica educaţională într-o formă corespunzătoare.  

Se va impune introducerea unor noi teme în curriculum, fie 

ca discipline independente, fie ca noi capitole ale unor discipline 

existente. 

Un aspect important al politicilor naţionale în direcţia 

formării noilor generaţii este folosirea computerului ca suport 

pentru învăţare. Însă introducerea TI nu vizează numai 

familiarizarea elevilor cu prelucrarea automată a informaţiei, ci şi 

cu însuşirea unor procese de învăţare mai puţin pasive şi mai 

autonome.  

Un alt efect posibil ar fi convertirea modelului interacţiunii 

educator-elev într-un model triunghiular educator-computer-elev. 

Fiecare student va trebui să capete o formaţie de bază în domeniul 

TI.  

Se urmăreşte dezvoltarea unei culturi informatice înțelese nu 

numai ca o cunoaştere și competenţă de specialitate, ci şi ca o nouă 

orientare și raportare la realitate. 

O alta variantă ar fi specializarea opţională în cadrul 

Cursurilor facultative, pentru a acoperi necesităţile ce le preconizăm 

în domeniul dezvoltarii softului educaţional și aplicaţiilor TI centrate 

pe diferite discipline de învăţământ. Metodele învăţământului 

tradiţional nu pot face faţă avalanşei de cunoştinţe şi acestei 

dispersii accentuate a calificărilor, meseriilor şi domeniilor de 
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activitate, care devin tot mai specializate, dar în mod paradoxal tot 

mai interconectate.  

Nu se pledează pentru renunţarea la metodele învăţământului 

tradiţional, mai ales în cazul primilor ani de educaţie în şcoli, când 

influenţa personală a educatorului rămâne determinantă, totuşi 

utilizarea tehnologiilor moderne, a softurilor educaţionale reprezintă 

o necesitate a procesului educativ la particularităţile individuale ale 

fiecărui elev, care trebuie confirmate. 

Procesul educativ trebuie să fie regândit, cadrele didactice 

trebuie să înveţe să gândească altfel, privind psihologia cognitivă, să 

formuleze altfel problemele, nemaipunându-se accentul pe 

activităţile intelectuale de rutină. Informatizarea învăţământului 

reprezintă o realitate a zilei de astăzi. 

 

          Cuvinte-cheie: computer, TI, procese educaţionale, 

informatizare, informatică. 

 

Lumea contemporană a fost definită ca o societate a 

comunicării generalizate, caracterizată de intensificarea schimbului 

de informaţii. Această multiplicare vertiginoasă a comunicării, 

această continuă dilatare a pieţei informaţiei a fost posibilă datorită 

avântului tehnologiilor informatice și comunicaţionale și marchează 

sfârşitul modernităţii şi începutul epocii postmoderniste [1, p.10-17].  

 Impactul tehnologiilor informatice și comunicaţionale la 

nivelul societăţii a determinat o reacţie pe potrivă şi în sistemele 

educative, implementarea noilor tehnologii informaţionale fiind 

considerată drept una dintre cele mai importante probleme la acest 

sfârşit de secol, ridicată la rang de politică naţională. O confirmare o 

constituie faptul că, în ultima decadă, au fost organizate, la nivelul 

UNESCO, mai multe congrese internaţionale cu tema 
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„Informatizarea învăţământului”. Axa de referinţă a acestora a 

constituit-o constatarea că pregătirea cadrelor didactice pentru o 

societate informatizată este un factor-cheie al reuşitei întregului 

demers de dezvoltare a resurselor umane.   

 Potrivit rezultatelor anchetei internaţionale despre TI în 

învăţământ (Computers in Education Study-COMPED) [2, p. 345] 

efectuate în 21 de sisteme şcolare, există certitudinea răspândirii 

calculatoarelor în sistemele şcolare peste tot în lume. Chiar dacă 

inovaţia este complexă şi restricţiile bugetare – destul de severe, 

educatorii și elevii sunt extrem de favorizați de adoptărea inovației.  

 Conceptul de tehnologie informatică se foloseşte pentru a 

indica aplicaţiile formelor variate de tehnologie în ceea ce privește 

colectarea, stocarea, organizarea, procesarea, prezentarea și 

comunicarea informaţiei. Formele de tehnologie incluse pot cuprinde 

computere, mijloace de comunicare electronice, video, audio și 

sisteme cu circuit închis.  

 Sistemul românesc de învăţământ trebuie sa ţină seama de 

aspectele pertinente ale evoluţiei viitoare a TI şi să le integreze în 

practica educaţională într-o formă corespunzătoare.  

 Pâna a se ajunge la instituţionalizarea demersului de 

implementare, e nevoie de a parcurge câteva faze intermediare, 

subsumate unei prime etape:  

1. proiectarea unui nou curriculum;  

2. crearea infrastructurii umane prin: 

- pregătirea de formatori – constituirea unor echipe de bază 

pentru stimularea și dezvoltarea procesului;  

- formarea profesorilor – pregătirea lor în metodologia 

utilizării computerului în clasă; 

3. crearea infrastructurii materiale prin: 

- producerea de softuri didactice  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/nti.html%23note7%23note7
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- dotarea progresivă a şcolilor cu laboratoare standard. 

 Se va impune introducerea unor noi teme în curriculum, fie ca 

discipline independente, fie ca noi capitole ale unor discipline 

existente. Aceste teme includ: raportul TI – sisteme cibernetice, 

aplicaţiile TI în sisteme particulare, studiul computerelor, prelucrarea 

datelor, design asistat de calculator, procesarea textelor, utilizarea 

computerului în regăsirea informaţiei din bazele de date etc.  

Introducerea informaticii și a noilor tehnologii în planul de 

învăţământ pentru viitoarele cadre didactice se poate face nu numai 

ca o disciplină nouă: informatica poate fi folosită ca o sursă de 

cunoştinţe pentru dezvoltarea capacităţilor logico-instrumentale 

specifice, precum şi ca mijloc de favorizare a unei metodologii noi în 

abordarea tuturor disciplinelor şcolare.  

 Incidentele implementării TI în învăţământ se pot distinge pe 

două planuri. Primul plan vizează incidentele societăţii informatizate 

asupra politicii de educaţie: asupra planului de învăţământ, asupra 

metodelor pedagogice și asupra recrutării și formării personalului – 

se evaluează capacitatea de a utiliza noile tehnologii informatice în 

viața internă a instituţiilor şcolare (comunicare E-mail, obţinerea 

informaţiilor prin Internet, publicarea de materiale specific). 

 Al doilea şi cel mai important plan al incidentelor îl 

reprezintă utilizarea noilor TI ca instrumente de îmbunătăţire a 

calităţii învăţământului şi de a răspunde cerinţelor elevului. Astfel, 

noile tehnologii se vor folosi în predarea disciplinelor de bază, în 

sprijinirea și stimularea studierii individuale, precum şi în domeniul 

învăţământului special.  

 Un aspect important al politicilor naţionale, în direcţia 

formării noilor generaţii, este folosirea computerului ca suport pentru 

învăţare. Trebuie astfel prevăzut și orientat impactul TI asupra 

învăţării, prin relevarea expectanţelor. TI nu trebuie considerate 
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numai ca unul dintre elementele de conținut ale învăţământului, ci şi 

ca un mijloc didactic (integrate în predarea diferitelor discipline) cu 

rol important în îmbunătăţirea calităţii predării și în ameliorarea 

procesului instructiv-educativ.  

 Se vor dezvolta aptitudini de creare, tratare, obţinere, 

selecţionare și recuperare a informaţiei, se va dezvolta creativitatea și 

capacitatea de gândire structurată. Însă introducerea TI nu vizează 

numai familiarizarea elevilor cu prelucrarea automată a informaţiei, 

ci şi cu însuşirea unor procese de învăţare mai puţin pasive și 

autonome. De asemenea, se vor crea noi medii de învăţare 

individuală și în grup. Un alt efect posibil ar fi convertirea modelului 

interacţiunii educator-elev într-un model triunghiular educator-

computer-elev.  

 Cel mai recent studiu de impact, elaborat de Watson în 1993 

[3], lansat de Departamentul pentru Educaţie din Anglia și Wales a 

demonstrat complexitatea evaluării impactului TI asupra progresului 

elevilor în ciclurile primar și secundar.  

 Studiul a indicat destul de clar că orice contribuţie era 

dependentă de o suită de factori, cel mai important fiind rolul 

profesorului.  

 Cu certitudine, TI, şi în special computerul, vor deveni 

instrumente de utilitate universală; este necesar să se dezvolte, în 

acest sens, un nou mod de gândire şi de comportament, care va 

permite să se facă faţă oricărei noi cerinţe. Fiecare student va trebui 

să capete o formare de bază în domeniul TI. Aceasta implică o serie 

de obiective cum ar fi:  

 însuşirea principiilor comune care guvernează aplicarea 

informației, cunoaşterea naturii, a proprietăţilor şi a 

structurilor informaţiei;  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/nti.html%23note10%23note10
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 dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra amplorii și 

importanţei aplicaţiilor informaticii şi a efectelor lor sociale și 

economice asupra individului şi a colectivităţii;  

 formarea capacităţii de a identifica situaţiile în care este 

indicată utilizarea informaticii și conceperea unor soluţii 

adecvate, cu particularizări în elaborarea strategiilor 

curriculare;  

 dezvoltarea priceperii de a aplica noile tehnologii în activităţi 

precum căutarea și stocarea informaţiei, prelucrarea ei pentru 

comunicare, supravegherea și controlul ei;   

 cunoaşterea mijloacelor curente de comunicare cu 

echipamente informatice; stabilirea unor relaţii de cooperare 

cu colective de profil din alte ţări; extragerea informaţiei de 

ultimă oră de pe reţelele informaţionale mondiale etc.  

 Se urmăreşte astfel, implicit, dezvoltarea unei culturi 

informatice, înţeleasă nu numai ca o cunoaştere şi competenţă de 

specialitate, ci şi ca o nouă orientare şi raportare la realitate.  

Programul de studiu ar putea cuprinde un curs de iniţiere 

având ca obiectiv formarea unei culturi generale în domeniu, iar 

temele tratate ar putea fi aprofundate și li s-ar putea găsi aplicaţii în 

cursuri facultative.  

 O altă variantă ar fi specializarea opţională pe discipline în 

cadrul cursurilor facultative, pentru a acoperi necesităţile ce le 

preconizăm în domeniul dezvoltării softului educaţional şi 

aplicaţiilor TI centrate pe diferite discipline de învăţământ.  

 „Secolul XXI se apropie şi, deşi rolul său nu este prea bine 

conturat, computerul va avea, cu siguranţă, un profund impact asupra 

învăţământului – considera un cercetător olandez în pedagogie 

aplicată. Schimbările de structuri din ţările bogate ca şi din ţările 
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sărace vor avea efecte asupra repartizării cunoştinţelor la scară 

mondială” [1, p. 345]. 

Metodele învăţământului tradiţional nu pot face faţă avalanşei 

de cunoştinţe şi acestei dispersii accentuate a calificărilor, meseriilor 

şi domeniilor de activitate, care devin tot mai specializate, dar, în 

mod paradoxal, tot mai interconectate. În sprijinul educaţiei intervin 

noile tehnologii ale societăţii informaţionale – tehnologiile 

informaţiilor şi comunicaţiilor.  

Nu se pledează pentru renunţarea la metodele învăţământului 

tradiţional, mai ales în cazul primilor ani de educaţie în şcoli, când 

influenţa personală a educatorului rămâne determinantă, totuşi 

utilizarea tehnologiilor moderne, a softurilor educaţionale reprezintă 

o necesitate de adaptare a procesului educativ la particularităţile 

individuale ale fiecărui elev, care trebuie confirmate. „Scopul 

educaţiei este de a înlocui o minte neîncărcată cu una lipsită de 

prejudecăţi” [4]. 

Procesul educativ trebuie să fie regândit, cadrele didactice 

trebuie să înveţe să gândească altfel, în ceea ce privește psihologia 

cognitivă, să formuleze altfel problemele, nemaipunându-se accentul 

pe activităţile intelectuale de rutină [5]. Comunicarea didactică 

vizează, în principal, înţelegerea, profesorul având un rol activ; el 

acţionează ca un filtru ce selecţionează, organizează şi 

personalizează informaţia. Faţă de alte domenii, subiectivitatea nu 

poate fi evitată, ea chiar este necesară, profesorii transmiţând elevilor 

informaţii prelucrate. Pe de altă parte, nu există o libertate totală în 

alegerea conţinuturilor; trebuie urmărită o programă şcolară cu 

minimul de conţinut obligatoriu.  Educaţia trebuie regândită în raport 

cu noile posibilităţi tehnice, pe de o parte, şi în funcţie de cerinţele 

noii societăţi, pe de alta.   
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Misiunea  educaţiei este de a formula problemele care se 

conturează la orizontul social, de a construi ipoteze plauzibile, de a le 

verifica experimental şi de a pregăti astfel soluţiile cele mai potrivite 

pentru momentul respectiv. Informatizarea învăţământului reprezintă 

o realitate a zilei de astăzi, la orice disciplină se pot folosi softuri 

educaţionale făcând posibilă altfel înţelegerea fenomenelor şi a 

cunoştinţelor.  Din păcate, în învăţământ, calculatoarele sunt folosite 

mai ales pentru predarea şi învăţarea informaticii, fiind destul de 

puţin utilizate ca instrumente menite să uşureze învăţarea altor 

materii. Totuşi, ştiinţele beneficiază de o mai bună reprezentativitate, 

fiind urmate de limbile străine. Din studiile întreprinse, s-au desprins 

o serie de concluzii interesante cu privire la eficiența utilizării 

software-ului educaţional, dintre care menționăm:   

 aproape toate cercetările relevă avantajele utilizării 

calculatoarelor în comparaţie cu alte metode;   

 reducerea timpului de studiu;   

 atitudinea faţă de folosirea computerului se modifică pozitiv;  

 utilizarea computerelor este mai eficientă în ştiinţe decât în 

domeniul limbilor străine;   

 în instruirea asistată de calculator, exersarea este eficientă 

pentru formarea deprinderilor elementare, în timp ce 

sistemele tutoriale sunt mai eficiente pentru formarea 

deprinderilor intelectuale de nivel superior;   

 instruirea asistată de calculator este mai eficientă ca instruire 

complementară decât ca formă alternativă;   

 elevii care învaţă încet şi cei rămaşi în urmă câştigă mai mult 

decât elevii foarte buni;   

 strategiile bazate pe utilizarea calculatoarelor sunt mai 

eficiente la nivelurile inferioare. 
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ABORDAREA PEDAGOGICĂ A VALORILOR 

Violeta BRĂGUȚĂ, doctorandă 

(România) 

 

Abstract 

The axiological orientation of the educational process is an 

important purpose of the educational activity, as this coincides with 

the ultimate goal of education - the humanization of education, being 

the fundamental principle that underpins the social, moral, cultural 

and professional development of the human personality. 

 

Key words: education, pedagogical value. 

 

Adnotare 

 Orientarea axiologică a procesului educativ este o finalitate 

importantă a activităţii educaţionale angajate valoric în umanizarea 

educației. Are şi calitatea de principiu care susţine fundamentele  



39 

 

dezvoltării psihosociale a personaităţii educatului – intelectuală,  

morală, estetică, profesioală şi psihofizică. 

  

Cuvinte-cheie: educație, valoare pedagogică. 

 

De-a lungul istoriei, societatea a acumulat experiență de 

cunoaștere teoretică și practică, reflectată în valori culturale, 

materiale și spirituale fundamentale, confirmate la nivel de ereditate 

socială.    

Conservarea şi transmiterea valorilor prin educație asigură 

perenitatea culturii şi a civilizaţiei umane. Pe acest fundament este 

asigurată  formarea şi dezvoltarea omului cultivat, obiectiv 

pedagogic major, realizabil prin transmiterea, receptarea şi 

interiorizarea valorilor morale, intelectuale, tehnologice, estetice şi 

psihofizice angajate psihologic prin aptitudini şi atitudini determinate 

pentru evoluţia personalităţii umane.   

Prin educaţie de calitate are loc deschiderea spre lumea 

valorilor. Iar educaţia centrată pe valori este ea însăşi o valoare [5; 

144].  

Relaţia dintre valoare şi educaţie este reflectă la scara întregului 

sistem de învăţământ. Cunoaşterea valorilor constituie un reper 

fundamental pentru dezvoltarea progresivă a omului şi a societăţii. În 

spiritul filozofiei pragmatice (J.Dewey) , cea mai importantă valoare 

a educaţiei este „cultură că model al vieţii înseşi, ca instrument” [5, 

p. 45]. În societatea postmodernă, „educaţia este o valoare umană 

supremă datorită căreia omul, prin cunoaştere, se orientează şi devine 

factor al schimbării” [9, p.23].  

La nivel de proces complex de modelare umană, educația 

îndeplineşte diverse funcţii. Funcţia  culturală  asigură fundamentul 

axiologic esenţial al educaţiei în măsura în care aceasta reprezintă 
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,,formarea-dezvoltarea personalității umane prin  intermediul 

valorilor spirituale acumulate și validate social, în timp și spațiu” [ 3, 

p.192]. În acelaşi context, I. Nicola subliniază  funcţia socioculturală 

care selectează şi transmite valori [8, p. 27-28].  

Din perspectivă axiologică, pedagogia este orientată 

spre umanizarea educației,  principiu fundamental care stă la baza 

dezvoltării personalității. Cercetările științifice demonstrează că 

educaţia se realizează în perspectiva unui  scop, a unor   finalităţi 

macrostructurale şi microstructurale, fundamentate teleologic şi 

axiologic, în plan filozofic şi politic. 

 Valorile sunt reflectate prospectiv în finalităţile educaţiei, care 

solicită adecvarea mijloacelor [4, p.73 ; 7, p.117]. Sunt expresii ale 

unor determinări istorice, sociale, culturale; susţin educaţia ca proces 

care nu poate avea un scop dincolo de ceea ce reprezintă educaţia ca 

activitate fundamentată psihologic şi social (J.Dewey). În acest sens, 

educaţia are un rol dublu: obiectiv (raportat la valori obiective, 

morale, ştiinţifice, artistice,  etc. confirmate social) şi subiectiv 

(raportat la dimensiunea personalităţii, care interiorizează şi 

utilizează valorile receptate şi asimilate) (Şt. Bărsănescu). 

Potrivit teoriei lui E. Spranger, educaţia presupune: receptarea 

valorilor culturii; trăirea subiectivă în contact cu valorile 

supraindividuale ale spiritului obiectiv; crearea valorilor. Scopul 

educaţiei, fundamentat axiologic şi susţinut normativ, acţionează ca 

un imperativ intern care îndeamnă fiinţa umană la trăirea şi crearea 

de valori autentice, favorabile omului şi societăţii.  

Paradigma postmodernă a condus spre redefinirea idealului 

educaţional. Ca model al personalităţii dezirabile, acesta  asigură 

concentrarea valorilor superioare şi „traducerea” lor ulterioară în 

scopuri generale şi în obiective (generale şi specifice). Modelul lui 

R.Tyler a deschis calea educaţiei bazate pe valorile postmoderne, 
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punând accent mai mult pe dimensiunea valorilor raţionale. De aceea 

a fost criticat, pentru că în procesul de trecere de la obiectivele 

generale la obiectivele de învăţământ (specifice şi operaţionale) nu 

ţine seama de intervenţia valorilor.  

Epoca modernă şi postmodernă solicită re-organizarea și re-

practicarea educaţiei prin valori. C. Cucoş susține că orice schimbare 

profundă în educaţie trebuie să mizeze pe  delimitarea valorilor 

educaţionale dezirabile. Dimensiunea axiologică a educaţiei asigură 

coerenţa şi consistenţa valorilor fundamentale angajate în formarea-

dezvoltarea morală, intelectuală, estetică etc. [4, p.82]. 

V. Pâslaru  tratează valoarea că fiind „indispensabilă celui 

educat”. Savantul propune conceptul de educaţie ca schimbare în 

pozitiv a fiinţei umane, aptă să asigure valorizarea personalităţii [9, p. 

25]. El dezvoltă principiul lui J. Dewey despre valorile intrinseci şi 

extrinseci  ale educaţiei. Operează distincţia între  valorile 

preexistente  şi valorile create în procesul educaţional, obiectivate în  

cunoşținţe, capacităţi, atitudini, competenţe formate – dezvoltate de 

cel educat. Valorile educaţionale  reprezintă, astfel, toate 

componentele şi subcomponentele curriculare  . 

Analizată în ansamblul ei, valoarea educaţională, presupune atât 

o reflectare a calităţii componentelor procesului educativ, cât şi 

adecvarea acestora la cerinţele sistemului de învăţământ. 

O. Reboul explică valorile educaţionale în condiţii de enumerare 

exemplară, conceptuală: a) scopurile educaţiei, valorile pe care le 

cultivă educaţia; b) valorile indispensabile educaţiei; c) valorile care 

ţin ca puncte de reper în judecarea rezultatelor educaţiei. Valoarea 

apare, astfel, în spaţiul socioeducaţional, ca resursă durabilă supusă 

împlinirii în perspectiva realizabilului. Ea susţine o activitate 

proiectivă care devine ea însăşi valoroasă într-o anumită situaţie 

didactică. În acest context, valoarea reprezintă scopul şi fundamentul 
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strategic al educației. Este indispensabilă în cadrul procesului de 

învăţămâmânt.  

Tipologia valorilor educaţionale este fixată în funcție de mai 

multe cadre de referinţă (C. Cucoş): a) conţinutul la care se referă 

(cognitiv, artisitc, etic etc.); b) componentele educaţionale purtătoare 

ale acestor valori (conţinuturi, finalităţi, metodologie, forme de 

instruire, modalităţi de evaluare etc.); c) gradul de extensiune 

(individuale, comunitare); d)  direcţia de impunere a valorilor (de la 

societate către individ sau de la individ spre societate); 

e)  funcţionalitatea pe care o exercită (valori-scop şi valori-mijloc); f) 

validitatea temporală (fundamentale şi circumstanţiale); g) gradul de 

concretitudine a valorilor (abstracte şi concrete) [4, p.64]. 

În opinia lui S. Cristea, valorile angajate în educaţie se 

numesc valori pedagogice. Ele  susţin activitatea de formare-

dezvoltare permanentă a personalităţii. La nivel general, aceste 

valori, vizează elementele macrostructurale constante, care asigură 

funcţionalitatea sistemului de educaţie; deschise în plan strategic 

(prin scopurile generale), tactic (prin obiectivele generale şi 

specifice) şi operaţional (prin obiectivele concrete). Autorul susține 

că aceste valori reflectă realitatea „potenţială, virtuală, ideală”, 

refuzând realitatea educaţională actuală.  

C. Cucoş propune, în această situaţie, „a introduce în realitatea 

educaţională o serie de variabile noi, care (auto) reglează acţiunea 

înspre finalităţile propuse sub formă de ideal – scopuri – obiective 

pedagogice.” [ 4, pp.73-74]. 

În viziunea lui S. Cristea, valorile pedagogice aflate la baza 

finalităţilor educaţiei „asigură o triplă perspectivă de analiză a 

acţiunilor declanşate la nivel de sistem şi de proces”: a) perspectiva 

subiectivă, care implică momentul afectiv şi motivaţional al 

activităţii educaţionale; b) perspectiva obiectivă, necesară pentru 
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realizarea pragmatistă a activităţii de formare-dezvoltare a 

personalităţii; c) perspectiva transcendentală, care are drept scop 

depăşirea situaţiei actuale existente [4, p. 27].  

Valorizarea personalităţii prin educaţie este considerată de 

C.Cucoş drept prima condiţie pentru progres şi democraţie. V.Pâslaru 

afirmă că educaţia realizată prin valori autentice este responsabilă de 

schimbarea pozitivă a fiinţei umane [1, p. 29]. M. Minder abordează 

problema valorizării educaţionale la nivel de  axiologizare a 

procesului educaţional [1, p. 30].  

 A educa, în perspectiva axiologică, presupune proiectarea 

educaţiei şi a instruirii în vederea atingerii etalonului eficienţei la 

toate nivelurile sistemului şi ale procesului de învăţământ.  

Perspectiva axiologică angajată filozofic, politic, cultural, dar şi 

economic, tehnologic şi spiritual în învăţământul actual devine un 

subiect public principal, dar şi un criteriu funcţional de acţiune 

pedagogică eficientă care responsabilizează intervenţia tuturor 

actorilor educaţiei. 
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Abstract 

 

     The historical pedagogy research (diachronic and 

sinchronic) approaches the historical dimension of G. G. 

Antonescu's personality, the epistemological dimension of G. G. 

Antonescu and the practical dimension of G. G. Antonescu's 

pedagogy which creates interest in formative-organicist school. 

 

Key words: historical pedagogy research (diachronic and 

sinchronic), epistemological perspectives, formative-organicist 

school.  

 

Adnotare 

     Prezentul articol abordează dimensiunea istorică a personalitații 

lui G.G. Antonescu, dimensiunea epistemologică a operei lui G.G. 

Antonescu și dimensiunea practică a pedagogiei  care promovează 

școala formativ-organicistă a sa. 
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Cuvinte-cheie: cercetarea pedagogică istorică ( sincronică si 

diacronică), perspective epistemologice, școala formativ-organicistă. 

 

 

Cunoaşterea istoriei gândirii pedagogice şi a şcolii are o mare 

importanţa pentru pregătirea viitorilor profesori. 

Tema noastră de cercetare istorică are că scop general analiza 

operei lui G. G. Antonescu, personalitate reprezentativă în perioada 

interbelică, din perspectiva actualităţii sale în epoca modernă şi 

contemporană (postmodernă). Obiectivele specifice deduse din 

scopul general vizează: a) analiza dimensiunii istorice a personalităţii 

pedagogului G. G. Antonescu (1882-1955); b) evidenţierea 

dimensiunii epistemologice a pedagogiei lui G. G. Antonescu;  c) 

argumentarea dimensiunii practice a pedagogiei lui G. G. Antonescu. 

 

Dimensiunea istorică a personalităţii lui G.G Antonescu  

În contextul unei cercetări istorice determinate este necesar 

să fixăm un set de date importante despre viaţa pedagogului G.G. 

Antonescu, despre opera sa şi despre evaluarea sa critică, din 

perspectivă epistemologică sincronică şi diacronică.  

     Viaţa  pedagogului G. G. Antonescu este un exemplu de spirit 

academic influent în epocă. Este personalitatea cea mai proeminentă 

a pedagogiei interbelice româneşti, în general, a ,,Şcolii de la 

Bucureşti”, în special. A format personalităţi importante ale 

pedagogiei româneşti interbelice ca: I. C. Petrescu şi Iosif Gabrea. A 

fost directorul Institutului Pedagogic Român unde a publicat lucrările 

sale şi ale discipolilor săi. 

Opera lui G. G. Antonescu este produsul cercetării 

pedagogice fundamentale bazate pe analiză filosofică şi istorică a 
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problematicii educaţiei. Primele scrieri sunt un argument în favoarea 

curentului pedagogiei filosofice promovat de G. G. Antonescu: 

„Studii asupra filosofiei germane contimporane” (1906); ,,Studii 

asupra educaţiei morale şi estetice” (1912). 

     Opera sa fundamentală, „Pedagogia generală”,  este pregătită 

de mai multe lucrări elaborate pe baza cercetării istorice: ,,Pestalozzi 

şi educaţia poporului” – 1922, ,,Herbert Spencer şi pedagogia 

utilitaristă” – 1919, 1921, 1922, ,,Din problemele pedagogiei 

moderne” – 1923, ,,Istoria pedagogiei: Doctrinele fundamentale ale 

pedagogiei moderne” (apare în mai multe ediţii: I – 1927, II – 1930, 

III – 1939, IV – 1943).  

Demersul practic susţinut prin „Pedagogia generală” e 

pregătit şi de alte studii care au legătură cu politica educaţiei: ,,Baza 

pedagogică a reorganizării învăţământului” – 1923, ,,Universitatea, 

învăţătorul şi culturalizarea satelor” – 1927.  

       Construcţia filosofică a operei lui G. G. Antonescu nu 

exclude, ci încurajează întreprinderea unor abordări interdisciplinare, 

exersate în ,,Psihanaliză şi educaţie” (1928) şi în ,,Educaţie şi 

cultură” (1928, 1935, 1972). 

       După sinteza făcută în ,,Pedagogia  generala”, G.G. 

Antonescu a aprofundat problematica teoriei educaţiei în două lucrări 

importante: ,,Educaţia morală în şcoală românească” şi „Educaţia 

morală şi religioasă în şcoală românească” (1937). 

    Spirit ordonat, preocupat de o construcţie sistemică, G.G. 

Antonescu revine, în ultimele scrieri, la problematica istoriei 

pedagogiei susţinută cu amplitudine în Antologie pedagogică în 

colaborare, în două volume (1937), Pedagogia contemporană. 

Probleme şi curente (1943) şi cu intensitate într-un studiu 

reprezentativ intitulat ,,Goethe – filosof şi pedagog” (1932). 
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    Evaluarea istorică a operei pedagogice a  lui G. G. Antonescu 

solicită, în mod special, o dublă investigaţie, simultan sincronică şi 

diacronică, tipică cercetării istorice promovate la nivel de cercetare 

pedagogică fundamentală. La acest nivel, analiza de text trebuie 

completată, confirmată şi nuanţată prin valorificarea interpretărilor 

realizate în timp de mai mulţi cercetători.  

         În analiza sincronică, importantă este opera unui 

contemeporan al lui G. G. Antonescu, Grigore Tăbăcaru, autor al 

cărţii Istoria pedagogiei româneşti, scrisă în colaborare cu 

Constantin Moscu, lucrare reeditată la editura „Grigore Tabacaru” 

din Bacău, în anul 2011. 

Grigore Tăbăcaru vorbeşte despre contribuţia lui G.G. 

Antonescu la progresul semnificativ al pedagogiei româneşti, 

susţinut şi prin contribuţia altor profesori universitari: Gh. 

Adamescu, V. Ghidionescu, Stanciu Stoian, Iosif Gabrea  şi profesori 

de la şcolile normale ca N. Enescu, P. Radu, P. Pipos. 

            În paginile dedicate pedagogiei interbelice, Grigore Tăbăcaru 

caracterizează această perioadă ca fiind perioada de afirmare a „noii 

pedagogii” ca o pedagogie politică autohtonă a culturii.  

           În analiza diacronică, facem apel la istoriile scrise de 

pedagogi celebri, precum Ştefan Barsanescu şi Ion Gh. Stanciu.  

În ,,Istoria Pedagogiei” – manual pentru clasa a XII-a (1991), 

I. Gh. Stanciu îl prezintă pe G. G. Antonescu ca exponent principal al 

orientării filosofice în pedagogia românească, preocupat însă şi de 

reformarea şcoolii. ,,G. G. Antonescu nu era mulţumit de şcoala 

vremii sale” care „ nesocotea condiţiile interne  ale copilului şi punea 

pe primul plan aspectul informativ al instrucţiei, neglijând pe cel 

formativ”. Soluţia filozofică propusă, ,,şcoala formativ-organicistă”, 

era şi o soluţie practică, deoarece acorda prioritate formării spiritului 
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elevului, actualizând şi desăvârşind potenţialul psihic cu care acesta a 

fost înzestrat de la natură. 

În  „Istoria pedagogiei” – manual pentru liceele pedagogice şi 

institutele pedagogice de doi ani, Ştefan Barsanescu îl consideră pe 

G. G. Antonescu reprezentantul pedagogiei neoclasice. Efortul său 

inovator, fundamentat filozofic, susţinut în plan teoretic şi deschis la 

nivel practic îl  situează mai aproape de pedagogia clasică. 

Dezvoltarea pedagogiei, o concepe doar  prin întemeierea noului pe 

vechi şi continuarea vechiului prin nou, conform teoriei 

evoluţioniste. 

              În concepţia lui G. G. Antonescu, procesul dezvoltării şcolii 

şi a pedagogiei trebuia să aibă o evoluţie naturală, lentă, dar 

profundă, fără salturi artificiale sau conjuncturale. Ideile noi îşi au 

rădăcina în altele mai vechi. Forţarea modernităţii este o idee 

criticată  în condiţiile în care, în epoca sa, sunt preluate nediferenţiat 

noi teorii pedagogice supuse „pedagogiei experimentale”, „şcolilor 

noi”, ,,centrelor de interes”.  

       Problematica epistemologică este tipică pedagogiei filozofice 

promovate de G.G. Antonescu. Viziunea sa generală pleacă de la 

analiza istorică şi continuă prin fixarea răspunsurilor la cele mai 

importante probleme ale  pedagogiei generale: obiectul de cercetare – 

educaţia; normativitatea (principiile specifice); metodologia de 

cercetare (istorică, fundamentală); limbajul specific pedagogiei.  

În plan normativ, conceptul de şcoală formativ-organicistă 

este elaborat special pentru proiectarea unei reforme autentice a 

sistemului de învăţământ din România în perioada 1920-1940. 

 Cercetarea propusă este una fundamentală, bazată pe 

resursele superioare ale investigaţiei istorice. Doar astfel pot fi 

sesizate cele mai importante probleme ale pedagogiei contemporane. 

În cartea „Din problemele pedagogiei moderne” (1923), este 
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analizată critic „moda în pedagogie” care exercită influenţe negative 

pentru că „e foarte accentuată în periferie (…) devenind mai violentă, 

deci mai periculoasă, acum după război”. În acest context este 

importantă „puterea de rezistenţă şi reacţiunea inhibatoare” a 

organismului central care trebuie fundamentat filozofic la nivel de 

pedagogie generală. În lipsa acestui fundament, reacţia la moda în 

pedagogie „este foarte redusă”. Astfel încât „cedăm uşor capriciilor 

de moment şi tentaţiilor care ne vin de mediul înconjurător” [G.G. 

Antonescu, 1923, p. 5].  

 În pedagogia românească interbelică, moda – aprecia G.G. 

Antonescu – întreţine tendinţa foarte periculoasă de a ignora complet 

„faptul evident că pedagogilor clasici le datorăm principiile 

fundamentale ale pedagogiei contemporane. Mai mult, „chiar aşa-

zisele „curente noi” îşi au originea în pedagogia clasică modernă”. 

Este subliniată, în acest sens, contribuţia pe care au adus-o 

Comenius, Rousseau, Kant la analiza dimensiunilor esenţiale ale 

educaţiei (intelectuale, morale, estetice), dar şi la „organizarea 

şcolară” care cere „unitatea organică” a tuturor treptelor de 

învăţământ.  

Cercetarea istorică, promovată la nivel de cercetare 

pedagogică fundamentală este valorificată şi  în tratatul „Pedagogia 

generală” (1930, II – 1936 , III – 1941, IV – 1943,V – 1946). 

  „Istoria pedagogiei. Doctrinele fundamentale ale pedagogiei 

moderne” (Editura Casa Şcoalelor, 1927) este rodul unei cercetări 

istorice fundamentale. Studiul introductiv, „Pedagogia nouă faţă de 

pedagogia trecutului”, constituie un excepţional model de cercetare 

istorică, valabil şi astăzi. Autorul critică aspru „credinţa falsă a 

câtorva pedagogi şi mai ales a multor diletanţi din timpul nostru că 

pedagogia trece printr-o perioadă de revoluţie şi că, prin urmare, 
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toate principiile şi metodele vechi urmează să fie nesocotite pentru a 

face loc unor principii şi metode cu totul „noi”.  

 În ediţia a III-a, publicată de G.G. Antonescu în 1941, 

Pedagogia generală, studiul introductiv „Şcoala care ne trebuie. 

Şcoala formativ-organicistă” atrage atenţia asupra importanţei 

problemelor generale ale educaţiei, care nu pot fi rezolvate decât prin 

resurse epistemologice şi morale superioare ale cercetării istorice. 

Trebuie eliminată tendinţa proprie unor  politicieni ai educaţiei care 

„au pretenţia de a cerceta o anumită problemă în mod izolat”, de a 

suprapune problemele speciale, particulare, peste cele generale.  

Normativitatea unei cercetări pedagogice fundamentale 

constă în recunoaşterea faptului că „nu putem soluţiona problemele 

speciale – bacalaureatul, anul pregătitor pentru universitate, 

programele şi manualele şcolare etc. – până nu vor stabili principiile 

fundamentale”. Astfel, „dacă voim să luăm o atitudine hotărâtă şi 

corectă în orice problemă de învăţământ, indiferent care ar fi ea, să 

fim mai întâi lămuriţi asupra câtorva principii mari, care trebuie să 

stea la baza învăţământului de toate gradele” [Ibidem, p. XV]. 

Pedagogia generală a lui G.G. Antonescu, include, în spirit 

herbartian, trei mari domenii: 1) Fundamentele pedagogiei (definirea 

educaţiei şi a pedagogiei; educabilitatea; relaţia teorie – practica 

pedagogică; idealul educaţiei, ca „ideal integralist”, ca „sinteza 

individualului cu socialul”; 2) Teoria învăţământului sau Didactică 

generală (educaţia intelectuală; condiţiile psihologice ale 

învăţământului; condiţiile obiective ale învăţământului – materia de 

învăţământ, modul de transmitere a cunoştinţelor prin „metodele de 

învăţământ”; procesul învăţării, apropiat de treptele herbartiene, 

prezentarea unor planuri de lecţie; 3) Teoria educaţiei (morală, 

estetică,  raportul dintre educaţia estetică şi educaţia intelectuală). 
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Fundamentele epistemologice ale pedagogiei lui G.G. 

Antonescu sunt fixate la nivel de:  

1) Obiect de studiu specific – educaţia care „face diferenţă 

între organismul natural şi organismul social” al fiinţei umane, având 

ca ideal „sinteza individualului cu socialul”, realizabilă la toate 

nivelurile sistemului de învăţământ (Ibidem, vezi pp. 85-113); 

2) Metodologia de cercetare proprie pedagogiei, dependentă 

de specificul pedagogiei ca „ştiinţă a educaţiei”, având legături cu 

psihologia, sociologia, fiziologia etc.”, include:  metoda inductivă 

(preluată din ştiinţele naturii) şi cea deductivă (preluată din filozofie 

pentru elaborarea finalităţilor educaţiei şi a modelelor de educaţie 

morală, intelectuală, estetică etc.; metoda psihanalitică, preluată din 

medicină, utilizată pentru rezolvarea unor situaţii speciale [Ibidem, 

pp. 64-81]. 

3) Normativitatea pedagogiei, dependentă de „valoarea 

pedagogiei ca ştiinţă ce trebuie să propună un sistem de adevăruri 

generale şi necesare” afirmate ca principii care, deşi nu sunt 

definitive, au calitatea de legi probabilistice, care pot susţine 

„caracterul de ştiinţă al pedagogiei” [Ibidem, pp. 52, 53]. 

Dimensiunea practică a pedagogiei lui G.G Antonescu este 

fundamentată la nivel teoretic în condiţiile în care autorul militează 

pentru proiectarea unui sistem de învăţământ eficient, care 

promovează „şcoala formativ-organicistă”. 

 Şcoala formativă îşi propune „să formeze spiritul elevului” 

desăvârşind ceea ce el ne aduce de la natură, prin actualizarea 

potenţialului său psihic”. 

 Şcoala organicistă este „şcoala care tinde a cunoaşte şi a 

respecta condiţiunile interne organice ale sufletului individual al 

elevului”, care asigură astfel „adaptarea operei de educaţie la 

individualitatea psihică a elevului” [Ibidem, p.17]. 
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 Modelul şcolii formativ-organiciste este promovat de G.G. 

Antonescu prin instituirea unui sistem de norme de politică a 

educaţiei.  Ele reflectă ,,pedagogia timpului nostru ca rezultatul unei 

evolutii” care ne ajută să evităm, datorită experienței trecutului, o 

mulțime de căi greșite în practică și de principii eronate în teorie. 
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PORTOFOLIUL – INSTRUMENT DE EVALUARE A 

COMPETENȚELOR 

Ana BULAT, doctorandă 

 

Abstract 

Portfolio is an alternative assessment method, which 

promotes the individualization of the educational act. Being in 

contradiction to standardized exams, the portfolio is a perfect tool 

for assessing competence-based approach by combining assessment 

with lifelong learning. Portfolio is "student's business card" 

demonstrating its progress from a cognitive perspective, attitudinal 

and behavioral at a particular course. 

 

Key words: portfolio, assessment, competences. 

 

Adnotare 

Portofoliul este o metodă alternativă de evaluare, care 

promovează individualizarea actului educațional. Fiind în 

contradicție cu examenele standardizate, portofoliul este un 

instrument perfect de evaluare în demersul bazat pe competențe prin 

faptul că el combină evaluarea cu învățarea continuă. Portofoliul 

este „cartea de vizită a studentului”, ce demonstrează progresul său 

din mai multe perspective: cognitivă, atitudinală și 

comportamentală, la un anumit curs. 

 

Cuvinte-cheie: portofoliu, evaluare, competențe. 

 

Folosirea portofoliului în procesul de învățământ a fost 

inspirată din utilizarea sa în domeniul artei, fiind elaborat de artiști în 

vederea prezentării lucrărilor personale, cele mai semnificative.  
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Vorbind despre portofoliul folosit în învățământul superior, 

elaborat de studenți, putem debuta cu definiția propusă de Paulson et 

al.: „Portofoliul este o colecție intenționată de lucrări, care 

demonstrează eforturile individuale, progresele și prestațiile 

studentului la una sau mai multe discipline. Această colecție trebuie 

să includă participarea studentului la selectarea conținuturilor, a 

criteriilor de selecție, a criteriilor de apreciere a meritelor și a 

indicatorilor capacității de reflecție despre sine a studentului (trad. n.) 

[11, p. 60]. 

Portofoliul este larg răspândit la momentul actual în 

învățământul superior, datorită proximității sale față de demersul 

bazat pe competențe. Pornind de la funcțiile sale principale, mai 

mulți cercetători interesați de acest subiect (Dufour Ch., 2002; Farr, 

Tone, 1998; Scallon, 2007) delimitează: a) portofoliu/dosar de 

învățare, b) portofoliu/dosar de prezentare și c) portofoliu/dosar de 

evaluare. 

Din punctul de vedere al evaluării, portofoliul este un demers 

nou, în ruptură cu examenele standardizate [13, p. 294]. Utilizarea 

acestui instrument de evaluare, impusă de noile programe bazate pe 

competențe, exclude situațiile uniforme, când studenții trebuie să se 

conformeze unor așteptări identice pentru toți.  

Scopul portofoliului de evaluare în cadrul unui curs 

universitar este de a include o serie de lucrări ale studenților, însoțite 

de comentarii, care îi va permite profesorului să evalueze atingerea 

obiectivelor pedagogice și dezvoltarea competențelor cursanților [1]. 

Acest lucru are loc, de obicei, într-o perspectivă formativă.  

Pe lângă faptul că portofoliul reprezintă o metodă modernă de 

evaluare a competențelor studenților, acesta are și un aport esențial 

din punct de vedere pedagogic/psihologic. Cercetătorul rus 

Григоренко Е. В. (Григоренко Е. В. Портфолио в вузе: 
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методические рекомендации по созданию и использованию. 

Томск, 2007. 64 c.), citat de Svetlana Nastas, îi atribuie portofoliului 

următoarele merite [10, p. 17]: 

 este motivațional pentru studenți;  

 încurajează dinamismul şi originalitatea; 

 dezvoltă competenţe de evaluare (autoevaluare) ale 

activităţii studenților;  

 antrenează competenţa de a învăţa să înveţi – 

stabilirea scopului, planificarea/proiectarea şi 

organizarea propriului demers de învăţare;  

 contribuie la personalizarea procesului educaţional al 

studentului;  

 fundamentează aptitudini pentru o socializare reuşită.  

Referitor la forma sa, portofoliul a evoluat în timp istoric, 

parcurgând o succesiune de etape (trad. n.) [7, p. 7]: 

• 1940-1980, portofoliu al competențelor, în format hârtie; 

• 1990, portofoliu digital multimedia, în format CD-ROM; 

• 2000, portofoliu digital online ce permite distribuirea 

resurselor; 

• din 2005, ePortfolio, legat de rețele sociale prin Internet, 

portabil și axat pe dinamica învățării personale și colective pe tot 

parcursul vieții. 

În format hârtie sau digital, este vorba de un dosar (registru, 

blog, website etc.) care permite colectarea, apoi selecționarea 

produselor: texte, fotografii, referințe, scheme, hărți conceptuale, 

secvențe video/audio etc. [12, p. 1]. Aceste produse exprimă, de fapt, 

dovada învățării realizate de student. Ele pot fi scrise (disertații, 

rapoarte, examene etc.) sau orale (prezentări, examene orale, discuții, 

etc.) [1].  
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Pornind de la ideea că portofoliul studentului reprezintă 

colecția lucrărilor sale cele mai reprezentative, comentariul sau 

aprecierea din partea profesorului pe marginea acestor produse [1] 

sunt importante pentru student în vederea ameliorării prestației sale 

ulterioare, drept reacție la feedbackul făcut de profesor. Astfel, 

obiectivul portofoliului ca instrument de evaluare nu vizează doar 

produsul (ceea ce a realizat studentul pentru a demonstra învățarea), 

dar și procesul (cum a ajuns studentul să realizeze aceste produse) și 

progresul academic (dezvoltarea studentului în elaborarea 

produselor). În acest sens, portofoliul permite evaluarea 

concomitentă a produsului, a procesului și a progresului studentului. 

Din cele menționate anterior, utilizarea portofoliului se 

înscrie într-un proces de evaluare continuă. El reprezintă progresul 

personal al studenților. Acesta este unul dintre motivele pentru care 

profesorii doresc ca studenții să completeze continuu portofoliul de 

la o etapă de studii la alta. Din această perspectivă, portofoliul digital 

are întâietate față de portofoliul în format hârtie [4, p. 11]. 

Portofoliul digital prezintă câteva avantaje în raport cu cel în 

format hârtie. Bernard André Gaillot menționează că „portofoliul 

digital este mai ușor de editat, de arhivat, de transportat, de difuzat, 

de manipulat, grație legăturilor externe și interne pe care le putem 

atașa” [6, p. 3]. Acest tip de portofoliu oferă mai multe posibilități de 

asigurare a securității și confidențialității conținuturilor, care pot fi 

stocate în cantități mari pentru o perioadă mai mare de timp [4, p. 

22]. Și, desigur, cel mai mare avantaj al portofoliului digital este 

posibilitatea accesării sale la orice oră, din orice loc. 

Pentru implementarea și buna funcționare a acestui tip de 

portofoliu, trebuie luate în considerare câteva condiții esențiale: a 

asigura accesul simplu al studenților la software-ul portofoliului 

digital și posibilitatea de a dispune de un spațiu de stocare suficient 
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pentru întreg proiectul, a însoți studenții, profesorii și alți 

colaboratori în explorarea software-ului portofoliului, ceea ce ar 

însemna alocarea timpului pentru formare, producerea ghidurilor sau 

procedurilor de utilizare, nu fără a neglija acordarea suportului 

tehnic, în vederea soluționării eventualelor probleme de program [9]. 

Autorul citat anterior mai menționează un aspect important în 

aplicarea portofoliului digital pentru evaluarea competențelor 

studenților [9]: se recomandă utilizarea portofoliului digital, în mod 

obligatoriu, de către toți studenții aceleiași grupe, nu este indicat să 

sugerăm folosirea acestui instrument ca o activitate pedagogică 

facultativă, ceea ce i-ar face indiferenți. Astfel, profesorul trebuie să 

își programeze verificarea constantă a fiecărui portofoliu.  

ePortofoliul este un ansamblu evolutiv de documente și 

resurse electronice capitalizate într-un mediu digital care descriu și 

ilustrează învățarea, experiența, competențele sau parcursul autorului 

său [7, p. 7]. El este accesibil de la distanță, datorită noilor 

tehnologii, și cuprinde o bază de date personale (informații, 

documente sau conexiuni accesibile prin internet) și un/mai multe 

spațiu/-ii colectiv/-e de publicare selectivă. În cazul învățământului 

superior, ePortofoliul este proprietatea intelectuală a studentului, care 

decide utilizarea publică sau privată a conținuturilor. 

Obiectivele ePortofoliului sunt (trad. n.) [7, p.7]: 

 valorifică experiențele studentului prezentând dovezi de 

stăpânire a competențelor; 

 validează, certifică sau valorizează achizițiile sale 

educaționale, de formare sau experimentale, prin înscrierea în 

dispozitive instituționale de formare; 

 favorizează autodeterminarea parcursului de formare inițială 

și continuă; 
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 însoțește angajarea profesională sau dezvoltarea personală și 

profesională pe tot parcursul vieții; 

 cultivă identitatea digitală (obținerea lizibilității profesionale 

pe internet) și scoate în evidență singularitatea experiențelor 

personale, a proiectului, a parcursului propriu. 

 Succesul implementării ePortofoliului într-o instituție de 

învățământ superior necesită implicarea puternică a factorilor de 

guvernare (rector, prorector, directori, responsabili de formare), 

pentru a coordona acțiunile tuturor comunităților profesionale în 

vederea mobilizării [7, p. 21]: 

 practicienilor: pregătesc studenții și personalul care va fi 

implicat – și mai ales profesorii, profesionaliștii care însoțesc 

birourile de ajutor pentru integrare profesională, serviciile 

universitare de informare și orientare, serviciile universitare 

de formare continuă, serviciile de pedagogie universitară, 

serviciile TIC; 

 inginerilor și IT-știlor care furnizează servicii de asistență 

adaptate nevoilor tuturor actorilor implicați și bunei 

funcționări a dispozitivelor; 

 profesioniștilor în resurse umane, în recrutare și a 

managerilor responsabili pentru gestionarea competențelor 

inevitabile în cadrul companiilor private și a serviciilor 

publice. 

 Din cele menționate, aplicarea metodologiei ePortfolio este o 

responsabilitate ce depășește profesorul de limba franceză, de fapt, 

este o politică universitară care rămâne la discreția organelor de 

conducere. 

Așa cum am afirmat, portofoliul este un instrument de 

evaluare a competențelor studenților. Evaluarea portofoliului 

reprezintă stabilirea nivelului la care studentul și-a dezvoltat 
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competențe de autoevaluare, de gestionare autonomă a propriului său 

proces de învățare, de exprimare referitor la învățarea sa, de reflecție 

și de atitudine personală în raport cu cursul sau cu programul urmat 

[1]. Aceasta se poate realiza prin diferite modalități: evaluarea 

portofoliului ca pe o lucrare scrisă, prin prezentare orală, în interviu 

cu profesorul etc.  

Evaluarea portofoliului este un proces susceptibil de admitere 

a subiectivității. Pentru a evita acest lucru, este indicată utilizarea 

unei grile de evaluare.  

Referitor la partea scrisă a portofoliului, Evelyne Vanden 

Eynde distinge forma de conținut [14]. Vorbind despre formă, 

autoarea face referință la organizarea documentului și la exprimarea 

în forma scrisă (este indispensabil ca cititorul să poată identifica 

părțile componente ale portofoliului și ca sintaxa, ortografierea, 

vocabularul să fie adecvate). În ceea ce privește conținutul, acesta 

este distribuit în funcție de activități.  

Prezentarea orală a portofoliului se evalueză din perspectiva 

formei și a conținuturilor abordate [14]. Referitor la formă, suportul 

powerpoint ar trebui să răspundă criteriilor de număr și calitate, la fel 

ca și exprimarea scrisă și orală, precum și postura studentului și 

capacitatea sa de a răspunde la întrebări. În privința conținutului, 

informațiile trebuie să fie reprezentative și pertinente și studentul 

trebuie să demonstreze spirit de analiză și sinteză.  

Concluzionând, putem spune că portofoliul este un instrument 

reflexiv, conceput și administrat de student, prin acumularea 

dovezilor învățării sale, realizate în contexte diferite, și organizarea 

acestor probatorii în vederea demonstrării formării competențelor. 

Datorită faptului că permite evaluarea simultană a produsului, a 

procesului și a progresului studentului, portofoliul este un instrument 

ideal de evaluare a competențelor studenților. 



60 

 

Bibliografie 

1. Berthiaume, D., Daele, A. Évaluer les apprentissages des 

étudiant-e-s à l’aide du portfolio, 2010. 

www.pedagogieuniversitaire.wordpress.com (vizitat 29. 06. 

2017). 

2. Bibeau, R. À chacun son portfolio numérique. In : Vitrine 

Technologie-Éducation, 2007, nr. 65. http://clic.ntic.org 

(vizitat 04.07.17). 

3. Dufour, Ch. et al. Portefolio sur support numérique. Quebec, 

2002. 55 p. 

4. Farr, R., Tone, B. Le portfolio au service de l'apprentissage et 

de l'évaluation. Adaptation française: Jalbert Pierrette. QC : 

Éditions Chenelière / McGraw-Hill, 1998. 200 p.  

5. Heutte, J. et al. EPortfolio: enjeux et recommandations. Livre 

blanc «ePortfolio», cahier nr. 1. Franța, 2013. 33 p.  

6. Martin, N. Conception d’un portfolio pour documenter le 

développement des compétences de l’élève au collégial. 

Quebec, 2012. 177 p. 

7. Nastas, S. Portofoliul: orientări și perspective. În: Studia 

Universitatis Moldaviae, 2013, nr. 9 (69), pp. 15-22. 

8. Paulson, F. L. et al. What Makes a Portfolio a Portfolio? 

Educational Leadership. SUA, 1991. pp. 60-63 

9. Poumay, M., Maillart, C. Les portfolio: vers une évaluation 

plus intégrée et plus cohérente avec la notion complexe de 

compétence. Chile, 2014. http://hdl.handle.net/2268/168492 

(vizitat 29.06.17). 

10. Scallon, G. L’évaluation des apprentissages dans une 

approche par compétences. Bruxelles: De Boeck, 2007. 342 

p. 

 

http://www.pedagogieuniversitaire.wordpress.com/
http://clic.ntic.org/
http://hdl.handle.net/2268/168492


61 

 

CONCEPEREA MANAGEMENTULUI ȘCOLII 

DIN PERSPECTIVA COMPETENȚELOR 

Valeria  CALAPOD, doctorandă 

(România) 

 

Abstract 

           The article addresses the concept of school management from 

the competencies perspective, it reveals the change of perception 

about people and organization in the birocratically-administrative 

and democratically-participative model of leadership, the meanings 

of the management of competencies and it’s related forms: 

transactional and transformational management in schools. 

 

          Key words: skills, negotiation, competence management, 

educational management, school curriculum, organization, quality 

assurance, human resource management, transformational 

leadership. 

Adnotare 

           În articol se abordează conceptul managementului școlii din 

perspectiva competențelor, se dezvăluie schimbarea percepției 

despre om și organizație în modelul administrativ-birocratic de 

conducere și în cel democratic-participativ, semnificațiile 

managementului competențelor și ale formelor lui înrudite: 

managementul tranzacțional și managementul transformațional în 

școală. 

 

          Cuvinte-cheie: competenţe, negociere, managementul 

competenţelor, management educaţional, curriculum şcolar, 

organizaţie, asigurarea calităţii, managementul resurselor umane, 

conducere transformaţională.  



62 

 

 

 

O retrospectivă generală asupra tendințelor de dezvoltare a 

învățământului modern denotă că acesta este orientat spre formarea 

de competențe și asigurarea calității educației. Aceste două direcții 

complementare, de importanță strategică, se regăsesc și în legislațiile 

respective, atât în România, cât și R. Moldova. Or, acest deziderat 

reclamă un management educațional adecvat, centrat pe un sistem 

metodologic-managerial menit să garanteze, prin acțiunile 

întreprinse, trecerea de la „o logică a puterii” proprie sistemului de 

conducere de tip administrativ-birocratic în educație, care mai 

persistă, la „o logică a competențelor” în toate relațiile și structurile 

organizaționale, proprie unui model democratic-participativ de 

conducere în învățământ, în conducerea școlii. Această reorientare nu 

este o simplă schimbare de accente, ci constituie esența 

reconsiderării managementului școlii în actualitate, centrat pe om, pe 

valorizarea acestuia, asigurându-se, astfel, promovarea unei noi 

paradigme în managementul școlii, care vizează, la nivel individual, 

trecerea de la formarea omului executant la formarea omului 

decident, capabil să ia decizii de sine stătător, să opteze pentru o 

construcție statală și socială democratică, iar, la nivel organizational, 

promovarea unei paradigme a managementului educațional din 

perspectiva democratică și a integrării europene. În această 

perspectivă, managementul resurselor umane bazat pe competențe 

constituie în prezent pilonul de bază în cadrul managementului 

educațional şi vine să exercite un rol deosebit de important în 

realizarea sarcinilor organizaţiei școlare, din perspectiva formării 

competențelor şi a  creșterii performanţelor umane. 

Evident, această tranzacție impune o nouă mentalitate, o nouă 

viziune, o nouă teorie și metodologie asupra conceperii omului, din 
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perspectiva abordării antropologice, precum și asupra  esenței 

conceperii organizației în trecut și în prezent. Tranzacţia se defineşte 

drept „comunicare şi schimb, realizate în timpul unei relaţii 

interpersonale” [apud 2]. Astfel, la nivel de birocraţie, de predare –

învățare „tradițională”, elevul este impus și remarcat cu sancţiuni, 

pedeapsă, pe când în cadrul unui model de predare-învățare modernă, 

model democratic de conducere, acesta este stimulat, încurajat, 

valorizat. 

Mutații serioase se disting și în cazul perceperii organizațiilor. 

Organizaţiile construite pe principii tehnocentric-birocratice ale 

puterii, orientate, cu precădere, spre rezultate în producţie, spre câştig 

minimalizează interesele şi trebuinţele personale ale membrilor săi, 

promovând modelul„a avea competenţe”, „împuterniciri” în limitele 

exacte ale postului, pe care nu se cuvine să le depăşească, plasând, 

astfel, tehnologia ca principiu determinat faţă de oameni. 

Restructurarea democrată a organizaţiilor pe principii 

antropocentrice presupune aplicarea unor modele legate de 

negocierea (tranzacţia) competenţelor de tipul „a fi competent”, adică 

a avea abilitatea de a te comporta adecvat situaţiei şi de a acţiona în 

această direcţie. „Competenţele personale reprezintă acele 

potenţialităţi umane (capacităţi personale) actuale şi virtuale 

(posibile), valorizate şi valorificate atât de management – ca un 

sistem de cerinţe de comportare şi ofertă de recompensă faţă de 

membrii unei organizaţii (sau candidaţi la angajare) – cât şi de 

personal (candidaţi sau membrii organizaţiei) – ca un sistem de 

ofertă de comportamente şi cerinţe de recompensă solicitate – ca 

urmare a unui proces de negociere (tranzacţie) şi renegociere şi 

stabilire a unui compromis (acord) dinamic [3, p. 78]. În acest fel, 

relaţiile de piaţă (cerere – ofertă) se mută în interiorul organizaţiei şi 

devin o practică permanentă a managementului şi a personalului. 
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Deci, pe de o parte, conducerea organizaţiei înaintează cerinţele de 

comportamente şi oferta de recompense a salariaţilor, pe de altă parte 

salariaţii prezintă oferta lor de comportamente şi cererea de 

recompense. Acestea şi determină competenţele stabilite în definitiv 

în cadrul negocierii. 

 

 

Comportamente 

 

  

Cerere de   

 Recompense   

 

 

Figura 1. Managementul bazat pe competențe 

 

Această perspectivă asupra înțelegerii și conștientizării 

managementului competențelor impune noi orientări ale 

managementului școlii în pregătirea generației tinere pentru muncă și 

viață. În context:  

Ce-ar motiva profesorii: să le acordăm ce doresc şi să obţinem 

rezultate aşteptate;  

Ce-ar motiva elevii: să le oferim ce doresc şi să primim ce dorim.  

Astfel, arta negocierii şi realizării de ofertă/cerinţă constituie 

esenţa acestei teorii. 

În contextul celor abordate, prezintă interes relaţia dintre 

cerinţele organizaţiei şi cerinţele salariaţilor [3, p. 79], ilustrate în 

tabelul 1. 
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Tabelul 1. Relaţia dintre cerinţele organizaţiei şi cerinţele salariaţilor 

 

Cazul I reprezintă situaţii în care solicitările organizaţiei şi oferta 

acesteia (recompensele oferite) concordă cu ceea ce salariaţii doresc 

să facă şi acceptă ca recompense. 

Cazul al II-lea exprimă momentele în care cerinţele de 

competenţe ale organizaţiei depăşesc oferta salariaţilor. 

Cazul al III-lea: cerinţele de competenţe înaintate de salariat 

depăşesc solicitările organizaţiei. 

Cazul al IV-lea este asemănător primului, în care nici organizaţia 

şi nici oamenii nu solicită anumite competenţe. 

Astfel, atât salariaţii (lucrătorii), cât şi managerii acţionează pe 

baza unor principii, valori, imagini, aspiraţii şi motivaţii, factori de 

putere etc. (cel mai adesea corelaţi într-o adevărată strategie de 

acţiune), competenţele fiind negociate (între actori egali) sau se 

tranzacţionează (între actori inegali). Ca urmare, organizaţia, în 

anumite cazuri, îşi poate schimba structura şi funcţionalitatea la 

solicitările salariatului, în același timp, şi aceştia îşi modifică 

competenţele/cerinţele în raport cu solicitările organizaţiei şi ţinând 

cont de propriile aspiraţii. Formarea de competenţe de negociere 

(tranzacţionale) este foarte importantă atât pentru salariaţi, cât şi 

pentru echipa managerială. După cum menţionează Mihai Şleahtiţchi 

în lucrarea „Liderii” [5, pp. 55-57], „Modelul tranzacţional vede în 

 Cerinţele salariaţilor 

Acceptare  

de 

competenţe  

Refuz de 

competenţe 

Cerinţele 

organizaţiei 

Solicitare de 

competenţe 
1 2 

Refuz de competenţe 3 4 
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lider o expresie a unei reacţii de răspuns la cerinţele şi aşteptările 

grupului, precum şi la natura situaţiilor prin care acesta se vede să 

treacă. Liderul este acela care poate „da” ceva (imagini, opinii, 

atitudini, motive, norme de conduită etc.) şi „lua” ceva în schimb 

(idei, convingeri, competenţe etc.), cel care poate motiva şi stimula 

mulţimea prin cunoaşterea şi explorarea la maxim, a intereselor şi 

expectanţelor ei, cel care poate incita membrii grupului la activitate 

prin recompense contingente şi management de excepţie.  

În aceeaşi ordine de idei, Emil Păun [4, p. 83] denotă că orice 

sistem sau organizaţie socială implică două genuri de fenomene 

interdependente. Pe de o parte, organizaţia/instituţia cu anumite 

roluri şi cu aşteptările sale, ceea ce constituie dimensiunea 

normativă, sociologică. Pe de altă parte, individul cu personalitatea 

sa, cu trebuinţele şi aspiraţiile sale, cu sistemul său de valori, acestea 

constituind dimensiunea personală sau psihologică. La acestea se mai 

adaugă dimensiunea antropologică, care evidenţiază faptul că orice 

instituţie funcţionează într-o anumită cultură cu anumite moravuri şi 

valori, ceea ce se referă mai cu seamă la şcoală. 

Dacă comportamentul este centrat pe îndeplinirea cerinţelor 

rolului, avem un comportament ajustat rolului, propriu preponderent 

birocraţiei şi deci avem un stil normativ, centrat pe sarcină, pe 

scopurile organizaţiei. Dacă comportamentul e axat pe 

caracteristicile de personalitate, avem un comportament integrat, şi 

deci un stil personal, relaţiile interpersonale prevalând asupra 

intereselor organizaţionale. În sfârşit, cel mai favorabil şi necesar 

este conceput cazul când atât sensul realizării sarcinilor organizaţiei, 

cât şi a aspiraţiilor, aşteptărilor membrilor săi coincid, aceştia 

identificându-se cu scopul instituţiei şcolare şi plasează activitatea 

managerială în extrema dreaptă a continuumului – modelul 

democratic participativ de conducere. Acest model promovează un 
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stil tranzacţional care poate fi exprimat prin relaţia C = f (R X P), 

unde C reprezintă comportamentul social al individului, R – rolul şi 

P – caracteristicile de personalitate. Din perspectiva definiţiei 

conducerii ca o artă de mobilizare a oamenilor, membrilor 

organizaţiei, spre îndeplinirea unor scopuri și obiective prestabilite 

ale organizaţiei şi spre realizarea aspiraţiilor, a aşteptărilor, a 

năzuinţelor acestora, conducerea tranzacţională, în contextul 

abordării în baza principiilor antropocentrice, este de o importanţă 

majoră. 

Formarea şi dezvoltarea resurselor umane constituie un domeniu 

prioritar al activităţii manageriale. Este absolut adevărat că, pentru a 

fi manager şi, cu atât mai mult, lider, persoana în cauză trebuie să fie 

mai întâi de toate profesor-formator, pentru a-i învăţa pe alţii. Cel ce 

nu se ocupă de pregătirea oamenilor săi, nu conduce. Misiunea 

managerului este de a acționa competent și de a forma/dezvolta 

oameni competenţi. Acestei preocupări de importanţă majoră îi 

preced alte acţiuni ce ţin de managementul resurselor umane, care 

abordează aspectele de recrutare, selecţie, formare, apreciere, 

stimulare, disponibilizare a personalului şi de stabilirea unui climat 

organizaţional optim, dar într-o viziune modernă, din perspectiva 

competențelor. 

În contextul problemei abordate se impune o conducere de tip 

transformaţional [1, p. 63-64], dezvoltată prima dată de James 

McGregor Burns şi, mai târziu, extinsă de Bernard Bass şi de mulţi 

alţii. Acest tip accentuează participarea activă a membrilor 

organizaţiei la luarea deciziilor şi se bazează pe puterea „de 

consensus”, „facilitativă”, care se caracterizează prin conlucrare, 

lucru în echipă, şi nu o conducere când oamenii rezidă (se 

subordonează) asupra oamenilor. Burns defineşte conducerea 

transformaţională drept „acel tip de conducere, prin care conducătorii 
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şi ceilalţi se ridică împreună la nivele mai înalte de motivare şi 

moralitate”. 

Deşi conducerea transformaţională a fost puţin studiată în şcoli, 

și termenul este încă vag, există totuşi similarităţi între structura  

organizaţiilor industriale şi structura instituţiilor educaţionale. 

Obiectivele conducerii transformaţionale vizează așa aspecte, 

precum: 

1. A ajuta corpul profesoral să se dezvolte şi să menţină o cultură 

şcolară profesională şi un mediu ambiant favorabil. Aceasta 

înseamnă că între membrii colectivului există comunicare libera, 

critică, interacţiune. Managerii „transformaţionali” propagă  norme 

ca: responsabilitatea colectivă şi dezvoltarea profesională continuă; 

îi încurajează pe profesori să se înveţe unii pe alţii cum să participe 

la procesul instructiv cât mai eficient. Managerii 

„transformaţionali” implică corpul profesoral în elaborarea 

obiectivelor, reduc izolarea profesorilor, folosesc mecanisme 

eficiente să susţină schimbările culturale, împart puterea cu toţi 

membrii colectivului şi participă activ la elaborarea normelor şi 

viziunii şcolare. 

2. A încuraja, a susţine dezvoltarea profesională: se constată că 

profesorii sunt motivaţi mai uşor atunci când ei internalizează 

necesitatea dezvoltării profesionale. Ei sunt şi mai receptivi la 

„chemarea şcolii” când sunt completamente dedicaţi misiunii 

şcolii.  

3. A ajuta profesorii să rezolve problemele mai eficient; conducerea 

transformaţională este valoroasă, fiindcă ea stimulează angajarea 

profesorilor în diverse activităţi. Deviza liderilor 

„transformaţionali” este că, lucrând împreună cu conducerea, 

corpul profesoral poate lua decizii mai bune şi mai calitative. 

Strategiile folosite în conducerea transformaţională vizează: 
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- Implicarea colectivului didactic la elaborarea viziunii, a misiunii,  a 

obiectivelor, a strategiilor;  

- Folosirea echipelor, formate din rândul cadrelor didactice, în 

rezolvarea problemelor, ca o strategie de repartizare a puterii; 

dispersarea responsabilităţilor şi implicarea profesorilor în funcţii 

administrative; delegarea, încredinţarea responsabilităţii şi 

autorităţii subordonaţilor pentru soluționarea anumitor probleme 

folosind din plin potenţialul uman de care dispune unitatea de 

învăţământ; 

- Evidenţierea activităţilor eficiente ce au loc în colectiv, aprecierea 

efortului elevilor sau al profesorilor, încurajarea permanentă; 

- Efectuarea diferitor cercetări pentru a stabili necesităţile şcolii, 

doleanţele profesorilor. Directorul trebuie să fie receptiv la 

filosofia educaţiei şi la atitudinile profesorilor; 

- Experimentarea noilor idei, discutarea temelor de cercetare în 

domeniu, precum şi propunerea subiectelor pentru discuţii 

ulterioare; 

- Încurajarea  profesorilor de a asista la lecţiile colegilor; plasarea 

problemelor de ordin individual în perspectivă mai largă, integrată 

în problematica generală a şcolii; clarificarea punctelor-cheie a 

diverselor activităţi; propunerea unor soluții şi nu impunerea 

punctului de vedere propriu. 

Astfel, conducătorii transformaţionali sunt percepuţi ca [1, p. 23]: 

- persoane implicate în proces: caută oportunităţi, experimentează şi 

îşi asumă riscul pentru a îmbunătăţi situaţia; 

- persoane care susțin inițiativa, construiesc o viziune de viitor şi 

care stabilesc un suport pentru cei care îşi asumă această viziune; 

- persoane care îi fac pe alţii să acţioneze: fundamentează 

colaborarea şi susţin colaboratorii în dezvoltarea lor personală;  
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- persoane care modelează calea: stabilesc exemple şi-i ajută pe 

subalterni să se concentreze pe îndeplinirea, pas cu pas, a unor 

obiective la scară largă; 

- persoane care încurajează: recunosc realizările subalternilor şi 

găsesc modalităţi de a le scoate în evidenţă. 

Acești conducători deţin anumite calităţi-cheie: 

- claritate: atrag atenţia celorlalţi asupra ideilor principale; 

- comunicare: ştiu să asculte activ, primesc şi oferă feedback în mod 

eficient; 

- consistenţă: stabilesc încrederea prin mijloace de acţiune care sunt 

consistente în timp; 

- grijă: exprimă şi dau dovadă de respect şi grijă pentru oameni; 

-creează oportunităţi: împuternicesc subalternii să accepte 

provocările. 

Conducerea transformaţională are o influenţă impunătoare asupra 

colaborării corpului didactic, asupra formării unor relaţii specifice în 

atitudinile profesorilor cu privire la îmbunătăţirea situaţiei şcolare şi, 

în mod special, asupra culturii şcolii. Acest tip de conducere este 

benefic şi influenţează în mod direct asupra rezultatelor şi reușitei 

elevilor. Managerii transformaţionali inspiră, au o viziune clară, îi 

încurajează pe ceilalţi să acţioneze, modelează calea, au încredere în 

sine, motivează şi distribuie împuternicirile de care dispun, 

acţionează creativ, însufleţesc oamenii la lucruri mari şi nobile. 

Astfel, conducerea tranzacţională şi cea transformaţională, exercitate 

de lideri transformaţionali, sunt, în fond, proprii extremei din dreapta 

a continuumului – modelului de conducere democratic-participativ. 

În concluzie, putem menționa că paradigma învățării 

competențelor reclamă un management adecvat al resurselor umane 

bazat pe competențe. Managementul competențelor este domeniul 

prioritar în activitatea școlii în actualitate și determinarea sistemului 
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metodologic-managerial respectiv, precum și aplicarea acestuia în 

sistemul de conducere a școlii devine un criteriu și un indicator-cheie 

în aprecierea eficienței școlii.  
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Abstract 
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Adnotare 

           În articol se abordează conceptul de cultură organizațională, 

de perfecționare a școlii prin cultură, ca aspecte esențiale ce 

caracterizează stilul de conducere în unitatea școlară. 

 

          Cuvinte-cheie: cultură organizațională, cultură managerială, 

perfecționare, stil managerial.  

Conceperea culturii şcolii ca o strategie de dezvoltare 

organizaţională devine deosebit de importantă în condițiile 

schimbărilor survenite în sistemul socioeducațional. Or, concepută ca 

un ansamblu  de valori, credințe, înțelesuri, norme, tradiții, simboluri, 

ritualuri, ceremonii … care direcționează comportamentul membrilor 

organizației, aceasta determină „identitatea organizației”, reprezintă 

„codul ei genetic” [1]. Luate împreună, aceste elemente distincte sunt 

prezentate în viziunea întemeietorului culturii organizaționale, E. 

Schein, pe trei niveluri sau straturi [apud 4, p.53]: 

1. Presupoziţiile de bază sau credinţele (exprimă concepţii 

generale despre om şi societate, acestea sunt promovate pronunţat 

în prezentările făcute de E. Schein referitor la Cultura A, centrată 

pe respectul individului, şi la Cultura B, centrată pe respectul 

organizaţiei, precum şi reflectate amplu de Mc. Gregor în Teoria 

X şi Teoria Y). 

2. Valorile împărtăşite de membrii organizaţiei (preferinţele şi 

atitudinile colective, comportamentele indivizilor, aşteptările 

organizaţiei). 

3. Normele (ansamblul de reguli şi expectaţii care orientează 

comportamentul oamenilor în cadrul organizaţiei). 

Conceperea culturii şcolii ca o strategie de dezvoltare 

organizaţională implică luarea în considerare a ansamblului de 

factori şi a formelor de culturi care influenţează acest proces: cultura 
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naţională, cadrul de politică educaţională (reglementări legislative, 

autonomia şcolară, descentralizare / centralizare, utilizarea resurselor 

umane şi nonumane), cultura comunitară, cultura profesională, 

cultura managerială, cultura individuală. În determinarea identităţii 

culturale proprii „organizaţia primeşte o serie de influenţe din diferite 

direcţii: cultura naţională, lideri, angajaţi etc. [5, p. 172]. 

O analiză retrospectivă a lucrărilor despre cultura organizaţională 

confirmă că în toate cazurile se accentuează faptul că există o 

legătură între anumite tipuri distincte de culturi şi succes. Aceasta are 

loc deoarece culturile organizaţionale pot funcţiona ca niște 

mecanisme de control. De asemenea, unii specialişti (Schwartz şi 

Davis, 1981) susțin că cultura poate fi folosită pentru formularea 

strategiei. Organizaţiile de succes sunt acelea unde cultura 

organizaţională se potriveşte cu strategia, lucru confirmat, în cazul 

nostru, în schema-cadru de realizare a perfecţionării şcolii [Hopkins, 

3, p. 119]. 

Cultura școlii 

 

 

 

 

Figura 1. Schema de perfecționare a școlii prin cultură 

Construcţia, edificarea culturii organizaţiei şcolare ţine de 

strategia activităţii manageriale, deoarece aceasta semnalează 

direcţiile de schimbare benefică şi mobilizează oamenii la realizarea 

obiectivelor de schimbare, cu respectarea a trei aspecte esențiale: 1) 

structurarea schimbărilor impuse din exterior sub forma priorităților 

Datele iniţiale şi organizarea şcolii 

Strategie 

Rezultatele elevilor şi profesorilor 



74 

 

școlii; 2) crearea condițiilor interne care vor susține și vor administra 

schimbarea/dezvoltarea culturii organizației școlare; 3) includerea 

acestor priorități și condiții în cadrul unei strategii generale. În 

perspectiva aplicării unei astfel de metodologii, semnificativă  este 

expresia lui Schein, care menţionează: „Unicul lucru pe care-l fac 

directorii şi care contează cu adevărat este crearea şi administrarea 

culturii” [3, p. 119]. Cultura trebuie să acţioneze asupra credinţei şi 

atitudinii oamenilor pentru a-i face conştienţi să comunice deschis şi 

să împărtăşească cunoştinţele şi viziunea organizaţiei. Schimbarea 

modelelor de gândire şi a mentalităţilor reprezintă modalităţi de 

acţiune specifice culturii organizaţionale, cu scopul de a îmbunătăţi 

performanţele generale ale organizaţiei. E de remarcat importanţa 

deosebită a valorilor în edificarea unei culturi puternice. Valorile 

reprezintă semnificaţii atitudinale, pe care un individ sau un grup 

(subiect axiologic) le acordă realităţii (obiect axiologic). Valorile 

stau la baza aprecierilor ce implică atitudini. Analiza organizaţiilor 

pe baza sistemului de valori rupe cu viziunea tehnocentristă 

deschizând calea spre gândirea managerială actuală, mod de gândire 

iniţiat de F. Schumacher [apud, 1]. Un model de analiză a 

organizaţiilor pe bază de valori a fost elaborat de T. Pascale, denumit 

modelul celor „7 S: strategia, structura, sistemul (ca factori duri), 

stilul, skill (îndemânare, dibăcie, savoir-faire), staff (personal), 

schared values (valori împărtăşite) (ca factori blânzi). Se constată că 

tocmai reuşita, progresul organizaţiilor depinde în mare măsură de 

factorii „blânzi”, care permit a realiza în mai mare măsură valorile 

umane, fapt ce duce la iniţierea de către Peters Tom (1987) a trecerii 

de la o structură ierarhică, piramidală spre un management orizontal, 

rapid, informaţional şi cooperativ” [apud 1]. 

În procesul de analiză a culturii organizaţionale este important să 

se determine în ce măsură aceasta facilitează sau reţine eficienţa şi 
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eficacitatea la nivel individual, de grup, organizaţional; în ce măsură 

cultura organizaţiei este corelată cu viziunea, misiunea, obiectivele şi 

strategiile stabilite prin politicile de viitor şi în funcție de acestea se 

purcede la natura intervenţiei respective. 

Cultura managerială este parte integrantă a culturii organizaţiei 

şcolare şi are un rol decisiv în crearea/dezvoltarea culturii 

organizaţionale. Cultura managerială este determinată de abilităţile, 

stilul de conducere, stilul de comunicare şi sistemul de valori ce 

caracterizează managerul organizaţiei, având drept scop elaborarea, 

sprijinirea şi împărtăşirea viziunii, a misiunii, a obiectivelor, a 

politicilor şi a strategiei organizaţiei. Cum afirmă Costache Rusu, 

„cultura managerială este focalizată pe trei direcţii: anticiparea, 

acţiunea (implementarea), mobilizarea” – şi constituie un factor 

determinant al managementului strategic. Pentru a face o schimbare 

culturală, în opinia mai multor specialişti în domeniu, se cuvine să 

ţinem cont de mai multe aspecte [5, pp. 197 – 198]: 

1) identificarea şi analiza modelelor mintale existente, a modelelor 

de gândire, a comportamentelor şi practicilor în organizaţie şi, în 

caz de necesitate, schimbarea acestora; 

2) asigurarea concordanţei elementelor culturii organizaţionale cu 

viziunea, misiunea, strategiile, obiectivele şi mediul extern al 

organizaţiei; 

3) asigurarea transparenţei şi a insistenţei în promovarea culturii 

organizaţionale; 

4) abordarea participativă pentru o schimbare culturală profundă 

prin asigurarea comunicării, prin sensibilizarea, convingerea, 

participarea, motivarea personală; 

5) modificarea stilului managerial, perfecţionarea practicilor şi a 

structurii organizaţionale.  
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În Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae”, din comuna Vânători, 

jud. Galați, România, 74% din totalul cadrelor didactice îl reprezintă 

cadrele didactice cu gradul I, iar nouă dintre cele 34 de cadre 

didactice sunt foști elevi ai școlii. 

Studiul de caz a analizat cele două niveluri culturale: nivelul 

profund, marcat de setul de valori ale organizației, sistemul de 

norme, și nivelul de suprafață/vizibil, marcat prin simboluri, 

sloganuri, ritualuri și ceremonii specifice, modele comportamentale. 

Se adeverește că relațiile dintre școală și părinți sunt credibile: 

există comunicare între reprezentanții Consiliului reprezentativ al 

părinților și Adunarea Generală a părinților, conducerea școlii are 

capacitatea de a comunica eficient și sunt mulțumiți de felul cum este 

condusă școala. 

Interviurile semistructurate cu elevii au evidențiat o atmosferă 

plăcută în școală, propice unui climat educațional de calitate, 

încurajantă și stimulativă; de colaborare între elevi și cadrele 

didactice cu directorul. 

Problemele semnalate de către elevi sunt: bursele în cuantum 

scăzut, spațiul destinat orelor de educație fizică și sport prea mic. 

Pentru identificarea dimensiunilor culturale, conform tipologiei 

lui G. Hofstede, au fost aplicate 10 chestionare, iar pentru 

identificarea setului ascuns de valori personale – tot 10 chestionare 

aplicate cadrelor didactice. 

 

Distanța față de 

putere 

Colectivism- 

individualism 

Masculinitate- 

feminitate 

Evitarea 

incertitudinii 

Punctaj: 231 Punctaj: 182 Punctaj: 295 Punctaj: 262 

Media: 23,1 Media: 18,2 Media: 29,5 Media: 26,2 
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Din tabelul de mai sus, se poate constata că există o dependență 

mare a subiecților față de șef; ei preferă ca deciziile să vină pe scară 

ierarhică. 

Cea de-a doua coloană arată că subiecții tind spre colectivism, 

ceea ce înseamnă că există un amestec de trăsături specifice culturii 

colective (interese comune) și de trăsături ale culturii individualiste 

(interese proprii). 

Valoarea distanței dintre masculinitate și feminitate este înclinată 

spre feminitate, aceasta însemnând că în cultura organizațională a 

școlii se regăsesc mai mlte trăsături specifice feminine, în 

detrimentul trăsăturilor masculine. 

Ultima coloană a tabelului pune în evidență faptul că valoarea 

indicelui de evitare a incertitudinii este relativ mare, iar subiecții 

preferă măsuri care să reducă incertitudinea. 

Chestionarele care au vizat identificarea setului de valori 

personale ascunse au fost centralizate astfel: 
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total 86 67 55 61 43 58 60 

media 8,6 6,7 5,5 6,1 4,3 5,8 6,0 

 

Valoarea medie cea mai mare o are ordinea, urmată de 

supraviețuire și învățare. Aceasta poate fi un indiciu privind setul de 

valori ale subiecților. Explicația că ordinea ocupă locul de frunte ar 

putea fi faptul că subiecții au peste 50 de ani și preferă un anumit tip 

de societate, în care au trăit și s-au format în cea mai mare parte a 

vieții lor. Explicația faptului că învățarea ocupă locul al II-lea este că 
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subiecții, fiind cadre didactice, se perfecționează continuu, iar 

învățarea continuă pe tot parcursul vieții. Pe locul al III-lea este 

supraviețuirea, ceea ce explică faptul că remunerarea personalului 

din învățământ nu este una pe măsura nevoilor, salariul minim pe 

economie fiind foarte mic raportat la cel din U.E. 

În vederea scoaterii în evidență a culturii școlii, apreciate de către 

cadrele didactice, a dimensiunilor normative și expresive ale 

acesteia, am folosit un chestionar, cu întrebări ce fac referință la 

„sine”, pentru cele 34 de cadre didactice,  ce a vizat următoarele 

direcțiii de analiză: 

 
 Rezultatele au fost apreciate folosid următoarele formule: 

„da” – 3 puncte, „mai mult decât nu” – 2 puncte, „mai mult decât da” 

– 1 punct, „nu” – 0 puncte. 

 Se constată că în școală sunt create condiții pentru 

dezvoltarea profesională și a creativității cadrelor didactice, într-un 

climat confortabil, că există comunicare, ajutor și respect reciproc 

între membrii colectivului profesoral; colaborarea cu conducerea 

școlii este sub forma parteneriatului, cu adecvarea comunicării la 

cerințele și solicitările cadrelor didactice; stilul de conducere și de 

luare a deciziilor este democratic, distibuindu-se resonsabilitățile, cu 

accent pe normativitatea documentelor, într-un sistem planificat și 

organizat corespunzător. 

 Aspectele semnalate de către cadrele didactice au fost 

următoarele: nu sunt suficient de apreciate cadrele didactice cu 

Scopurile, obiectivele și 
valorile în colectivul pedagogic 

Atitudinele și 
comportamentul 

participanților 

Procesul de luare a 
deciziei 
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experiență și, uneori, este imposibilă organizarea controlului optim 

din partea directorului, din cauza lipsei directorului adjunct. 

   

 Scopurile, 

obiectivele și 

valorile în 

colectivul 

pedagogic 

Atitudinile și 

comportamentul 

participanților 

 

Procesul de 

luare a deciziei 

 

PUNCTAJ 82 86 98 

MEDIA 2,41 2,52 2,88 

  

Din tabelul de mai sus se poate constata că valoarea medie 

cea mai mare vizează decizia, există interes față de procesul 

decizional al școlii, față de comportamentul și atitudinea directorului 

în anumite momente, față de atitudinea și comportamentul celorlalți 

colegi, care le influențeză, în mare măsură, propriile acțiuni; valorile 

și scopurile școlii sunt în mare parte asimilate propriilor valori și 

scopuri profesionale. 

 

 
  

     Este de reținut faptul că sunt cunoscute valorile și performanțele 

împărtășite de ceilalți colegi-cadre didactice; valorile personale 

coincid, în cea mai mare parte, cu cele ale culturii organizaționale; 

performanțele ridicate se suprapun valorilor înalte, detrminând 

tendințe pozitive ale culturii expresive. 

•REDUSE: 3 

•MEDII: 12 

•ÎNALTE: 19 

VALORI 

•REDUSE: 3 

•MEDII: 10 

•ÎNALTE: 21 

PERFORMANȚE 
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 Rețeaua răspunsurilor celor 34 de cadre didactice la 

chestionarul aplicat este următoarea: 

 
Se constată că 100%  „da” a primit răspunsul privind soluțioarea 

problemelor individuale cu ajutorul conducerii școlii, ceea ce 

înseamnă un management participativ implicat; dintre cei chestionați, 

32 au răspuns că activitatea în școală este planificată prin implicarea 

fiecăruia și că activitatea este reglementată; 33 – că directorul 

comunică în mod egal cu fiecare cadru didactic, 30 – că au 

posibilitatea să-și exprime liber opinia, ceea ce duce la recunoașterea 

stilului democratic de conducere a școlii, dând normativitate culturii 

organizaționale.  

Rețeaua răspunsurilor ilustrează  faptul că profesorii se ajută între 

ei (28), fapt ce demonstrează o realitate pozitivă a relațiilor 

interumane, interpersonale. Asistențele la ore, atât din partea 

directorului, cât și din partea cadrelor didactice, asistențele reciproce 

sunt relativ reduse (15-20). Acestea ar putea fi posibile aspecte de 

îmbunătățit în domeniul expresiv al culturii organizaționale. 

În concluzie, cultura unei organizații acționează asemenea 

psihologiei umane, rolul și responsabilitatea managerului școlii fiind 

decisivă în crearea acesteia. Or, aceasta definește stilul de a acționa 

în organizație, facilitând sau împiedicând schimbările. Cu cât o 

organizație are o istorie mai îndelungată, cu atât opune rezistență la 
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schimbare. Rezistența la schimbare este dată de influența anumitor 

percepții, mentalități, atitudini, comportamente.  

În vederea apropierii sistemului educațional românesc de 

celelalte sisteme educaționale europene, cultura organizațională a 

școlii trebuie astfel construită încât să includă valori și principii 

comune, emergente întru formarea personalității de calitate. 
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OUTLINING AND IMPLEMENTING THE ESP COURSE 

DESIGN FOR MEDICAL STUDENTS 

Viorica CAZAC, doctorandă  

 

Adnotare 

           În prezent, ESP este singura disciplină independentă de 

predare a limbii engleze (ELT) și își modelează propriile aspecte, 

care diferă în metodologie și în materialele folosite. 



82 

 

Acest articol prezintă câteva teorii despre ESP, precum și 

caracteristicile acesteia, în strânsă legătură cu procesul de învățare 

ESP. O atenție deosebită se acordă managementului cursului ESP și 

criteriilor de selectare a materialelor de specialitate ca factori 

importanți care asigură rezultate satisfăcătoare la sfârșitul fiecărui 

curs. Programa ESP și, în mod specific, EMP urmărește să ofere 

studenților competențe profesionale adecvate pentru a înțelege și a 

comunica în cadrul comunității profesionale viitoare. 

 

           Cuvinte-cheie: studenți medicali, ESP, proiectarea cursurilor 

EMP, comunitatea profesională. 

 

Abstract 

          Nowadays, ESP stands alone as an independent discipline 

from English Language Teaching (ELT) and it shapes its own 

aspects, which differs in methodology and used materials. 

This article introduces some theoretical background concerning 

ESP, as well as mentions the characteristic features closely 

connected with process of ESP learning. A special attention is drawn 

to the management of ESP course and the criteria of selecting 

specialized materials as important factors ensuring satisfactory 

results at the end of each course. The ESP and specifically EMP 

curriculum is aimed at providing students with proper work-related 

skills in order to understand and communicate within their future 

professional community. 

          Key words: Medical students, ESP, EMP course design, 

professional community. 

 

 Sometimes, the main purpose of language teaching materials 

is deliberately limited in order to adapt the needs of particular group 
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of learners who are interested in learning English for their specific 

necessities.  For example, for professionals who want to keep up with 

the technical literature, for managers who want to conduct business 

and negotiations, for medical practitioners who want to find a better 

work abroad or simply follow up the career, or for Peace Corps 

volunteers who need to talk with villagers about agricultural 

practices.   Thus, it is more efficient to provide and implement 

materials and strategies that will permit the learners to focus on the 

language content, which is more appropriate to their needs.   

The ESP teacher needs to be aware of the distinction between 

the courses that are “wide angled”, that is designed for a more 

general group of learners (i.e. for medical staff) and those that are 

“narrow angled”  and designed for a very specific group of learners( 

like i.e. English for nurses, pharmacists, dentists, public health 

workers). Furthermore, courses can take even a more specific 

structure (i.e. clinics-disease description; organic and inorganic 

chemistry etc.) 

The specificity of the terms wide and narrow angled was 

depicted by Basturkmen to show that ESP teaching is a continuum 

process where courses focus on specific needs and language use of a 

particular area of work or study. See figure 1. 

 

Wide angled  

1a  Medical English  

1 b   M e d i c a l  E n g l i s h  S k i l l s  

2 a   E n g l i s h  f o r  G e n e r a l  P r a c t i t i o n e r s  

2 b   E n g l i s h  f o r  S u r g e o n s  

3 a   E n g l i s h  f o r  C a r d i o - V a s c u l a r  S u r g e o n s   

 

Figure 1. The wide – and narrow-angled continuum for Medical English [1; 55] 
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Therefore, some ESP courses are developed for  groups of 

learners with very similar needs and some for learners with 

somewhat similar needs. 

According to Hutchinson and Waters (1987), the course 

elaboration considers ESP as a “fundamentally a matter of asking 

questioning order to provide a reasoned basis for the subsequent 

processes of syllabus design, material writing, classroom teaching 

and evaluation” [4, p. 21]. 

The ESP teacher needs to have the knowledge about: 

1. Why does the student need to learn? 

2. Who is going to be involved in the process? 

3. Where is the learning to take place? 

4. What potential does the place provide? 

5. What limitation does the place impose? 

6. When is the learning to take place? 

7. How much time is available? How will it be distributed? 

8. What does the student need to learn? What aspects of 

language will be needed and 

how will they be described? 

9. What level of proficiency must be achieved? 

10. What topics areas will need to be covered? 

11. How will learning be achieved? 

12. What learning theory will underlie the course? 

13. What kind of methodology will be employed? [3; 21]. 

When summarizing all these fundamental questions Hutchinson and 

Waters determined three important categories: Language 

Descriptions, Theories of Learning and Needs Analysis and their 

interdependence in the syllabus design process. Hutchinson and 

Waters show their relationship in the following manner: 
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Figure 2.The elements of ESP course design 

 

However, teaching for communicative competence should be 

prior than grammar. Learners should be able to carry out 

communicative tasks and deal with topics or subjects in 

circumstances closely related to their future target occupations. How 

can textbook writers and teachers decide upon what tasks, topics, and 

settings to teach? Moreover, these should be organized in a logical 

subsequent order. 

Some methodologists like O. Hadley and Shrum et al. suggest 

that curriculum design should make use of ACTFL Proficiency 

Guidelines (1986) as a reference framework to characterize various 

proficiency levels. In terms of speaking proficiency level, the 

following criteria are determined: 

 the communicative functions that he speaker can handle in 

the language 

 the contexts (circumstances, settings) in which the language 

is spoken 

 the topics or themes of conversation 
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 the degree of accuracy and appropriateness of the language 

produced 

 the length and quality of organization of the spoken discourse 

Communicative functions can help decide upon the range of 

spoken teaching materials to be reflected within content-oriented 

classes. Communicative functions enable learners to attain the 

communicative objectives of the curriculum, engage learners in 

communication, and require the use of such communicative 

processes as information sharing, negotiation of meaning, and 

interaction. 

Regarding to choice of contexts they should undergo gradual 

changes from well familiar situations (i.e., situations in which 

learners already were involved in past) to common social (situations: 

at the doctor, at the chemists’, giving advice to a friend regarding 

some health problems) and ultimately to situations they can deal in 

their professional life. 

The topics and themes progress from the most frequently used to 

the least. From simple limited statements about the most concrete 

objects, places, and people( speaking about clinics and hospitals, 

describing people who work there), to topics requiring higher degree 

of social interaction (health and medical care problems, taking 

anamnesis, giving bad news, etc.), to topics of professional or 

individual interest ( working abroad ,especially for experience 

exchange, international conference participation, application into a 

new academic degree). 

Appropriate language use is significantly important in terms of 

ESP (i.e. the use of medical jargons, abbreviations or acronyms) 

since it develops the ability to communicate in an appropriate 

professional manner. Language accuracy improves as proficiency 

advances, from simple statements and utterances to fluent use of 
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specialized conversation. Eventually the learner becomes self-

confident and develops a somewhat autonomous degree of learning 

in both ways communication that can sustain coherent dialogue and 

even monologue. 

Characteristics of Medical Language Teaching Approach  

“Medical English should be taught from the perspective of medicine 

and health care first and foremost while reinforcing vocabulary 

acquisition, grammar and structure secondly”, by Melodie Hull 

Teaching ESP is a very difficult task for all English teachers 

and teaching English for doctors can be even more challenging. The 

difficulties arise from the need of current specialized material, 

designing a content-oriented syllabus. 

The aim of the English for Medical Students (EMS) course 

was to enhance the communication rather than strictly the linguistic 

competence of first year pre-service medical students starting from 

the premise that classical PPPs (presentation, practice, 

production)should be replaced by communication as a route towards 

language learning (Herazo, 2009) [6] 

Specialized teaching will refer to any of non-literary content 

lessons that are in constant development along with high level of 

modernization that is in the field of science, economics, politics, law 

and of course medicine. The system of health care is constantly 

advancing, thus there is always a demand for a good qualitative 

training of medical information. Medical English concerns general 

medical material, instructions for medical devices, information for 

health care professionals and patients, questionnaires, and articles 

from medical journals. Although the teachers are not professionals in 

this specialized field, they need to know how to cope with many 

teaching problems. 
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There is no recognized discipline called medical linguistics, 

but perhaps there ought to be one. The language of medicine offers 

intriguing challenges both to linguists and educators and to medical 

students. Classical scholars have analyzed the contents and language 

of the most ancient medical records in detail, but the later 

development of medical terminology has received much less 

attention.  

Current methods of instruction most commonly used today 

for health professionals focus primarily on English language and 

reading relevant specialized texts while health care terminology is 

seen as the second priority in the lessons. The methods and activities 

used within these lessons are simply reduced to learning new 

vocabulary and practicing dialogues about visits to the doctor's office 

and minor illnesses. It is no wonder students further fail to reproduce 

their knowledge in real-life situations or career growth.  

  Thus, it is very important for ESP teachers to be health 

professionals as well as language instructors. Medical English gives 

students the opportunity to learn specialized vocabulary and 

expressions, to activate passive vocabulary, to learn the English 

pronunciation of medical terms and to increase fluency and 

confidence in using English in professional contexts. Lessons, 

interactions, and case studies represent simple and complex medical 

practices, pharmacology, dentistry, anatomy and physiology, 

pathology, treatment, etc. well beyond entry level English.  

Medical English differs from Common English teaching in 

terms of not only vocabulary, terms, domains of usage, syllabus but 

also in the choice of specific methods and strategies used within 

medical classes. So, unlike the various range of interesting and 

interactive activities used in ESP teaching , ESP is somehow limited 

due to some reasonable criteria. Firstly, ESP is fairly considered an 
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academic language. Secondly, it is reduced in terms of highly 

technical language, which must be contextually based. Finally, this 

science and art of teaching adult professionals is based on two 

concepts: the adult learner is self-directed and autonomous; the 

teacher is a facilitator rather than presenter of content.  

Activities during the course may include: 

 listening to off-air medical programs and website videos and 

completing a variety of tasks. 

 reading and summarizing medical journal articles 

 group discussion of case problems, ethical questions, etc. 

 practice of the vocabulary and grammatical structures used in 

history taking, clinical examination and case presentation 

 writing case reports and short summaries 

 preparation and presentation of short talks 

 pronunciation practice 

 working with computerised medical case problems 

 guest- speaker- doctor 

In the real world, many ESL instructors/ESP developers are not 

provided with ample time for needs analysis, materials research and 

materials development. There are many texts, which claim to meet 

the needs of ESP courses. Still lots of research remains uncovered 

due to constant technological development of our society.  Language 

and communication issues are understandably principal concerns 

when performing a teaching-learning task. 

 If we ask 'What is the difference between the ESP and 

General English approach?' Hutchinson et al. [3, p.53] answer this 

quite simply, "in theory nothing, in practice a great deal".  Bojovic 

[2, p. 489] adds the fact that ESP develops its own methods since it 

deals with various disciplines in addition to applied linguistics, and 

that ESP always is focused on learners’ needs and its general purpose 
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is to communicate effectively and fluently in the learners’ field of 

study or work. 

When the curriculum designer begins to develop a course or 

series of courses in Medical English, he/she must consider who the 

students are, what their motivations will be, and identify which 

perspective they wish their teachers to have. The curriculum 

framework must be developed to meet the needs of the educational 

institution, the students, relevant legislation. This concept includes 

skills and competencies that promote health and do no harm to 

patients or clients. It includes the ability to do the work in the 

English language, safely and competently. 

Therefore, the main priorities of designing course materials 

will include:  

✓ the extension of knowledge, range and use of appropriate 

terminology and including at least a different vocabulary topic in 

each session; 

✓ an improvement of grammar awareness and lexical cohesion 

which will lead to a better fluency and cohesion; 

✓ creating enough speaking situations which will enable students to 

contextualize the medical terminology [5] 

This paper has traced the differences between “ESP” and 

“General English” teacher, as well as their complex and multi 

variable role within the teaching process. The ESP teacher does not 

only teaches but also provides materials, performs needs analysis, 

designs a syllabus, collaborates with other discipline specialists, 

conducts research and evaluates the course and the students for 

feedback. We should always remember that the ESP teacher is a 

professional in the field, but in teaching English, thus research skills, 

motivation and interest are required to fulfill the general purpose of 

ESP teaching. The language of medicine and health care is unique. It 
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is full of technical, academic language and replete with slang, 

colloquialisms, abbreviations and acronyms. English for Medical 

Staff addresses each of these in its learning activities. The specific 

curriculum ensures its obligation to the public to provide safe and 

competent practitioners.  
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REPERE TEORETICE ALE EDUCAȚIEI PARENTALE 

POZITIVE 

Veronica CEBAN, doctorandă 

    

Abstract 

 Over time, the family has been the main development 

environment for its members. The profound and rapid changes of the 

social environment, in the conditions of destruction and 

deconstruction marked by post-modernity, have the most significant 

effects in the family. In this article, we want to emphasize the 

necessity and importance of parent education programs aimed at 

helping families in difficulty at different ages. 

Institutional prescriptions generated by the promotion of 

current values become rules that force families to adapt to new 

ideologies and experience new practices in dealing with children. 

And most of the time, these experiments bring with them a wave of 

consequences that often affect negatively parent-child relationships. 

Thus, positive parenting education is becoming more and more 

prevalent in the century when information technologies are at the top 

of popularity, and the parent-child relationship becomes extremely 

vulnerable. 

 

Key words: parental education, positive parenting, family, 

family education. 

 

Adnotare 

De-a lungul timpului, familia a constituit principalul mediu 

de dezvoltare a membrilor ei. Modificările profunde şi rapide ale 

mediului social, în condiţiile unor destructurări şi deconstrucţii 
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marcate de perioada postmodernităţii, au efecte dintre cele mai 

semnificative în spaţiul familial.  

În acest articol dorim să accentuăm necesitatea și importanța 

programelor de educație parentală, care au drept scop ajutorarea 

familiilor aflate în dificultate la diferite perioade de vârstă. 

Prescripţiile instituţionale, generate de promovarea 

actualelor valori, devin norme care obligă familiile să se adapteze 

noilor ideologii şi să experimenteze noi practici în relaţia cu copiii. 

De cele mai multe ori, aceste experimente aduc cu sine un val de 

consecințe, care se răsfrâng, deseori, negativ asupra relațiilor 

părinți – copii. Astfel, educația parentală pozitivă devine tot mai 

actuală și primordială în secolul când tehnologiile informaționale 

sunt în topul popularității, iar relația părinte – copil devine extrem 

de vulnerabilă. 

 

Cuvinte-cheie: educație parentală, educație parentală 

pozitivă, familie, educație pentru familie. 

 

Deprivatizarea mediului familial, acompaniată de intruziunea 

diverselor instituţii în spaţiul domestic şi de influenţa mass-mediei în 

construirea realităţilor sociale, pune familia într-o situaţie marcată de 

nevoia unui sprijin extern [1]. Familia, ca valoare, fenomen 

antropologic, instituție socială, evocă ideea unui spațiu uman 

important. În interiorul familiei se produc interacțiuni și procese 

complexe de intercunoaștere, de formare și devenire a personalității, 

se proiectează și se dezvoltă individul ca ființă socială, se impun 

norme și reguli de conduită, se naște sentimentul de apartenență la un 

neam și la o comunitate umană [3, p.8]. 

Relația primordială în care ființa umană este integrată prin 

însuși procesul genezei sale este aceea de filiație, de rudenie. Pe 
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lângă dimensiunea fizică, relația de filiație are și o dimensiune 

funcțională ce constă în satisfacerea de către părinți a trebuințelor 

primare ale copilului. De asemenea, importantă în dezvoltarea 

generală a personalității copilului este și interacțiunea / comunicarea 

cu proprii părinți. Astfel, în funcție de felul în care mama și tatăl își 

înteleg și își joacă rolul în primii ani de viață ai copilului, dezvoltarea 

psihică a acestuia poate fi stimulată, accelerată sau, dimpotrivă, 

întârziată, frânată, fiind desfașurată în manieră echilibrată, 

armonioasă ori cu producerea unor dezechilibre și dizarmonii ce-i 

vor periclita mai târziu modul de relaționare cu cei din jur și 

integrarea normală în viața socială și profesională [5, p. 140]. 

Potrivit lui A. Berge, fiecare copil este, de mic, oglinda 

mediului său familial, astfel încât mediul familial acționează 

concomitent printr-un fel de osmoză și prin imaginile pe care le 

prezintă copilului pentru a-l ajuta să se încadreze în existență și să se 

dezvolte după modelul celor care-l înconjoară și cu care el este în 

mod firesc înclinat să se identifice. Într-un mediu dizechilibrat, este 

evident mai dificil pentru individ să-și găsească unitatea interioară 

[4, p. 288]. Menținându-și aceeași idee, A. Berge amintea că familia 

constituie un soi de personalitate colectivă, a cărei armonie generală 

influențează armonia fiecăreia dintre părți. 

De aici şi apare necesitatea, acut sesizată astăzi în societate, 

de educaţie a părinţilor, având drept scop să ajute părinţii să 

conştientizeze poziţia pe care o ocupă în relaţia cu copilul lor, să 

perceapă și să sesizeze clar natura acestei relaţii, să identifice 

importanţa şi rolul şcolii în educaţia copilului, dar și valorizarea 

activităţilor de educaţie parentală pozitivă. 

Cercetările în domeniul ştiinţelor educaţiei, din cel al studiilor 

sociologice, cele din domeniul antropologiei şi istoriei civilizaţiei 

demonstrează elocvent faptul că familia reprezintă cea mai 
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importantă curea de transmisie a valorilor şi a normelor culturale din 

generaţie în generaţie (Merton R., Segalen M.), ea este într-adevar o 

realitate persistentă şi structurală de o importanţă majoră (Telleri F.), 

care plăsmuieşte şi stabilizează din punct de vedere psihosocial 

personalitatea umană [3, p.12]. 

Familia reprezintă o unitate socială constituită din adulți și 

copii, între care există relații de filiație naturală sau socială [12, 

p.227]. Familia a avut întotdeauna o influenţă decisivă asupra 

educaţiei, ea este capabilă să reacţioneze şi să contribuie la 

dezvoltarea societăţii (Donati P.), anume ei îi datorăm virtuţile 

neamului (Narly C.), în familie se consolidează relaţiile dintre 

generaţii, care sunt de o importanţă deosebită pentru societatea 

umană [3, p.12]. 

I.Mihăilescu (1999) sesizează că familiile din societățile 

contemporane au suportat, în ultimele decenii, transformări profunde 

atât de importante, încât însuși termenul de „familie” a devenit tot 

mai ambiguu, el tinzând să acopere astăzi realități diferite de cele 

caracteristice generațiilor precedente. Dinamismul structurii și 

funcțiilor familiei le poate părea multora surprinzător. Opinia 

curentă, preluată și în discursul politic și științific, afirmă că „familia 

este cea mai fidelă păstrătoare a tradițiilor, a valorilor naționale”. 

Contrar acestor opinii, familia este mai puțin „depozitară” și mai 

curând „un barometru” al schimbărilor sociale”, consideră autorul [7, 

p.17]. 

Schimbările din ultimele decenii din societatea occidentală au 

născut ideea că ne aflăm în fața unei noi civilizații, postindustriale, 

postmaterialiste sau postmoderne. Apar noi stiluri de viață, o 

filosofie a libertății și experimentării, o nouă fază a consumerismului, 

un hedonism controlat, alte modalități de petrecere a timpului liber. 

Postmodernitatea înseamnă primatul intereselor individuale în 
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defavoarea așteptărilor pe care societatea le are de la familie, 

răspândirea modelelor alternative familiei nucleare clasice, 

redefinirea funcțiilor familiei, democratizarea rolurilor și statusurilor 

în familie și, nu în ultimul rând, schimbarea valorilor familiale [8, 

pp.17-18].  

Ritmul accelerat al schimbărilor socioeconomice, politice și 

juridice din societatea contemporană, decalajul dintre acțiunile 

rezonabile și cele iresponsabile ale omului conduc la destabilizarea și 

devalorizarea familiei – ca celulă primordială a societății [6, p. 20]. 

Acest fapt a condus la necesitatea analizei și valorificarii conceptului 

de educație pentru familie, în scopul de a consolida, a dezvolta şi a 

forma eficient personalitea copilului prin prisma educației parentale 

pozitive. 

Apariția conceptului de educație pentru familie sau educație 

parentală, un concept relativ nou, constituie o etapă calitativ nouă în 

evoluția conceptelor din domeniul științelor educației, a 

reprezentărilor și judecăților cu privire la demersul educațional ce 

vizează formarea și dezvoltarea personalității în vederea exercitării 

rolurilor familiale, deschiderea acestuia spre imperativele lumii 

contemporane [3, p. 18]. 

Conceptul de educație pentru familie și-a lărgit treptat sfera, 

fără să afecteze prioritatea acordată raporturilor părinți – copii, spre 

înțelesul actual de ansamblul funcționării familiale în raport cu 

educația [10, p. 27]. 

În accepțiunea restrânsă, principală în stadiul actual al 

cunoașterii, educația pentru familie vizează „ansamblul dinamic al 

legăturilor sociale pe care le experimentează copilul în și prin familia 

sa de origine; cu alte cuvinte, are în vizor procesul de 

(auto)identificare și (auto)diferențiere a copiilor în raporturile lor cu 

părinții, frații, precum și cu familia considerată ca unitate 
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intergenerațională (în particular, ca unitate de viață cotidiană) [11, p. 

21]. 

Educaţia pentru familie, redescoperirea şi redefinirea rolului 

familiei în viaţa omului, a calităţii de familist şi de părinte competent 

şi eficient cer o tratare responsabilă, ca o adevarată profesie ce 

trebuie învăţată (Spencer H., Berge A., Narly C., Cosma T., Telleri 

F. etc.). 

Educația părinților preocupă astăzi multe ramuri științifice 

precum: pedagogia familiei, pedagogia, psihologia, sociologia, 

psihologia pozitivă etc. Familia, ca factor educațional, joacă un rol 

primordial în dezvoltarea copilului în ontogeneză, iar de modul în 

care familia influențează dezvoltarea copilului începând cu primii ani 

de viață, depinde, în mare parte, comportamentul relațional al 

adultului în formare. Din aceste motive, educația parentală necesită o 

abordare actuală în societatea de astăzi, conturându-i importanța 

eficientizării și optimizării relațiilor interpersonale părinți-copii și 

valorificarea consilierii psihopedagogice parentale. 

În acest sens, N. Carter (1996) definește termenul de educaţie 

parentală, în sens larg, drept niște programe, servicii şi resurse 

destinate părinţilor şi celor care îngrijesc copii, cu scopul de a-i 

sprijini pe aceştia şi de a le îmbunătăţi capacitatea de a-şi creşte 

copiii. Într-un sens mai restrâns, educaţia parentală se referă la 

programele care ajută părinţii să îşi dezvolte şi să îşi îmbunătăţească 

abilităţile parentale, să înţeleagă dezvoltarea copilului, să înveţe să 

reducă stresul care poate afecta funcţionalitatea parentală, şi să înveţe 

să folosească modalităţi alternative de abordare a situaţiilor dificile 

întâlnite cu copiii [2, p. 5]. 

Proliferarea discursurilor profesionale adresate copilului şi 

copilăriei a dus la o profesionalizare accelerată a parentalităţii, care a 

început să fie privită ca o meserie cu regulile sale şi abordată cu 
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limbaj din domeniul organizaţional [9, p.110]. Astfel, începând cu a 

doua jumătate a secolului trecut, se observă o preocupare intensă în 

studiile de psihologie pentru evaluarea experienţei umane din sfera 

interacţiunilor dintre părinţi şi copii în termeni de competenţă 

parentală [apud 2, p. 11]. 

În concluzie, menționăm că a fi părinte este una dintre 

experiențele cele mai complexe, provocatoare, dar și generatoare de 

satisfacții pe care le oferă viața. Este o mare responsabilitate 

creșterea unui copil astfel, încât el să devină un adult sănătos, 

echilibrat și capabil să-și ocupe locul în generația următoare. 

Deseori,  părinții se confruntă cu situații în care, fiind adulți abilitați 

cu competențe diversificate, ocupând poziții și funcții sociale înalte, 

mulți dintre ei nu găsesc soluții eficiente în gestionarea conflictelor 

interpersonale cu copii lor, nu pot comunica elocvent cu ei, de 

asemenea nu știu cum să fortifice relațiile cu propriii copii.   

Programele de educație parentală s-au dezvoltat ca raspuns la 

circumstanțele sociale actuale, care impun, prin particularitățile lor, 

utilizarea de noi practici parentale, cu ajutorul cărora părinții să poată 

crește copii adaptați condițiilor sociale actuale, dar și flexibili în a se 

adapta contextelor viitoare. Iar dacă e să ne referim la contextul 

actual al societății postmoderne, putem menționa cu certitudine că 

rapiditatea cu care se produc schimbările în sfera socială, economică, 

politică și familială duce la alterarea statutului familiei, la 

perturbarea valorilor familiale, la creșterea ratei divorțurilor, a 

numărului de copii dezintegrați social, la creșterea ratei mortalității; 

toate acestea îi determină pe părinți să resimtă nevoia de sprijin 

specializat în vederea însușirii de noi practici pentru exercitarea 

rolului de părinte eficient.  

Deci putem menționa că programele de educație parentală nu 

sunt doar bine-venite în contextul societății actuale, ci, mai mult, sunt 
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vitale pentru susținerea și ajutorarea familiilor care se află în 

dificultate și care într-adevăr simt acut nevoia intervenției 

specialiștilor din domeniul pedagogiei, psihologiei, pedagogiei 

familiei, sociologiei, medicinei etc. 
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Abstract 

     This article presents the importance of solving conflicts in 

primary schools and the need to develop pupils' personal and social 

abilities during their personal development classes. 

 

       Key words: personal development, conflict, abilities. 

 

Adnotare 

       În acest articol se prezintă importanţa rezolvării conflictelor în 

şcolile din învăţământul primar şi necesitatea formării abilităţior 

personale şi sociale ale elevilor în cadrul orelor de dezvoltare 

personală. 

 

      Cuvinte-cheie: dezvoltare personală, conflict, abilităţi. 

 

           Cunoașterea personalității elevului reprezintă principala 

sarcină a învăţătorului, copilul fiind centrul lumii școlare, subiect și 
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nu simplu obiect al educației. Activitatea de învățare își propune 

formarea și dezvoltarea de capacități, competențe, abilități, 

comportamente, atitudini și însușirea de cunoștințe.          

          Disciplinarea reprezintă un proces continuu de învăţare, prin 

care copilul este pregătit să înveţe noi comportamente dorite şi să fie 

responsabil de propriile acţiuni, însă prin eliminarea 

comportamentelor neadecvate. Comportamentul poate fi definit ca 

fiind totalitatea acţiunilor exercitate de copil sau adult, incluzând atat 

aspectele pozitive (adecvate), cât şi cele negative (inadecvate). 

Comportamentul copilului poate fi întotdeauna motivat de o nevoie, 

cum ar fi cele esenţiale, legate de supravieţuire, de adaptarea la 

mediul social,  de sanatate sau chiar de nevoile emoţionale. Nevoile 

emoţionale sunt cele mai importante în perioada cilului primar, dintre 

acestea amintim dragostea, respectul, onestitatea, acceptarea, 

răbdarea, înţelegerea sau corectitudinea.  

            Când stabilim dacă un comportament este adecvat sau 

neadecvat, trebuie să ţinem cont de vârsta copilului care are acel 

comportament, dacă a apărut într-un moment de tensiune, de conflict, 

în care avea nevoie de apărare sau dacă acel comportament este 

acceptat în alte familii însă nu corespunde dorinţelor familiei din care 

face parte copilul. 

La baza activității de învățare trebuie să stea interesele și 

nevoile  educaționale ale elevilor, pentru a contribui  eficient la 

dezvoltarea personalității acestora și la integrarea lor activă în viața 

socială și profesională. 

Cunoștințele reprezintă „produse ale cunoașterii umane 

(reprezentări, concepte, legi științifice, reguli de acțiune, norme 

sociale, principii morale etc.) care compun conținuturile învățării” 

(Mircea Ștefan, 2006). 
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Deprinderile sunt componente automatizate ale activității, 

caracterizate prin desfășurarea în afara sau prin reducerea controlului 

conștient, realizare spontană și facilă. Rezultă din exersare repetitivă 

și se fondează pe un stereotip dinamic sau pe  matrice funcțională în 

care sunt reunite veriga aferentă și cea efectorie a reflexelor. În 

societatea contemporană, tipurile fundamentale de învățare au 

evoluat de la a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să trăiești 

împreună cu ceilalți, la a învăța să fii (UNESCO, 1996). 

Disciplina Dezvoltare personală urmărește formarea și 

dezvoltarea capacității de autoînțelegere, autocunoaștere și 

autodezvăluire a copiilor. Necesitatea acestei discipline rezultă din 

următoarele aspecte: 

- Copiii crescuți într-un mediu stimulativ au o dezvoltare 

cognitivă, emoțională și socială accelerată în comparație cu 

cei crescuți într-un mediu restrictiv. Calitățile unice pe care le 

are fiecare persoană: aptitudini, abilități, talente, nevoi, 

valori, interese, stilul de viață încep să se creioneze din 

perioada copilăriei timpurii. 

- Sub formă de joc, copiii învață, cum le place mai mult să 

învețe, ce este încrederea în sine, cum să-și exprime emoțiile, 

modalitățile concrete de a relaționa cu familia și cu prietenii, 

achiziționează cunoștințe despre meserii, exersează, își 

formează abilități și chiar atitudini despre muncă.  

- Metodele și tehnicile folosite vor avea drept scop explorarea 

de situații noi, provocarea unor comportamente și emoții 

pentru diagnosticarea unei probleme, antrenarea în găsirea 

soluțiilor. Tehnicile pot fi adaptate situației și pot fi sub forma 

exercițiilor de familiarizare a participanților între ei, de 

cunoaștere și intercunoaștere, de comunicare verbală/ 
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nonverbală, de empatizare, de rezolvare a unor probleme, de 

luare a deciziilor, scenarii metaforice, jocuri de rol, etc. 

Scopul acestei discipline este dezvoltarea capacității copiilor de a 

trăi împreună cu ceilalți prin însușirea și aplicarea normelor de 

conduită necesare în diferite contexte de viață, alfabetizarea moral-

civică a copiilor, dezvoltarea unor atitudini pozitive față de propria 

persoană și față de ceilalți. În activitățile de dezvoltare personală, toți 

copiii sunt considerați speciali și valoroși pentru că sunt unici, ei 

învățând să ia decizii responsabile. Importanţa acestei discipline o 

reprezintă şi faptul că, în cadrul acestor ore, copiii sunt învăţaţi cum 

să evite anumite situaţii de conflict şi anumite forme de violenţă ce 

pot să apare oricând între ei. 

Formarea abilităților și a capacităților civice este deosebit de 

importantă datorită caracterului aplicativ al educației civice și permit 

viitorului cetățean să identifice, să descrie, să structureze, să 

interpreteze, să explice, să compare și să evalueze informații și idei 

din sfera civicului și a politicului, pentru a le înțelege și a le integra 

în propria experiență. 

Ca și în cazul disciplinei Dezvoltare personală,  formarea 

abilităților și a capacităților civice necesită asocierea procesului de 

învățare cu experiențe care implică afectivitatea școlarului mic. 

Aceste experiențe pot rezulta din activități de învățare care se 

bazează pe utilizarea jocului, pe vizionarea filmelor etc. 

O activitate poate debuta cu un scurt brainstorming, care 

valorifică ideile creative și experiențele anterioare ale copiilor, iar 

metodele și tehnicile art-creative permit utilizarea unei palete largi și 

inventive de resurse care antrenează și motivează copilul. De aceea, 

se recomandă: 

- Crearea unor produse mari, colorate, care să valorifice 

imaginația și creativitatea copilului; 
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- Jocul de rol și simularea (dramatizare, teatru) care pregătesc 

copilul pentru situații reale de viață și facilitează dezvoltarea 

comunicării verbale și nonverbale, a empatiei, a toleranței, a 

capacității de lucrul în echipă; 

- Problematizarea – oferă oportunitatea de a căuta soluții 

pentru diferite situații de tip investigativ și de a stimula 

curiozitatea naturală a copilului; 

- Exercițiile și jocurile care vor îmbina mișcarea, verbalizarea, 

manipularea de obiecte; 

- Conversația euristică, dezbaterea și discuțiile de grup care 

permit copiilor să se raporteze, să învețe și să valorizeze atât 

experiența personală, cât și experiența fiecărui copil; 

- Tehnicile gândirii critice (turul galeriei, ciorchinele, jurnalul 

cu dubă intrare, pălăriile gânditoare), care asigură exprimarea 

propriilor opinii și creează premisele dezvoltării asertivității; 

- Utilizarea unor secvențe din filme sau a imaginilor din 

planșe/ cărți de povești care reprezintă suporturi intuitiv-

concrete indispensabile învățării la vârsta școlară mică. 

Metodele de predare-învățare trebuie să fie alese astfel, încât 

să stimuleze formarea abilităților, a atitudinilor, a competențelor și a 

cunoștințelor necesare dezvoltării unei învățări independente și de 

lungă durată. Utilizarea metodelor active contribuie la dezvoltarea 

capacității de comunicare, la crearea unui cadru educațional care 

încurajează interacțiunea pozitivă, motivarea și angajarea copilului în 

procesul de participare și de cooperare în grupurile de apartenență, 

oferă exemple de urmat și de promovat în aplicarea normelor  

elementare de conduită, a unor comportamente moral-civice. 

Astfel, metode de predare-învățare eficiente la orele de 

dezvoltare personală sunt: 
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- Învățarea prin descoperire, realizată în contexte familiare 

copilului; 

- Conversația euristică bazată pe un dialog dinamic și 

constructiv cu elevii clasei; 

- Jocul de rol bazat pe empatie; 

- Dramatizarea care creează situații noi și concrete de învățare. 

       Scopul acestei discipline şi este dezvoltarea capacității copiilor 

de a trăi împreună cu ceilalți, prin însușirea și aplicarea normelor de 

conduită necesare în diferite contexte de viață, alfabetizarea moral-

civică a copiilor, dezvoltarea unor atitudini pozitive față de propria 

persoană și față de ceilalți. 
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LEGISLAȚIA PRIVIND EDUCAȚIA ȘI ASISTENȚA 

PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVILOR  

CU DIZABILITĂȚI MINTALE  

ÎN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA 

Margareta CÎRLIGEANU, doctorandă 

(România) 

 

Abstract 

The education and psycho-pedagogical assistance of students 

with mental disabilities is regulated by a series of laws, decisions, 

ordinances and notices, which give them the opportunity to manifest 

their professional and professional potential.  

For Romania, during the communist regime, the 

institutionalization of children was the main way to protect them, and 

in the Republic of Moldova, the legislative framework of reforming 

the special education system was inherited from the Soviet past, then 

continued after 1990. 

Legislative acts are regulated worldwide through a series of 

declarations and conventions by international bodies to protect the 

rights and security of the human being (UN, UNICEF, UNESCO). 

 

Key words: legislation, education, psycho-pedagogical 

assistance, mental disabilities. 

 

Adnotare 

Educația și asistența psihopedagogică a elevilor cu 

dizabilități mintale este reglementată printr-o serie de legi, hotărâri, 

ordonanțe și notificări, care le oferă acestora posibilitatea de a-și 

manifesta potențialul aptitudinal și profesional.   
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 Pentru România, în perioada regimului comunist, 

instituționalizarea copiilor a fost principala modalitate de protecție 

a acestora, iar în Republica Moldova, cadrul legislativ al reformării 

sistemului de învățământ special a fost moștenit din trecutul sovietic, 

apoi a continuat după 1990. 

Actele legislative sunt promulgate pe plan mondial printr-o 

serie de declarații și convenții ale organismelor internaționale 

menite să apere drepturile și securitatea ființei umane (ONU, 

UNICEF, UNESCO). 

 

Cuvinte-cheie: dizabilități mintale, legislație, educație, 

asistență psihopedagogică.  

  

 Educația și asistența psihopedagogică a elevilor cu dizabilități 

mintale este reglementată printr-o serie de legi, hotărâri, ordonanțe și 

notificări, care oferă acestora posibilitatea de a-și manifesta 

potențialul aptitudinal și profesional; asistența și protecția socială a 

copiilor cu diferite tipuri de dizabilități au fost asigurate de mai multe 

organisme guvernamentale: Secretariatul de Stat pentru Persoanele 

cu Handicap, devenit în anul 2003 Autoritatea Națională pentru 

Persoanele cu Handicap; Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Copilului; Ministerul Sănătății și Familiei; Ministerul 

Muncii și Solidarității Sociale; Ministerul Educației și Cercetării. 

 Ulterior, în aceste structuri, au intervenit unele modificări de 

organizare administrativă, legislativă sau de revizuire a pachetului de 

acte normative, specifice unei perioade de tranziție. Aceste 

modificări legislative au fost rezultatul unor presiuni internaționale. 

[2, p. 24] 
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 Pentru România, în perioada regimului comunist, 

instituționalizarea copiilor a fost principala modalitate de protecție a 

acestora. 

 În continuare, amintim câteva acte legislative care acționează 

în România în ceea ce privește educația/învățământul special: 

- Legea învățământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial 

al României, partea I, nr. 606, din 10 decembrie 1999; aici este 

reglementată organizarea și funcționarea învățământului special; 

- Ordinul M.E.C. nr. 4217, din 17.08.1999, privind aprobarea 

„Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului 

special”; 

- Ordinul M.E.C. nr. 3634, din 17 aprilie 2000, privind aprobarea 

Programului național de generalizare a acțiunilor de modernizare a 

învățământului special intitulat „Integrarea și reabilitarea copiilor cu 

deficiențe în și prin comunitate”; 

- Ordinul comun nr. 18/3989/416/142, din 2003, privind aprobarea 

Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilități și 

încadrarea într-un grad de de handicap; 

- Ordinul M.E.C. nr. 4927/, din 08.09.2005, privind aprobarea 

Planului-cadru de învățământ pentru clasele/grupele din învățământul 

special sau de masă care școlarizează elevi cu deficiențe moderate 

sau ușoare; 

- Ordinul M.E.C. nr. 4928, din 08.09.2005, prin care se aprobă 

Planul-cadru de învățământ, pentru clasele/grupele din învățământul 

special sau de masă care școlarizează elevi cu deficiențe grave; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de 

îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, 

recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor cu C.E.S., din 

cadrul sistemului de învățământ special și special integrat; 
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- Notificare privind susținerea examenelor de Capacitate și 

Bacalaureat de către elevii deficienți; 

- Notificare privind transferul elevilor din școlile speciale în 

învățământul de masă; 

- Notificare privind activitatea de profesionalizare în atelierele 

școlare din rețeaua învățământului special [3, p. 18-19]. 

În ceea ce privește domeniul protecției sociale, enumerăm 

următoarele acte legislative: 

- Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției ONU cu privire la 

drepturile copilului, republicată; 

- Legea nr. 108/1998 privind protecția copilului aflat în dificultate; 

- Legea nr. 487/2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu 

tulburări psihice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială; 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu 

notificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap; 

- Ordinul M.E.N. nr. 12709/2002 privind criteriile pe baza cărora se 

stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de 

protecție specială a acestora; 

- Ordonanța nr. 14/30.01.2003 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și 

completările ulterioare [3, pp. 20-21]. 

 Pe lângă aceste acte legislative, Alois Gherguț și Cristina 

Neamțu amintesc și următoarele legi:  

- Legea nr. 53/1992 privind protecția specială a persoanelor cu 

handicap; aici sunt redate criteriile medicale de încadrare a copiilor 
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cu vârste cuprinse în intervalul 0-18 ani, în categoria persoanelor cu 

handicap, cu diferite grade de invaliditate (I, II, III); 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1161/1990 privind atribuțiile și 

funcționarea Secretariatului de Stat pentru Handicapați; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 686/1992 privind unele măsuri 

de îmbunătățire a activităților de ocrotire, instruire și recuperare a 

copiilor și tinerilor cu handicap [4, p. 15-16]. 

 Un lucru important de reținut este redat în Legea nr. 448/2006 

(art. 14) și vizează educația persoanelor cu handicap, care se 

realizează prin: unități de învățământ special; integrarea individuală 

în unități de învățământ de masă, inclusiv în unități cu predare în 

limbile minorităților naționale; grupe sau clase speciale compacte, 

integrate în unități preșcolare și școlare de masă; servicii 

educaționale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin; școlarizare la 

domiciliu până la absolvirea studiilor liceale; alternative educaționale 

[3, p. 30].  

 În aceeași lege (art. 16), în cadrul procesului de învățământ, 

indiferent de nivelul acestuia, sunt redate drepturile persoanelor cu 

handicap la: servicii educaționale de sprijin; dotarea cu echipament 

tehnic adaptat tipului și gradului de handicap și utilizarea acestuia; 

adaptarea mobilierului din sălile de curs; manuale școlare și cursuri 

în format accesibil pentru elevii și studenții cu deficiențe de vedere; 

utilizarea echipamentelor și softurilor asistive în susținerea 

examenelor de orice tip și orice nivel [3, pp. 30-31]. 

 În Republica Moldova, cadrul legislativ al reformării 

sistemului de învățământ special a fost moștenit din trecutul sovietic, 

apoi a continuat după 1990.  

 Dintre cele mai importante acte legislative care acționează în 

Republica Moldova în ceea ce privește educația/învățământul special 

amintim:  
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- Legea privind concepția învățământului special (1992); 

- Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special 

(1994); 

- Hotărârea Guvernului, nr. 92, din 03.10.1995, art. 33, 1-10 ÎS 

privind Legea învățământului, unde învățământul special este parte 

integrantă a învățământului general și se asigură drepturi egale 

copiilor cu dizabilități; 

- Hotărârea Guvernului, nr. 1730, din 31.12.2002, privind programul 

pilot: Copiii cu dizabilități; 

- Hotărârea Guvernului, nr. 410, din 04.04.2003, privind strategia 

națională: Educație pentru toți, încadrată în Programul ONU-

Moldova, 2004-2015 [6, p. 47]. 

În domeniul protecției sociale, enumerăm următoarele acte 

legislative: 

- Hotărârea Guvernului, nr. 821-XII, din 24.12.1991, privind 

protecția socială; 

- Constituția Republicii Moldova, art. 51, Protecția persoanelor cu 

handicap (intrată în vigoare la 27.08.1994); 

- Legea nr. 328, din 15.12.1994, privind drepturile copilului; 

- Hotărârea Guvernului, nr. 153/16.12.2000, privind programul 

național de protecție, reabilitare și integrare socială a persoanelor cu 

handicap în perioada 2000-2005; 

- Hotărârea Guvernului, nr. 784/09.07.2007, Strategia națională 

privind reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului, 2006-

2012; 

- Hotărârea Guvernului, nr. 784/09.07.2007, Strategia națională 

pentru acțiuni comunitare, pentru susținerea copiilor aflați în 

dificultate [6, pp. 47-48]. 
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 În lucrarea Perspective tradiționale și moderne în 

psihopedagogia școlii incluzive, autorul colectiv vine în completare 

cu următoarele acte legislative:  

- Hotărârea Guvernului, nr. 169-XVIII/09.07.2010, privind strategia 

de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, 2010-2013; 

- Legea nr. 60-XIX/30.03.2012, privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilități; 

- Hotărârea Guvernului, nr. 65/23.01.2013, privind regulamentul de 

activitate a Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și 

Capacității de Muncă (CNDDCM), precum și instrucțiunea privind 

modul de determinare a dizabilității și capacității de muncă [5, p. 35]. 

Autorii Anatol Danii și Aurelia Racu menționează în lucrarea 

Educația terapeutică complexă și integrată și alte documente 

legislative: 

- Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, modificată 

și completată prin Legea nr. III 5-XIV, din 05.07.2000; 

- Codul familiei, adoptat la 26.10.2000; 

- Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului, nr. 338-

XIII, din 15.12.1994; 

- Legea învățământului, nr. 547/21.07.1995, cu modificările 

ulterioare [1, p. 41]. 

 Toate aceste acte legislative sunt promulgate pe plan mondial 

printr-o serie de declarații și convenții ale organismelor 

internaționale menite să apere drepturile și securitatea ființei umane 

(ONU, UNICEF, UNESCO). 
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Abstract 

          The article is dedicated to the mentoring in education, the 

qualities of the mentor teacher, the functions of the mentor teacher 

and the activities of the mentor teacher are identified. 

 

          Key words: Educational mentorship, practice, planning, 

teaching, evaluation. 
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Adnotare 

          Articolul este dedicat problematicii mentoratului educațional. 

Sunt identificate calitățile profesorului mentor, funcțiile exercitate de 

profesorul-mentor și activitățile desfășurate de profesorul-mentor. 

 

          Cuvinte-cheie: mentorat educațional, stagiu de practică, 

proiectare, predare, evaluare. 

 

Calitatea unui mentor constă în dăruirea cu care îi 

împărtăşeşte unui debutant experienţa sa, oferindu-i acestuia un 

model de conduită, de profesionalism şi de sprijin în tot ceea ce 

înseamnă proiectare, predare şi evaluare. Având în vedere că 

activitatea didactică este strâns legată  de particularităţile de vărstă şi 

individuale ale elevului, este necesară o cunoaştere a personalităţii 

celui educat. 

Realizând în echipă cu stagiarul o parte din activitătile 

desfăşurate, mentorului îi revine sarcina de a-l iniţia pe viitorul 

profesor să cunoască individualitatea elevului, să poată doza sarcinile 

de învătare, să organizeze activităti diferenţiate, în funcţie de 

particularităţile individuale ale acestuia. Pentru o bună cunoaştere, 

mentorul pune la dispoziţia stagiarului metodele şi procedeele, 

precum şi modalitătile prin care poate cunoaşte personalitatea 

elevului. Această cunoaştere presupune studierea profilului 

psihologic al vârstei şcolare, a dezvoltării psihofizice a copilului. 

Fişa psihopedagogică este produsul rezultat în urma unor 

investigaţii în evoluţia elevului. Cunoaşterea elevului este o 

cunoaştere ştiinţifică, studierea profilului psihologic al vârstei şcolare 

urmăreşte un anumit stadiu de dezvoltare ontogenetică şi cuprinde 

trăsături comune tuturor copiilor de aceeaşi vârstă. Totuşi când ne 

referim la cunoaşterea unui elev, apar nuanţele personale, un profil 
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psihologic individual, apar caracteristici proprii, prin care se 

diferenţiază de ceilalţi copii în cadrul aceleiaşi vârste. De aceea 

cunoaşterea individualităţii copilului presupune observare, 

experimentare, explicare, interpretare, valorificare, decizie. 

Cunoaşterea posibilităţilor individuale ale elevului, a 

înclinaţiilor şi aspiraţiilor lui ajută la orientarea fiecăruia către tipul şi 

profilul de şcoală cel mai potrivit, la îndrumarea acestuia către 

profesia în care se va putea realiza optimal. Studierea şi cunoaşterea 

personalităţii celui educat se impune pentru depistarea cât mai 

timpurie a copiilor dotați şi supradotaţi, pentru dirijarea educării și 

instruirii lor. 

Trăind într-o lume a informaţiei, copilul din zilele noastre 

este mult mai elevat, beneficiind de o varietate de căi prin care 

informaţia ajunge să fie receptată şi asimilată uşor. Aceasta face  ca 

el să acumuleze de timpuriu o informaţie bogată, să înceapă să 

gândească mai devreme, să adopte comportamente sociale  după 

modele oferite. 

Cadrul didactic are o mare responsabilitate in educarea şi 

formarea  şcolarului, el este cel care îl direcţionează făcându-l să 

păşească cu succes într-o societate în schimbare, care cere 

competenţă, echilibru şi adaptare permanentă la noile cerinţe. 

          Mentorul, având o experienţă pedagogică, oferă debutantului 

instrumentele şi metodele folosite în cunoaşterea elevului, îl  poate 

sprijini în toate acţiunile sale fiind deschis spre a incuraja gasirea 

unor noi tehnici eficiente pentru a descoperi personalitatea copilului. 

Fiind un produs de sinteză, concentrând un ansamblu de date 

esenţiale despre evoluţia în ani a copilului fişa are un rol deosebit de 

important pentru elev: atunci când el trece într-o altă treaptă de 

învăţămănt, dirigintele va şti cum să acționeze în sensul continuării 

activităţilor în sprijinul şi în interesul elevului. 
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         Activitatea didactică se realizează punând în centrul atenţiei 

elevul; o cunoaştere fundamentată pe observare, pe experimentare, 

pe diagnosticare şi pe decizie contribuie la succesul pe care acesta îl 

va avea în parcursul şcolar şi mai departe în viaţă. Această fişă 

concentrează totalitatea informaţiilor referitoare la structura 

psihologică a elevului, precum şi condiţiile sociale şi situaţia şcolară 

a acestuia, având ca rol principal cunoaşterea particularitătilor 

psihoindividuale în vederea orientării evoluţiei sale. 

Ne-am propus  să aducem în spijinul profesorului debutant 

instrumentarul folosit în cunoaşterea personalitătii elevilor,  a 

capacităților şi a stilurilor de învăţare ale acestora, considerând că 

acesta este primul pas pe care trebuie să-l facă profesorul în 

activitatea la clasă, pentru a reuşi să adopte cele mai bune metode şi 

stategii didactice, în funcţie de cunoaşterea clasei de elevi şi a 

particularitătilor individuale ale acestora. 

Un bun ,,sfătuitor” proiectează activitatea de cunoaştere a 

elevului găsind modalitătile şi instrumentele cele mai potrivite, 

venind în sprijinul debutantului cu  probe psihologice prin care se pot 

surprinde manifestări ale conduitei psihofizice ale elevului. 

Pentru cunoaşterea individualităţii elevului, mentorul îl poate 

iniţia pe debutant în elaborarea studiului de caz ca metodă şi în 

stabilirea etapelor pe  care trebuie să le parcurgă în vederea elaborării 

acestuia. 

Mentoratul educaţional are ca obiectiv principal promovarea 

şi ridicarea calităţii pregătirii studenţilor de la facultăţile cu profil 

pedagogic şi a profesorilor debutanţi, pentru a face faţă cerinţelor de 

integrare optimă la locul de muncă şi pentreu perfecţionarea 

didactică. 

În orice profesie, practica este o provocare majoră pentru 

debutanţii nou-calificaţi. Aceştia trec printr-o perioadă de formare şi 
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de punere în practică a cunoştinţelor, aptitudinilor şi atitudinilor 

dobândite în timpul unui program de educaţie. Este o perioadă de 

tranziţie, debutantul găsindu-se în fața unei mari provocări, aceea de 

a-şi găsi un mentor care să-i ghideze activitatea, să-i dea încrederea 

necesară pentru a-şi consolida abilităţile dobândite în mod teoretic. 

Prin urmare, este perioada când practicantul are nevoie de îndrumare 

şi sprijin pentru a-şi dezvolta încrederea şi competenţa. 

În domeniul educaţional, mentoratul propune integrarea 

cerinţelor academice şi practice în noi moduri ce vor determina 

dezvoltarea sistemelor de educare a cadrelor didactice, dezvoltarea 

abilităților de a învăţa în şi din practică, dezvoltarea cercetărilor 

educaţionale realizate de practicieni şi valorificarea acestora în 

curricula universitară. 

Eficientizarea activităților de pregătire practică a studenţilor 

ce aspiră să devină cadre didactice, printr-un program de mentorat, 

vizează atât rezultatele învăţării, cât şi aspecte psihosociale de 

relaţionare, de raportare la ceilalţi, având beneficii pentru toate 

părţile implicate: coordonator de practică (universitate), mentor 

(şcoala de aplicaţie) şi debutant-practicant. Mentoratul are două 

componente principale, şi anume: o componentă de socializare, 

menită să asigure integrarea studentului în viaţa şi activitatea şcolii şi 

una de dezvoltare profesională şi personală a viitoarelor cadre 

didactice. Învăţarea profesiei are ca elemente esenţiale activitatea de 

observare, de reflecţie, de feedback şi de predare în parteneriat. 

Mentoratul este o relaţie de sprijin stabilită între două 

persoane în care sunt împărtăşite cunoştinţe şi experienţe 

edificatoare, sunt activizate aptitudini specifice profesiei. Mentorul, 

pe baza unei relaţii de încredere şi răspundere reciprocă, sfătuieşte şi 

supervizează un tânăr student sau debutant în profesia didactică. El 

se oferă ca suport profesional şi personal, este un modelator şi un bun 
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sfătuitor în tot ceea ce reprezintă dezvoltarea competenţelor didactice 

ale tânărului debutant. Relaţia de mentorat se bazează pe protejarea 

debutantului, pe găsirea unor oportunităţi de învăţare, de 

experimentare şi practicare, în vederea creşterii încrederii în sine, a 

dezvoltării independenţei, autonomiei și maturităţii. Ea se sprijină pe 

încredere şi respect reciproc, pe deschidere şi onestitate, este o relaţie 

care permite debutantului să învete să crească într-un mediu sigur şi 

protejat.  Pentru un rezultat de succes, atât mentorul, cât și debutantul 

trebuie să se simtă confortabil în cadrul acestei relaţii. La începutul 

unei relaţii de mentorat, debutantul este oarecum dependent de 

mentor; cu timpul, acesta învaţă să fie independent în acţiunile sale, 

încrezător în a-şi pune în aplicare propriile sale idei şi cunoştinţe. 

Mentorul va avea sarcina de a-l ghida pe debutant, de a-i da libertatea 

de acţiune, dar şi de a-l pune pe acesta să reflecteze, să se 

autoaprecieze. 

Un adevărat mentor este cel care participă cu toată 

convingerea la acţiunile celui mentorat, incită la acţiune încurajând şi 

găsind soluţii dinainte pregatite şi se simte mulţumit doar atunci când 

este depășit  în performanţe de discipol. 

Activitatea  de mentorat este un proces interactiv complex de 

îndrumare, de relaţionare între douǎ sau mai multe persoane, care are 

ca scop dezvoltarea cunoştinţelor şi aptitudinilor într-un anumit 

domeniu. Activitatea de mentorat este necesarǎ tuturor oamenilor, 

indiferent de domeniul de activitate. Mentorul pe care ni-l alegem 

este, de regulǎ, o persoanǎ foarte bine pregǎtitǎ în domeniu, care se 

aratǎ dornicǎ sǎ ne împǎrtǎşeascǎ din secretele carierei, ştie sǎ fie 

prietenoasǎ, şi deschisǎ. 

  Activitatea de mentorat poate sǎ fie spontanǎ, neplanificatǎ, 

nonformalǎ atunci când o persoanǎ cu experienţǎ (de obicei, mai în 

vârstǎ) se aratǎ interesatǎ sǎ împǎrtǎşescǎ necondiţionat din 
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experienţa proprie unei persoane (de obicei, mai tinere) cu mai puţinǎ 

experienţǎ. Această activitate îl ajută pe tânǎr sǎ devinǎ conştient şi 

responsabil de a dobândi calitǎţi, priceperi şi deprinderi în domeniul 

în care doreşte sǎ se specializeze, îi oferă un model de urmat, care îi 

aratǎ  drumul de parcurs spre o treaptǎ superioarǎ de dezvoltare. 

Mentoratul poate fi înțeles ca un fel de activitate de formare 

specifică pentru munca în scoală, la clasa. În sens mai larg, termenul 

de mentorat este folosit pentru a descrie sprijinul oferit de o persoană 

(de obicei, mai experimentată) în vederea dezvoltării și instruirii 

alteia. Mentorul este persoana care încurajează, sfătuiește și sprijină 

în evoluția carierei. În același timp, el oferă asistență practică 

debutantului, pentru a-l asigura că poate să-și atingă obiectivele de 

dezvoltare profesională și personală. 

Astfel, mentorul deţine cunostinţele profesionale și 

aptitudinile necesare pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor.  O  

condiție de bază pentru a deveni un bun mentor este să fii un bun 

profesor, dar asta nu înseamnă ca orice bun profesor va deveni, 

automat, un bun mentor. Din punct de vedere profesional, un mentor 

este extrem de important: el explică, îndrumă, propune moduri de 

comportament, asigură transferul rapid de cunoştinţe. Aceste 

cunoştinţe sunt procesul unor filtrări și acumulări de-a lungul mai 

multor ani de experienţă. Mentoratul nu reprezintă doar împartăşirea 

experienţei profesionale, ci presupune găsirea împreună a punctelor 

comune care să ducă la un deznodământ de succes. 

Mentoringul înseamnă conştientizarea punctelor tari, dar şi a 

celor slabe, precum și definirea profilului psihologic al celor două 

entităţi implicate în acest proces, fără a răni personalitatea niciuneia 

dintre părţi. Mentoratul este un proces natural de cunoaștere și 

binefacere, ce generează valoare și energie pozitivă de ambele părţi. 

Discipolul trebuie să-și asume rolul de a fi mentorat, importantă fiind 
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atitudinea mentorului faţă de acesta, și anume: să nu-i ranească 

încrederea discipolului, să nu-l trateze cu superioritate, să-l respecte, 

să nu-i încalce principiile de viaţă, altfel totul va pica în derizoriu şi, 

pe viitor, un discipol cu greu va mai accepta o relaţie de mentorare. 

Pentru debutant, activitatea  de mentorat are ca scop formarea 

competenţelor de proiectare, desfăşurare şi evaluare a activităţilor 

didactice. Îndeplinirea acestor activităţi presupune realizarea 

următoarelor obiective specifice: 

- cunoaşterea resurselor umane şi materiale ale unitătii şcolare, a 

organizării şi funcţionării unei unităti de învăţămănt; 

- formarea capacităţii de a studia şi a cunoaşte personalitatea elevilor, 

capacitătile şi stilurile de învăţare ale acestora; 

- formarea capacităţii de analiză a planului-cadru şi a programei 

şcolare, a capacităţii de întocmire şi de completare a documentelor 

şcolare, de planificare şi proiectare a activităţii didactice; 

- identificarea tipurilor de lecţii şi a momentelor lecţiilor în dinamica 

desfăşurării activităţii didactice; 

- formarea abilităţilor de identificare şi aplicare a metodelor şi 

procedeelor didactice în situaţii de învăţare diverse; 

- formarea capacitătii de proiectare şi de coordonare a activităţilor 

didactice; 

- formarea abilităţilor de comunicare şi colaborare cu părinţii; 

- formarea capacităţii de observare şi evaluare a comportamentului 

şcolar şi social al elevilor; 

- formarea capacităţii de evaluare şi autoevaluare a activităţilor 

didactice; 

- formarea capacităţii de identificare a situaţiilor de criză 

educaţională şi de adoptare a celor mai bune strategii de negociere. 

În domeniul educaţional, stagiarul este cadrul didactic 

începator, aflat în perioada de stagiu (2 ani) într-o unitate şcolară (în 
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care este angajat), care beneficiază de îndrumare și de asistenţă 

mentorială din partea mentorului de stagiu şi a altor factori implicaţi 

în asistarea acestuia până la obţinerea definitivării în învăţământ. 

Un mentor de stagiu este un cadru didactic cu experienţa din 

unitatea şcolară  în care activează stagiarul, format special pentru a fi 

mentor, care urmăreşte dezvoltarea profesională a stagiarului în 

vederea practicării profesiei didactice la standarde de calitate. 

Mentorul de stagiu îndeplineşte anumite roluri şi funcţii de 

care depinde reuşita activităţii de mentorat. 

Fiind un model de personalitate umană şi de comportament 

profesional, mentorul de stagiu îndeplinește urmatoarele roluri: 

1. Mentorul de stagiu este un model pentru practicant/stagiar 

prin calitatea prestaţiei didactice şi prin implicarea  în viaţa 

organizaţiei şcolare. Mentorul de stagiu primeşte stagiarul ca 

observator la lecţiile şi activitaţile sale, inclusiv la activităţile 

extraşcolare organizate de acesta. Stagiarul lucrează în echipă cu 

mentorul în vederea proiectării didactice, a predării şi a evaluării. 

2. Mentorul de stagiu este resursă de învăţare pentru stagiar. 

Prin asistenţa la ore şi prin analiza activității stagiarului, mentorul îi 

oferă acestuia un feedback referitor la calitatea proiectării, a 

comportamentului din timpul predării şi evaluării. Mentorul sprijină 

stagiarul în selectarea bibliografiei şi îl îndrumă în explorarea 

acesteia în activitatea didactică. 

3. Mentorul de stagiu este consilier pentru managementul 

activităţii didactice, pentru dezvoltarea profesională şi personală, 

pentru opţiunile de evoluţie în carieră, pentru integrarea în cultura 

organizaţională a şcolii, pentru dezvoltarea capacitătii de relaţionare 

interpersonală, pentru medierea eventualelor conflicte, pentru 

dezvoltarea capacităţii de documentare, de autoevaluare etc. 
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4. Mentorul de stagiu este un animator pentru stagiar, în 

sensul că acesta îl motivează pe stagiar pentru profesie, îi insuflă 

încredere în forţele proprii şi optimism pedagogic. 

5. Mentorul de stagiu este un evaluator al prestaţiei didactice 

a stagiarului. El evaluează progresul stagiarului în planul 

competenţelor profesionale prin raportare la standarde de calitate. 

Funcţiile îndeplinite de mentorul de stagiu: 

- stabileşte împreună cu stagiarul nevoile profesionale ale acestuia şi, 

pe baza lor, stabilesc de comun acord obiectivele şi strategia generală 

de acţiune în relaţie strânsă  cu standardele de calitate; 

- oferă modele practice şi eficiente pentru activitatea didactică şi 

extradidactică, realizând în echipă cu stagiarul o mare parte a acestor 

activităţi; 

- monitorizează activitatea didactică și extradidactică a stagiarului; 

- asigură asistenţă pedagogică pentru proiectarea activitătii 

profesionale; 

- asigură feedback constructiv pentru toate aspectele activităţii 

profesionale ale stagiarului; 

- oferă consiliere referitor la managementul claselor de elevi; 

- facilitează integrarea stagiarului în cultura organizaţională a şcolii 

respective; 

- sprijină stagiarul în demersurile sale de cunoastere a profesiei; 

- contribuie la evidenţierea calităților stagiarului; 

- evaluează periodic progresul stagiarului (fişa de progres), 

ameliorează posibile disfuncţionalităţi etc. și redactează raportul final 

anual asupra activităţii stagiarului (pe baza fişelor de progres şi a 

observaţiilor curente). 

Fiind un model de personalitate umană şi de comportament 

profesional, profesorul-mentor dispune de un ansamblu de calități 

care îl deosebesc de ceilalţi colegi din respectiva comunitate de 
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practică. Este o persoană complexă care dovedeşte cunoştinţe, 

abilităţi, valori şi atitudini, dar şi motivaţie pentru munca prestată. 

Mentoratul este o relaţie care are loc într-un mediu de confort 

şi siguranţă, în care învăţarea şi experimentarea au loc prin analiză, 

examinare şi reexaminare, reflecţie asupra experienţelor, asupra 

situaţiilor şi problemelor, asupra greşelilor şi succeselor (ale ambelor 

părţi) pentru a identifica oportunităţile de învăţare. Mentoratul este 

procesul prin care mentorul ajută debutantul să se dezvolte, să-şi 

dezvolte încrederea în sine, să devină independent, autonom şi matur. 

Este o relaţie specială prin care se formează o legătură construită pe 

încredere şi respect, deschidere şi onestitate, unde fiecare parte poate 

fi el însuşi. Relaţia este puternică şi emoţională; pentru a obţine 

rezultate bune, aceasta trebuie să fie calitativ superioară; dacă nu se 

formează o legătură, dacă una sau ambele părţi nu se simt confortabil 

în această relaţie, atunci nu va avea loc nici mentoratul şi nici 

procesul de învăţare. Atunci când această relaţie este fructuoasă, este 

recunoscută nevoia de dezvoltare personală. În primele etape într-o 

astfel de relaţie, debutantul este relativ dependent de mentor, iar 

mentorul trebuie să ofere suport, să fie prieten şi să-l încurajeze 

pentru ca acesta să înveţe şi să crească. Pe măsură ce relaţia se 

dezvoltă şi profesorul începător devine tot mai încrezător în forţele 

proprii şi autonom, mentorul trebuie să îşi schimbe abordarea şi să 

pună accent pe provocarea şi stimularea acestuia oferindu-i spaţiu 

suficient pentru reflecţie. Astfel se continuă şi se adânceşte procesul 

de învățare a celui mentorat. Dacă mentorul oferă multe provocări şi 

stimuli la începutul acestei relaţii, poate cauza intimidarea celui 

mentorat şi chiar îndepărtarea lui. Cheia care face să funcţioneze 

această relaţie este încurajarea ambelor părţi, care îi face să se 

considere parteneri egali (Hay, 1995). Egalitatea poate fi negociată 
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prin contract, părţile căzând de acord să contribuie activ, să facă 

sugestii şi să-şi ofere feedback reciproc. 
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Abstract 

The thesis fundamentally teaches, from general to particular, 

aspects related to the notion of mathematical problem, respectively 

problematic. 

 

Keywords: problem, skills, solving stages, resolving activity. 

 

Adnotare 

 Lucrarea fundamentează teoretic, de la general la 

particular, aspecte legate de noţiunea de problemă matematică,  

respectiv, problematizare. 

 

Cuvinte-cheie: problemă, competenţe, etape de rezolvare, 

activitate rezolutivă. 

 

Caracterul formativ al învăţării matematicii este analizat 

plecând de la ideea că  învăţarea conştientă, înţelegerea în primul 

rând se bazează pe structuri cognitive preexistente. Cercetările asupra 

activităţii rezolutive stabilesc mai multe etape în desfăşurarea 

acesteia, dar nu numărul etapelor este important, ci aspectele care 

scot în evidenţă importanţa acestora în desfăşurarea eficientă a 

activităţii rezolutive.  

               Ţinând seama de experienţa de rezolvare, Gagné R.M. [5, 

p.12]  stabileşte următorul şir de paşi  pe care îi parcurge subiectul în 

rezolvarea problemei: 
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1. îşi reactualizează conceptele şi regulile cunoscute anterior; 

2. evaluează conceptele pe baza experienţei; 

3. selectează regulile şi indicatorii relevanţi pentru noua situaţie; 

4. formulează ipoteze specifice; 

5. elaborează demersul de descoperire a soluţiei; 

6. formulează alte ipoteze privind soluţiile posibile; 

7. evaluează soluţiile; 

8. verifică soluţiile optime. 

Aceşti paşi corespund astfel etapelor de analiză (1-4), sinteză (5-

6) şi evaluare (7-8). 

Varianta lui Polya G.  [6, p. 32] are următorii paşi: 

1. înţelegerea problemei (care sunt datele, care este 

necunoscuta, care este condiţia); 

2. întocmirea planului (găsim calea de la necunoscută la date, 

considerând eventual probleme intermediare) – analiza; 

3. realizarea planului (realizăm ideea de soluţie) – sinteza; 

4. privirea retrospectivă (verificăm rezultatul şi-l apreciem 

critic) – evaluarea. 

Noul curriculum de matematică pentru liceu subliniază, în 

primul rând, caracterul formativ al metodelor de instruire utilizate în 

activitatea de predare-învăţare a noţiunilor de matematică. Punându-

se accentul pe elev şi pe dezvoltarea acestuia, profesorul va fi nevoit 

să modifice fundamental managementul clasei, modalităţile de 

relaţionare cu elevii, organizarea activităţilor din clasă, utilizând 

principiile didacticii. 

Privitor la componentele programei de matematică în liceu, s-

a făcut o scurtă analiză comparativă a ceea ce înseamnă finalităţile 

acestora în România şi Republica Moldova.  

Programele au structuralitate, operând cu sisteme de 

competenţe – generale şi specifice, funcţionalitate – graţie  orientării 
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spre rezultate şi actualizare – adecvându-se la cerinţele profesionale 

ale statusurilor profesionale implicate. Din anul 2009, prin noile 

programe şcolare pentru gimnaziu s-a realizat un curriculum centrat 

pe competenţe: continuu, pentru învăţământul gimnazial şi liceal 

(clasele V – XII). La clasele V – XII, programele, planificarea şi 

proiectarea instruirii utilizează conceptul de competenţă (competenţe 

generale, urmărite pe întreg parcursul acestor clase, şi competenţe 

specifice, pentru fiecare clasă). 

„Competenţele generale se definesc pe obiect de studiu şi se 

formează pe durata mai multor ani. Ele au un grad ridicat de 

generalitate şi complexitate şi au rolul de a orienta demersul didactic 

către achiziţiile finale ale elevului. Componenta fundamentală a 

programei este cea referitoare la sistemul de competenţe specifice şi 

conţinuturi. Competenţele specifice se definesc pe obiect de studiu şi 

se formează pe parcursul unui an şcolar şi al unei clase. Ele sunt 

derivate din competenţele generale, fiind detalieri ale acestora. 

Competenţelor specifice li se asociază, prin programă, unităţile de 

conţinut”[8, p. 2]. 

Construcţia  Curriculumului la Matematică în Republica 

Moldova [7] şi, în ansamblu, a învăţământului matematic 

preuniversitar este astfel concepută, încât să nu îngrădească libertatea 

profesorului în proiectarea activităţilor didactice, în condiţiile 

realizării competenţelor specifice şi subcompetenţelor şi în condiţiile 

parcurgerii integrale a conţinuturilor obligatorii în cadrul aceleiaşi 

clase. 

Diferite ca denumire,  competenţe generale la disciplina 

Matematică – România / competenţe specifice ale matematicii – 

Republica Moldova,  acestea  au şi asemănări, după cum reiese din 

prezentarea  lor în tabelul 1. 
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Tabel 1 

Competenţe generale la disciplina 

Matematică (ciclul inferior al 

liceului – clasele IX-X) – 

Romănia
(1 

Competenţe specifice ale matematicii 

– (profil real – clasele X-XII) – R. 

Moldova
(2 

1. Identificarea  unor date şi 

relaţii matematice şi corelarea lor 

în funcţie de contextul în care au 

fost definite; 

2. Prelucrarea datelor de tip 

cantitativ, calitativ, structural, 

contextual cuprinse în enunţuri 

matematice; 

3. Utilizarea algoritmilor şi a 

conceptelor matematice pentru 

caracterizarea locală sau globală a 

unei situaţii concrete; 

4. Exprimarea 

caracteristicilor matematice 

cantitative sau calitative ale unei 

situaţii concrete şi a algoritmilor 

de prelucrare a acestora; 

5. Analiza şi interpretarea 

caracteristicilor matematice ale 

unei situaţii-problemă; 

6. Modelarea matematică a 

unor contexte problematice variate, 

prin integrarea cunoştinţelor din 

diferite domenii; 

1. Dobândirea cunoştinţelor 

matematice fundamentale, necesare 

continuării studiilor şi/sau inserţiei 

sociale; 

2. Utilizarea conceptelor 

matematice, a metodelor, 

algoritmilor, proprietăţilor, 

teoremelor studiate în contexte 

variate de aplicare; 

3. Folosirea terminologiei şi a 

notaţiilor specifice matematicii în 

situaţii reale şi/sau modelate; 

4. Analiza rezolvării unei 

probleme, a unor situaţii-problemă în 

contextul corectitudinii, al simplităţii, 

al clarităţii şi al semnificaţiei 

rezultatelor; 

5. Elaborarea strategiilor şi 

proiectarea activităţilor pentru 

rezolvarea unor probleme teoretice 

şi/sau practice; 

6. Justificarea unui demers sau 

a unui rezultat matematic obţinut sau 

indicat, recurgând la argumentări; 

7. Iniţierea şi realizarea unor 

investigaţii/explorări utilizând 

achiziţiile matematice dobândite, a 

modelelor matematice studiate şi a 
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tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale adecvate; 

8. Selectarea din mulţimea de 

informaţii culese sau indicate a 

datelor necesare pentru rezolvarea 

unei probleme sau pentru formularea 

unor concluzii; 

9. Integrarea achiziţiilor 

matematice dobândite cu alte 

cunoştinţe, inclusiv din fizică, 

chimie, biologie, informatică, pentru 

rezolvarea problemelor în situaţii 

reale şi/sau modelate; 

10. Rezolvarea prin consens/ 

colaborare a problemelor, a 

situaţiilor-problemă create în cadrul 

diverselor activităţi. 

 

1. Programa şcolară liceu. Ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării din România, nr. 3410, din 2009, Bucureşti. 

2. Curriculum pentru clasele a X-a – a Xll-a. Ordinul ministrului 

educaţiei al Republicii Moldova, nr. 121, din 26 februarie 

2010, Chişinău. 

În ambele abordări se observă preocuparea  pentru formarea 

la elevii de liceu a conceptelor matematice, a algoritmilor specifici, a 

modelării matematice,  cu accent pe integrarea cunoştinţelor cu alte 

discipline.  

O altă asemănare este prezenţa, în cele două documente 

citate, a unor indicaţii pentru profesori: sugestii metodologice 

(România) – strategii didactice (Moldova). 

Studiile de specialitate făcute de Bocoş M. [1, p.78] arată că 

este necesar să extindem semnificaţia problematizării şi să 
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reconsiderăm paradigma învăţământului problematizat, întrucât 

conceptele de problematizare şi de problemă nu presupun existenţa 

obligatorie a unei contradicţii sau a unui conflict, deci a unui 

obiectiv-obstacol (spre exemplu, lacune cognitive). 

În funcţie de modalitatea în care este realizată 

problematizarea, se construiesc situaţiile de instruire problematizată, 

respectiv, situaţiile-problemă. Situaţia-problemă este o sintagmă care 

este desemnată de I. Cerghit [2, p.130] ca fiind o situaţie 

contradictorie, conflictuală, ce rezultă din trăirea simultană a două 

realităţi (de ordin cognitiv şi motivaţional)  incompatible între ele: pe 

o parte, experienţa trecută, iar pe de altă parte, elementul de noutate 

şi de surpriză, necunoscutul cu care se confruntă elevul, studentul 

etc.  

Este important să facem diferenţa dintre conceptul de 

problemă, utilizat în sens clasic, şi cel de problemă didactică, acesta 

din urmă fiind legat de situaţia-problemă şi deci specific 

problematizării. Conform opiniei lui W. Okon (1978) [6, p. 93], 

problema este o structură cu date insuficiente, elevului revenindu-i 

sarcina de a completa această structură, analizând elementele date, 

legăturile cunoscute şi legăturile necunoscute dintre ele, căutând 

elementele care lipsesc. S.Cristea [4, pag. 241] afirmă că aplicarea 

cunoştinţelor dobândite (productivă în cazul rezolvării unei 

probleme) este ineficientă în cazul rezolvării unei situaţii-problemă 

care solicită reconsiderarea experienţei cognitive dobândite în sensul 

altor criterii valorice, impuse de evoluţia ştiinţei şi a vieţii sociale sau 

de procesul adaptării unor cerinţe generale la condiţii particulare şi 

concrete, teritoriale şi locale. 

Competenţa de a rezolva probleme este utilizată în diferite 

situaţii:  
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- rezolvarea unei probleme (matematică, chimie, biologie,  fizică 

etc.) la şcoală;  

- rezolvarea unei probleme la un institut de cercetare;  

- rezolvarea unei probleme într-o lucrare de licenţă, de masterat, de 

doctorat;  

- rezolvarea unei probleme autentice, cu caracter practic: rezolvarea 

scurgerii apei uzate de la un bloc, amplasarea unei clădiri, reducerea 

consumului de curent electric. 

Problemele clasice de matematică pot fi: 

- probleme închise, în care sarcina de lucru include toate aspectele 

necesare rezolvării; 

- probleme închise, în care sarcina de lucru presupune un anumit 

demers de rezolvare a problemei, de tipul exerciţiilor mecanice; 

- probleme generate de întrebări formulate de profesor pe parcursul 

rezolvării problemelor de fixare şi consolidare a cunoştinţelor. 

Pentru că problema didactică reprezintă noţiunea de bază 

utilizată în contextul problematizării, problemele sau situaţiile 

problematice se pot clasifica, din punctul de vedere al dificultăţilor 

de ordin cognitiv pe care le întâmpină elevii, astfel: 

- situaţii în care elevul nu cunoaşte formula de rezolvare a problemei 

de matematică cerute; 

- situaţii în care elevul ştie formulele, dar nu poate decide care dintre 

ele îi sunt utile în problema de matematică cerută; 

- situaţii în care elevul nu poate continua rezolvarea de la un anumit 

nivel/stadiu al rezolvării; 

- situaţii, cu precădere la problemele de geometrie, în care elevul nu 

ştie să efectueze un desen corect, deci nu poate demara rezolvarea; 

- situaţii în care, pentru problema de matematică cerută, având 

componente din două sau mai multe subramuri matematice, elevul 

are nevoie de o reactualizare şi mobilizare a anumitor cunoştinţe. 
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F. Cîrjan [3, p. 31]  sintetizează finalităţile actului rezolutiv 

din punct de vedere instructiv, formativ şi afectiv în felul următor:  

a. din punct de vedere instructiv, finalităţile trebuie să ţină seama  

de categoria din care face parte exerciţiul sau problema: exersare 

de algoritm sau descoperirea de reguli; 

b. din punct de vedere formativ, actul rezolutiv determină şi 

stimulează dezvoltarea capacităţilor intelectuale de cunoaştere şi 

înţelegere, de aplicare, de analiză şi sinteză, de evaluare, de 

transfer al capacităţilor creatoare, al mecanismelor cognitive 

superioare (memoria de lungă durată, imaginaţia şi gândirea), 

precum şi dezvoltarea unui spirit critic şi autocritic. 

c. finalităţile actului rezolutiv în planul afectiv – volitiv -

motivaţional  al rezolvitorului conduc la câştigarea încrederii în 

forţele proprii, la dezvoltarea calităţilor voinţei  (perseverenţă, 

independenţă, promptitudine) şi la dezvoltarea atracţiei pentru 

problematic, a emoţiilor descoperirii şi a actului de creaţie 

împlinit. 

Statutul matematicii în cadrul curricumului liceal este unul 

important şi prin faptul că liceul se finalizează cu un examen de 

bacalaureat ce presupune, pentru elevii claselor cu profil real, o 

probă de examen din matematica studiată în toţi anii de liceu. Asta 

presupune o mai mare atenţie din partea profesorilor la sistematizarea 

materiei, la analiza şi punerea în aplicare a metodelor de predare-

învăţare eficiente, la folosirea instrumentelor care să-i ajute pe elevi 

în procesul de învăţare. 
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Concluzionând, pentru că o învăţare eficientă este una, în 

mod obligatoriu, conştientă, profesorul trebuie să parcurgă  

următoarele etape: 

-  

 

Valorificându-ne propria experienţă didactică, am făcut 

câteva recomandări didactice pentru stimularea motivaţiei învăţării la 

elevi şi, implicit, pentru creşterea randamentului şcolar: 

• Să ţină evidenţa progreselor cognitive pe care le 

înregistrează; 

• Să conştientizeze obiectivele pe care vor să le realizeze; 

• Să derive din fiecare obiectiv principal obiective secundare; 

•Citesc problema 

•Care sunt datele problemei? 

•Ce se cere? 

•Reformulez datele și cerința. 

Observ și 
înțeleg 

•Gândesc un plan de acțiune. 

•Ce mai trebuie aflat pentru a 
ajunge la rezultatul final? 

•Efectuez calcule pentru a obține 
rezulate parțiale /finale. 

Planific și 
calculez 

•Găsesc calea de a ajunge de la 
datele problemei la rezultat.  

•Prezint, în mod clar, soluția. 

Organizez 
și redactez 

•Evaluez soluția. 
•Pot găsi și altă metodă? 
•Pot găsi o problemă mai generală 
care se  rezolvă în mod 
asemănător? 

Verific și 
dezvolt     
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• Să conştientizeze obiectivele care au fost îndeplinite; 

• Să îşi ofere mici recompense (nu recompense materiale) după 

atingerea fiecărui obiectiv împlinit. 
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ADAPTAREA ȘI INTEGRAREA ȘCOLARĂ A COPIILOR CU 

DIZABILITĂȚI – COMPONENTE ALE PROCESULUI DE 

INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

                              Svetlana CURILOV, doctorandă                                        

                                              

Abstract 

           Children with disabilities are part of school diversity, equal 

participants in the process of learning in common learning 

environments. In addition to the considerable progress made in the 

development of inclusive education, practice also demonstrates 

difficulties in this aspect. These are largely due to the complexity of 

the process, set up by several components, the involvement of several 

actors, and the provision of all the necessary support for the 

adaptation and integration of children with disabilities. 

 

Key words: children with disabilities, school adaptation, integration, 

inclusiv process. 

                                                                     

Adnotare 

Copiii cu dizabilități sunt parte a diversității școlare, 

participanți egali la procesul de educație în medii comune de 

învățare. Pe lângă progresele considerabile înregistrate în ceea ce 

privește dezvoltarea educației incluzive, practica demonstrează și 

prezența unor dificultăți. Acestea țin, în mare parte, de 

complexitatea procesului, configurată de mai multe componente de 

realizare a acestuia, de implicarea mai multor actori, de asigurarea 

intregului sprijin necesar în scopul adăptării și integrării școlare a 

copiilor cu dizabilități. 
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 Cuvinte-cheie: copii cu dizabilități, adaptare școlară, 

integrare, proces incluziv. 

 

Educația reprezintă o prioritate națională și factorul primordial 

al dezvoltării durabile a unei societăți bazate pe cunoaștere [3]. 

 Educația incluzivă este o abordare şi un proces continuu de 

dezvoltare a politicilor şi practicilor educaționale, orientate spre 

asigurarea oportunităților şi şanselor egale pentru persoanele excluse 

sau marginalizate de a beneficia de drepturile fundamentale ale 

omului la dezvoltare şi educație în condițiile diversității umane [10].  

Autorii A. Racu, S. Racu, D.-V. Popovici, A. Danii (2012) 

susțin că în aproape toate țările, educația incluzivă a început să se 

dezvolte ca raspuns la satisfacerea necesităților educaționale ale 

elevilor cu cerințe educaționale speciale și că, în ultimii 40 de ani, 

domeniul educației elevilor cu dizabilități s-a deplasat de la 

paradigma de segregare spre cea de integrare, până, în opinia 

autorilor,  la un punct în care incluziunea este esențială pentru 

discursul contemporan. Mai mult, autorii indică punctul de plecare 

pentru educaţia incluzivă – includerea deplină a fiecărui copil în 

clasa obișnuită, cu asistență necesară pe baza nevoilor individuale 

[12, p. 33]. 

Este evident și recunoscut faptul că, în țara noastră, în ultimii 

10 ani, s-au făcut progrese considerabile în ceea ce privește 

dezvoltarea educației incluzive. Dar practica ne demonstrează că 

acceptarea și asimilarea întru totul a școlii și a copiilor cu dizabilități, 

de rând cu toți ceilalți, rămâne încă a fi un proces dificil. Dificultățile 

în realizarea educației inclusive țin, în mare parte, de complexitatea  

acestui proces, complexitate configurată de mai multe componente, 

stadii de realizare, de implicarea și participarea mai multor actori, de  
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asigurarea intregului sprijin necesar copiilor cu dizabilități, în scopul 

adăptării și integrării școlare. 

Pentru a fi parte a unui mediu comun de învățare, copiii cu 

dizabilități trebuie să treacă și ei, ca și semenii lor, printr-o perioadă 

de adaptare, apoi de integrare, apoi de asimilare a acestora de către 

mediul școlar, adică de înfăptuire a incluziunii educaționale în sensul 

deplin al acestui concept. Și, sub acest aspect, este bine-venită 

aprecierea dată de J. Piaget adaptării, în sensul că acomodarea, 

împreună cu asimilarea, este unul dintre principalele mecanisme de 

adaptare [apud 4], lucru care ne dă de înțeles că nu putem vorbi 

despre adaptare fără integrare și fără incluziune. Adaptarea are în 

vedere reglementarea conduitelor și ajustarea acestora în raport cu 

situațiile cotidiene. Or integrarea se referă la consolidarea includerii 

optimale a individului, în cazul școlii, a elevului, în clasa de copii, în 

școală, sub aspect psihologic, social, educațional, printr-o adaptare la 

toate rigorile acestui mediu. Iar incluziunea, la rândul său, ar 

presupune și implicarea eforturilor din partea mediului școlar, în 

toată amploarea lui,  pentru a se ajusta la cerințetele elevului și a-i 

asigura o participare deplină, în măsura necesităților, a potențialului, 

a așteptărilor. 

Mai mulți autori au abordat fenomenul adaptării școlare atât ca  

subiect aparte de cercetare, cât și ca unul integrat în lucrări/cercetări 

complexe care țin de dezvoltarea copilului, de psihologia vârstelor, 

de procesul educațional în sine, orientate, preponderent, spre situația 

copiilor cu dezvoltare tipică: Bojovici L.I. (1968); Vengher L.A. 

(1988); Nijegorodțeva N.V., Sceadrikov V.D. (2001); Gutkina N.I. 

(2004);  A. Coaşan, A. Vasilescu (1988); S. Cristea (2000); 

L.Golovei (2010); C. Platon, Z. Badarni (2012); E. Losîi (2013); D. 

Ștefăneț, I. Colomeițev (2013); V.Mîslițchi (2014); L. Moșanu-

Șupac, E. Rusu (2014); V. Pascari (2014) ș.a. 
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Cercetările autorilor T. Vrăsmaș, P. Daunt, I. Mușu (1996); D.-

V. Popovici (1998); Gh. Radu (1999); A. Gherguț (2001, 2005); S. 

Cristea (2007); E. Lapoșina (2011); C.- C. Biangiu (2011); A. Racu, 

S. Racu, D.-V. Popovici, A. Danii (2012); A. Racu, S. Racu (2013); 

O. Frunze (2016); A. Pîslaru (2014); N. Sacalciuc (2016), S.Toma 

(2016) sunt direcţionate spre descrierea fenomenului de adaptare și 

integrare școlară a copiilor cu cerințe educaţionale speciale, care pun 

un accent important pe faptul ca acest proces este unul necesar,  un  

proces care implică o atitudine și o abordare individualizată.     

  Este important de menționat faptul că mai mulți autori 

tratează fenomenul adaptării școlare fără a menționa procesul de 

integrare, or adaptarea școlară este parte a procesului de integrare, 

pasul următor fiind incluziunea. Prin urmare, acest concept ar trebui 

privit ca unul care se referă nu numai la copiii cu dizabilități sau la 

cei cu cerințe educaționale speciale, ca o categorie mai largă, ci la 

toți copiii, deoarece orice copil trece prin toate aceste etape: 

adaptare, integrare, incluziune, indiferent de starea lui de sănătate sau 

dezvoltare, doar că foarte diferit: unii mai rapid, fără, dificultăți, alții, 

mai lent, cu sau fără dificultăți; la fel și gradul de complexitate a 

acestor dificultăți este foarte diferit de la caz la caz.  

În opinia autorilor A. Coaşan şi A. Vasilescu (1988), adaptarea 

şcolară implică acțiunea de ajustare, de transformare a copilului 

pentru a deveni apt pentru școală, capabil de a face față cerințelor 

instructiv-educative și de a fi compatibil (sub aspectul 

disponibilităților bio-psiho-sociale), în acord cu normele și regulile 

prevăzute de programa școlară, pentru dobândirea cu succes a 

statutului și rolului de elev [2, p.10]. Autorii delimitezează 

variabilele componente ale domeniului adaptării și, în așa fel, 

remarcă o deosebire între adaptare și integrare. În această ordine de 

idei, A. Coaşan şi A. Vasilescu consideră că adaptarea este 
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reglementarea conduitelor și ajustarea acestora în raport cu situațiile 

cotidiene, pe când integrarea s-ar referi la consolidarea încluderii 

optimale a individului în cadrul grupului, mai ales social, dar și 

școlar. Adaptarea, rezumă autorii,  apare ca una dintre fazele 

realizării integrării [2]. 

  Dacă luăm în calcul momentul delimitat de A. Coasan și 

A.Vasilescu referitor la diferența dintre adaptare și integrare și faptul 

că adaptarea este parte a integrării, atunci durata acestui proces, de 

fapt, depinde de cât de repede se va depăși faza adaptării care, în 

opinia autoarei V. Pascari (2014), la început, este una de orientare, 

apoi de instabilitate, de căutare de soluții și apoi una de acomodare, 

cu mai multă stabilitate [8], am putea spune, este  faza integrării. Dar 

urmează și cea a incluziunii, adică a asimilării elevului de către 

mediul social, mediul de învățare.  

S. Cristea (2000) relevă faptul că înțelesul conceptului de 

adaptare şcolară este interpretat în sens restrictiv și în sens larg. În 

opinia autorului, interpretarea în sens restrictiv ar însemna o 

raportare la acţiunile pedagogice necesare în anumite împrejurări 

concrete: intrarea elevului în clasa I (sau într-un nou ciclu de 

instruire), pregătirea elevului în condiţiile unei noi discipline de 

studiu; sprijinirea elevului cu deficienţe sau insuficienţe în activitatea 

de învăţare etc., iar în sens larg, conceptul de adaptare şcolară 

defineşte ansamblul acţiunilor proiectate de profesor pentru 

realizarea corelaţiei optime dintre posibilităţile elevilor şi necesităţile 

mediului educativ/didactic. Această corelaţie priveşte activitatea 

didactică, precum şi procesul de integrare psihosocială a elevului în 

diferite colective, grupuri, microgrupuri, conform finalităţilor 

asumate la nivel macro şi microstructural [4, p.11]. Deci putem trage 

concluzia că adaptarea la nivel macrostructural se întâmplă atunci 

când școala deja ia o atitudine față de condițiile necesare pe care 
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urmează să le creeze copilului cu deficiențe, după cum menționează 

autorul, astfel ca să fie înfăptuită corelația dintre posibilitățile și 

necesitățile mediului educațional, ceea ce, de fapt, înseamnă o fază 

mai înaintată a adaptării, una mai mult decât integrarea – faza 

incluziunii.  

  V. Mîslițchi (2014) afirmă că intrarea în școală este un 

eveniment deosebit pentru copii. În opinia autoarei, adaptarea este 

acordul ce se stabilește între copil și mediu în diferite momente, 

ținând cont de o serie de indicatori, cum ar fi: aptidudinea elevului de 

a însuși informațiile transmise și posibilitatea de operare cu aceasta; 

capacitatea de a stabili relații în cadrul grupului școlar și în afara lui; 

interiorizarea unor norme școlare și valori școlare acceptate [7, p. 

41].  Pe când inadaptarea școlară se referă la dificultățile de a 

îndeplini sarcinile școlare, precum și eșecul de integrare în mediul 

școlar din care copilul face parte. Un copil bine adaptat la școală are 

o evaluare sănătoasă a eului în relație cu ceilalți, menționeaza 

autoarea [7, p. 42]. Altfel spus, un copil bine adaptat ar fi un copil 

integrat. Deci un copil care nu trece de faza adaptării școlare, nu are 

șanse de integrare și incluziune, iar copilul inadaptat școlar, după 

cum menționează autoarea, are sentimentul inferiorității, manifestă 

comportamente dezaprobate de ceilalți și, respectiv, nu va putea 

deveni un copil integrat.  

Autorii A. Racu, S. Racu (2013) aduc următoarea  explicație 

a integrării școlare, care, în descrierea autorilor, în sens larg, vizează 

adaptarea oricărui copil la cerințele școlare cu condiția existenței 

unor aptitudini de școlaritate, iar în sens îngust, se referă la 

școlarizarea copiilor cu dizabilități în cadrul unui proces extins, cum 

ar fi normalizarea, prevede încadrarea copiilor respectivi în instituții 

școlare obișnuite ori în structuri cât mai apropiate de cele obișnuite 

[12, p. 107].  
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Autorii N. Bucun, D. Gînu, S. Goncearuc, E. Furdui, T. 

Mocreac, A. Cucer, A. Raileanu (1998) dezvăluie procesul de 

integrare a copiilor cu cerințe educaționale speciale ca unul 

pluriaspectual, care depinde de un spectru larg de factori: biologici, 

psihologici, sociali, economici, politici etc. Integrarea, așa cum 

subliniază autorii, poate avea loc doar prin interacțiunea dirijată a 

tuturor sistemelor implicate în acest proces [1]. 

  Gh. Radu (1999) afirmă că integrarea trebuie foarte bine 

pregătită  încă din etapa preșcolară și susținută intens în momentul 

debutului școlar [11, p. 72]. Autorul are în vedere faptul că orice 

copil trebuie ajutat chiar de la intrarea în școală și nu ar trebui să 

ajungem până la o situație de insucces școlar.    

  Așadar, nu trebuie omisă sau desconsiderată perioada 

adaptării școlare, or intrarea în școală, debutul școlar înseamnă și 

începutul etapei de adaptare, care anticipă și asigură integrarea. 

    D.-V. Popovici (1998) descrie semnificația integrării ca un 

proces în care relaţiile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoaştere a 

integrităţii lor, a valorilor şi drepturilor comune ce le posedă. Relaţia 

care se instaurează între individ, societate și mediul școlar, social stă 

la baza integrării, care se înfăptuiește pe mai multe niveluri, de la 

simplu la complex (integrarea fizică, integrarea funcţională, 

integrarea socială, integrarea personală, integrarea în societate, 

integrarea organizatorică) [9, p. 19]. Acest proces ar fi mai mult 

decât doar o adaptare, în mod special, în cazul copiilor cu dizabilități. 

Autorii T. Vrasmaș, P. Daunt, I. Mușu (1996) susțin ideea 

abordării integrării în sens general și în sens restrâns. Cea în sens larg 

se referă la toți copiii, indiferent de situația lor, care, după cum spun 

autorii, poate fi realizată într-o măsură mai mare sai mai mică; 

integrarea școlară în sens mai îngust, restrâns se referă la copiii cu 

cerințe educaționale speciale și ar însemna, în aspectul 



142 

 

„normalizării”, cuprinderea acestor copii în medii comune sau cât 

mai apropiate de acestea [14, p. 18], copiii cu dizabilități fiind parte a 

acestei categorii. Autorii subliniază faptul că doar integrarea socială 

are în vedere includerea copilului cu cerințe educaționale speciale în 

toate activitățile comune din viața școlii și, ca urmare, se construiesc 

relații de acceptare și de participare, are loc adaptarea copilului la 

regulile sociale, la regulile de comunicare și de relaționare. 

Integrarea socială este un nivel mai avansat, care presupune că 

persoana, în cazul nostru – copilul cu dizabilități, dobândește 

sentimentul de apartenență la comunitatea școlără, adică devine 

membru egal: nu numai participă, dar își spune punctul de vedere, ia 

decizii [16]. Acest din urmă lucru, caracteristic incluziunii, nu se va 

întâmpla dacă și mediul școlar nu-i va oferi copilului condițiile 

necesare.   

În acest context, A.Gherguţ (2005) aduce, la rândul său, ca 

obiectiv final al oricărei activităţi de integrare, incluziunea totală a 

persoanelor cu dizabilități [6 p. 273]. 

  S. Cristea (2007) menționează că conceptul de educație 

incluzivă lansează un nou obiectiv strategic, care vizează producerea 

saltului de la adaptarea elevului la școli diferite, la adaptarea 

învățământului la diferențele dintre elevi, existente la limite minime -

maxime [5, p. 89].  

Nu în ultimul rând, analiza acestor studii, articole, a unor  

provocări configurate în urma elaborării acestora ne conduce spre 

ideea ca procesul incluziv este și trebuie să fie unul complex, un 

proces care se construiește din mai multe faze, cu implicarea 

nemijlocită a mai multor actori: copilul, familia, educatori, specialiști 

etc. 

În concluzie, mediul educațional impune fiecărui copil, 

inclusiv copiilor cu dizabilități, faza adaptării, apoi cea a integrării, 
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ca fază de realizare pe deplin a precedentei, momente care țin de  

acomodarea copilului la rigorile școlii, dar nu și invers. Integrarea 

încă nu-i permite copilului o participare deplină, lucru care poate fi 

obținut atunci când și mediul se deschide, devine unul flexibil ori de 

câte ori este nevoie de alte ajustări. Următoarea fază e cea de 

incluziune, adică de acomodare a școlii la cerințele copilului, de 

creare a condițiilor necesare pentru a-i acoperi aceste cerințe, pentru 

a-i satisface și a-i dezvălui pe deplin potențialul de dezvoltare.  

Realizarea proceselor de adaptare, integrare, incluziune a 

copilului cu dizabilități în medii comune de învățare este direct 

dependentă de implicarea și responsabilitatea tuturor actorilor, de 

condițiile și factorii necesari asigurați și de faptul că, în acest sens, 

drept puncte de pornire trebuie să devină încrederea, accesibilitatea, 

respectarea individualității. Astfel, aceste procese vor putea decurge 

ca un tot întreg și cu minime dificultăți. În acest sens,  studierea 

fenomenului de adaptare și integrare școlară a copiilor cu dizabilități 

în medii comune de învățare devine o necesitate. În rezultat, se va 

putea argumenta teoretic și practic fenomenul de adaptare și de 

integrare școlară a copiilor cu dizabilități, de prevenire și recuperare 

a dificultăților în acest aspect, în scopul realizării unei incluziuni 

educaționale de succes.  
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Abstract 

The present article brings foreword the importance of 

studying judiciary education in schools and the modalities of 

implementing it. Judiciary education is presented as a component of 

the Curriculum „Social and financial education”, realized in 2017 

and implemented within the Tehnological College of Communication 

„Nicolae Vasilescu-Karpen”, Bacau. There will be a presentation of 

fundamental notions and also of what the judiciary education intends 

to develop among the students bu applying the Curriculum „Social 

and financial education”.  

Also, the situation of the judiciary education in Romania and 

the Republic of Moldavia is presented, and also the projects 

developed in this sense. 

 

      Key words: judiciary education, fianncial education, social 

education, curriculum. 
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Adnotare 

Articolul de față prezintă importanța studierii educației juridice în 

școli și modalitățile de implementare a acesteia. Educația juridică 

este prezentată ca o componentă a Curriculumului „Educație socială 

și financiară”, elaborat în anul 2017 și implementat în cadrul 

Colegiului Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen” din 

Bacău. Sunt prezentate conceptele de bază și ceea ce urmărește 

educația juridică să dezvolte în rândul elevilor prin intermediul 

aplicării Curriculumului „Educație socială și financiară”.  

De asemenea, se prezintă și situația educației juridice din 

România și din Republica Moldova și proiectele care au fost 

derulate în acest sens.  

 

Cuvinte-cheie: educație juridică, educație socială, educație 

financiară, curriculum. 

 

Educația juridică încurajează și formează tinerii pentru a-și 

cunoaște propiile drepturi, responsabilități și îndatoriri și informează 

cu privire la cadrul legislativ al acestora, în vederea creșterii calității 

vieții și a scăderii ratei de delincvență în rândul populației. Este 

important ca tinerii să știe ceea ce au voie și ceea ce nu au voie să 

facă, cine îi protejează, cum/ unde să se adreseze când au probleme și 

cum se pot apăra atunci când sunt acuzati.  

Aceste informații și competențe sunt esențiale pentru asigurarea 

unei calități ridicate a vieții indivizilor și pentru societatea în care 

trăim și ne dezvoltăm. Pornind de la aceste nevoi de ordin general și 

analizând planul de acțiune al școlii (PAS), a fost elaborat un 

Curriculum la decizia școlii, care își propune să dezvolte o mare 

parte din competențele recomandate de Comisia Europeană. În 
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viziunea Comisiei Europene, definiția competențelor-cheie este 

următoarea: „Competenţele-cheie reprezintă un pachet transferabil şi 

multifuncţional de cunoştinţe, deprinderi (abilităţi) şi atitudini de 

care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea 

personală, pentru incluziune socială şi inserţie profesională. Acestea 

trebuie dezvoltate până la finalizarea educaţiei obligatorii şi trebuie 

să acţioneze ca un fundament pentru învăţarea în continuare, ca parte 

a învăţării pe parcursul întregii vieţi” [1]. 

Curriculumul de față este proiectat ca opțional integrat, deoarece 

este structurat în jurul unor teme care aparțin mai multor arii 

curriculare. Acesta cuprinde competențe-cheie transdisciplinare, 

precum: competențe de autocunoaștere și autorealizare, competențe 

interpersonale, civice, morale, competențe antreprenoriale, inițiativă 

și antreprenoriat. Toate aceste competențe se doresc a fi dezvoltate 

de o singură disciplină opțională, introdusă la clasele de Științe 

sociale pe parcursul unui an de studiu, ceea ce face ca „Educația 

socială și financiară”  să fie o abordare interdisciplinară a învățării. 

Disciplina opțională Educația socială și financiară își propune, cu 

preponderență, să dezvolte competența socială și competențele civice 

prin cunoașterea principiilor democrației, a drepturilor și 

responsabilităților cetățenilor, a copilului, a consumatorului și prin 

cunoașterea principalelor manifestări ale cetățenilor într-o societate 

democratică și a infracțiunilor și contravențiilor. Astfel, vor fi 

dezvoltate abilități precum încrederea și empatia în relația cu ceilalți 

indivizi, toleranța în relație cu viziunile și comportamentele altora, 

abilitatea de a stabili o legătură eficientă cu instituțiile din domeniul 

public, demonstrarea solidarității prin arătarea interesului și a 

ajutorului în rezolvarea unor probleme care afectează comunitatea 

locală și opoziția față de transferul conflictelor profesionale în 

mediul personal. Ca atitudini dezvoltate, amintim interesul și 
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respectul față de ceilalți, față de lege, încrederea în sine și în 

înstituțiile statului, disponibilitatea pentru compromisuri, integritatea 

și asumarea responsabilității.  

A doua unitate de conținut a Curriculumului cuprinde teme din 

sfera educației juridice, și anume: Drepturile, responsabilitățile și 

îndatoririle omului (Principiile democrației; Drepturile și 

responsabilitățile cetățenilor; Dreprinderile de participare necesare 

unui cetățean într-o democrație; Drepturile copilului și instituțiile 

responsabile de respectarea acestora; Participarea civico-politică a 

cetățenilor într-o societate democratică; Drepturile consumatorului; 

Infracțiuni și contravenții ).  

Pe site-ul oficial Uniunea Națională a Barourilor din România, se 

prezintă știrea conform căreia „la data de 18 ianuarie 2018, Comisia 

Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România a votat în 

unanimitate semnarea declarației de aderare a UNBR la Protocolul de 

colaborare privind educația juridică, inițiat de Ministerul Justiției, 

Ministerul Educației Naționale, Consiliul Superior al Magistraturii, 

Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție. 

Prin acest demers, UNBR va susține promovarea educației 

juridice în unitățile de învățământ preuniversitar, în cadrul 

învățământului școlar obligatoriu, prin oferirea de informații cu 

caracter juridic cadrelor didactice și elevilor. 

Domeniile care vor face obiectul educației juridice sunt, în 

special, Constituția României, drepturi, libertăți și îndatoriri 

fundamentale, aspecte privind procesul legislativ, aspecte cu caracter 

general privind organizarea sistemului judiciar, elemente de bază ale 

dreptului civil și penal, formele răspunderii juridice, unele aspecte 

privind organizații și relații internaționale, elemente de prevenire și 

combatere a corupției [5]. 

http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2018/01/Declaratie_de_Aderare_scanHP_0405_WEBSITE.pdf
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2018/01/Protocol_Colaborare_Educatie_Juridica_scanHP_0405_WEBSITE.pdf
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2018/01/Protocol_Colaborare_Educatie_Juridica_scanHP_0405_WEBSITE.pdf
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 La nivel național, există un proiect foarte amplu și valoros 

inițiat de judecătorul Cristi Dănileț, care este autorul primului 

manual de educație juridică, editat în anul 2016, la București, 

intitulat „Educație juridică pentru liceeni”.  

Ghidul prezintă, într-un limbaj familiar tinerilor, noțiuni 

legislative elementare despre infracțiuni și consecințe juridice, 

traduse pe înțelesul elevilor. Concret, elevii învață ce trebuie să facă 

și ce nu trebuie să facă pentru a sta departe de necazuri. 

Manualul este scris într-un limbaj uzual, pe înţelesul tuturor. El 

redă dispoziţii legale incidente pentru copii în viaţa de zi cu zi, 

cuprinde exemple practice din cauze civile şi penale cu minori, 

soluţionate de instanţele din România, atenţionează asupra unor date 

statistice îngrijorătoare. Manualul va ajuta minorii sub trei aspecte: 

(1) să îşi însuşească nişte cunoştinţe juridice primare necesare în 

activităţile lor cotidiene, fără a-i transforma în studenţi la drept; (2) 

să dobândească anumite deprinderi practice pentru a-şi valorifica 

drepturile şi a-și respecta obligaţiile; (3) să adopte o atitudine civică 

în legătură cu respectarea legilor şi a autorităţilor; implicarea lor în 

viaţa comunităţii, apărarea altor membri ai societăţii” [2]. 

În anul 2014, judecătorul C. Danileţ anunţă lansarea pe piaţa de 

carte a unui manual inedit de educaţie juridică, în care semnificaţia 

legii şi importanţa aplicării ei sunt explicate, într-o manieră 

accesibilă, destinatarilor cărţii – tinerii de peste 14 ani, vârstă la care 

aceştia devin responsabili în faţa legii pentru faptele comise. 

Manualul de educaţie juridică privind noua legislaţie penală, elaborat 

cu sprijinul judecătorului Cristi Danileţ, de către o echipă din cadrul 

Poliţiei capitalei, se intitulează Unde-i lege, nu-i tocmeală şi este 

ilustrat de către Ionuţ Istudor, elev al Liceului Tehnologic „Dimitrie 

Gusti”, din capitală. 

http://cristidanilet.wordpress.com/2014/05/13/codul-penal-pe-intelesul-tinerilorunde-i-lege-nu-i-tocmeala/http:/cristidanilet.files.wordpress.com/2014/05/unde-i-lege-nu-i-tocmeala.pdf
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Conceptul acestor lecţii de educaţie juridică a constat în a aduce, 

pe rând, profesori, copii şi părinţi în faţa unei echipe alcătuite dintr-

un judecător, un procuror, un avocat, un poliţist şi un psiholog. 

Lecţiile au fost menite să îi informeze pe participanţi cu privire la 

necesitatea respectării legii penale şi cu privire la consecinţele 

încălcării legii, insistând asupra necesităţii prevenirii infracţionalităţii 

şi a rolului educaţiei. 

Conţinutul manualului poate fi descărcat gratuit, în format .pdf, 

conţinutul acestuia fiind disponibil tuturor autorităţilor care doresc 

difuzarea unei informaţii de calitate şi cultivarea legalităţii în 

comunitate [3]. 

Principalele concepte care sunt prezentate în aceste manuale și 

care vor fi asimilate de către elevi sunt următoarele: societatea, 

autoritatea, legea, fapta penală, contravenția, ordinea și liniștea 

publică, infracțiunea, răspunderea penală, organele de urmărire 

penală, vinovăția, tentativa, participanții, autorul, coautorii, 

instigatorul, complicele, victima, patrimoniul, abuzul de autoritate, 

efracția, violarea de domiciliu, serviciul de probațiune ș.a. [4].  

În Republica Moldova, s-au derulat diferite proiecte ce țin de 

educația juridică, care apără dreptule copilului și ale cetățenilor. 

Printre acestea, amintim proiectul „Consolidarea competențelor 

organelor de drept și a coordonării intersectoriale, a societății civile 

pentru combaterea discriminării și a relelor tratamente aplicate 

copiilor în cadrul sistemului de justiție al Republicii Moldova.” 

Scopul proiectului a fost reprezentat de reducerea cazurilor de 

discriminare și maltratare a copiilor pe parcursul contactului timpuriu 

al acestora cu sistemul de justiție din Moldova și s-a desfășurat în 

perioada decembrie 2013 – decembrie 2015.  

Proiectul a fost construit în jurul a trei drepturi fundamentale ale 

copiilor, și anume: dreptul de a fi tratat cu demnitate și compasiune; 

http://cristidanilet.files.wordpress.com/2014/05/unde-i-lege-nu-i-tocmeala.pdf
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dreptul de a fi protejat în față discriminării; dreptul de a fi informat. 

Prin implicarea a trei grupuri-țintă – ofițeri de poliție, membri ai 

mecanismului de coordonare intersectorială, copii și părinți/persoane 

în grija cărora se află copiii – activitățile proiectului au urmărit să 

asigure respectarea drepturilor sus-menționate. 

Îmbunătățirea disponibilității și a accesului la informație pentru 

copiii și părinții/ ingrijitorii lor a fost realizată prin lansarea unei 

ample campanii de informare și conștientizare, prin elaborarea și 

promovarea unui film instructiv, prin distribuirea a 11.500 de pliante 

și a 3.000 de postere. 

Prin campania de informare „Cunoaște-ți drepturile împreună cu 

noi”, peste 110.000 de copii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 17 ani și 

43.000 de părinți au devenit mai informați cu privire la drepturile 

copiilor la contactul inițial cu sistemul de justiție. Campania s-a 

desfășurat în perioada martie – noiembrie 2015 și a fost realizată 

de Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Inspectoratul 

General al Poliției din Republica Moldova. Una dintre principalele 

activități din campanie au fost  sesiunile de informare a copiilor și 

părinților/îngrijitorilor, care au avut loc în toate școlile și taberele de 

vară din Moldova. Sesiunile au fost desfășurate, în mare parte, de 

către angajații poliției, în conformitate cu o metodologie elaborată de 

Terre des hommes Moldova, care a avut drept reper filmul „Justiția 

pentru copii” [6]. 

O altă campanie de promovare a drepturilor copiilor a fost inițiată 

în martie 2015 și a continuat până în luna noiembrie 2015 – 

„Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi” . Acest lucru a fost înfăptuit 

prin implicarea a 551 de angajaţi ai poliţiei, care au desfăşurat 483 de  

sesiuni de informare a copiilor, în cadrul taberelor de odihnă şi de 

întremare a sănătăţii copiilor din Moldova. Sesiunile au la 

bază filmul informativ „Justiţia pentru copii” [7].  

http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=710&rid=410&l=ro
http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=710&rid=410&l=ro
http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=649&rid=414&l=ro
http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=710&rid=410&l=ro
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Campania este întreprinsă de către Delegația Fundației 

Elvețiene Terre des hommes–Lausanne în Republica Moldova și 

Inspectoratul General de Poliție al Republicii Moldova, cu susținerea 

financiară a Uniunii Europene. Campania face parte din proiectul 

„Consolidarea competențelor organelor de drept și a coordonării 

intersectoriale, a societății civile pentru combaterea discriminării și a 

relelor tratamente aplicate copiilor în cadrul sistemului de justiție al 

Republicii Moldova”. 

În fiecare an, până la 2500 de copii din Republica Moldova intră 

în contact cu sistemul de justiţie. Probabilitatea ridicată de 

discriminare și rele tratamente împotriva copiilor în primele etape ale 

contactului acestora cu sistemul de justiție din țară impune 

informarea acestora despre drepturile lor, despre structurile și 

persoanele de referință cărora să se adreseze în cazul în care le sunt 

încălcate drepturile [8]. 

În raportul privind educația juridică din școli, sunt prezentate 

principalele teme care au fost abordate în anul școlar 2016 – 2017.  

În mare parte, elevii au fost interesaţi de teme precum violenţa în 

familie şi violenţa în mediul şcolar, drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale omului, Constituţia României, voluntariatul, 

tragerea la răspundere a minorului, democraţia şi societatea, 

delicvenţa juvenilă, comunicarea şi spaţiul public virtual.  

De asemenea, elevii au venit cu propuneri şi au fost interesaţi de 

organizarea şi exercitarea profesiilor juridice, în mod deosebit a 

profesiilor de avocat, judecător, procuror.  

Din rapoartele inspectoratelor şcolare rezultă că elevii doresc să 

desfăşoare mai des astfel de activităţi şi au o abordare pragmatică; 

spre exemplu, în judeţul Dâmboviţa, au parcurs judecarea proceselor 

literare (Procesul literar al lui Goe).  



153 

 

În vederea susţinerii orelor de educaţie juridică, voluntarii au 

apelat la metoda jocurilor de rol, prin care elevii s-au transpus în 

speţele din domeniul dreptului civil şi al dreptului penal.  

Elevii au apreciat acest tip de abordare şi au solicitat organizarea 

de vizite la instituţiile publice din domeniu, la sediul instanţelor şi la 

sediul parchetelor, pentru a vedea cum îşi desfăşoară activitatea în 

mod curent un practician al dreptului [9]. 
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Abstract 

Efficient interaction and communicaton in the classroom it is 

an objectif difficult to achieve, because the social group composed by 

students and teacher have a particular personality and thye members 

are assuming different rolls, sometimes competing one with another. 

Communications skills and pedagogical abilities are essential for a 

teacher. 

In this article are included few elements that can help teacher 

to create good relations with pupils and can help to build a 

beneficial and constructive atmosphere for a succesfull learning 

process. 

 

Key words: empathy, education, learning, efficient 

communication, didactic communication, emotiveness, motivation, 

optimally motivational. 
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Adnotare 

Interacțiunea și comunicarea eficientă în sala de clasă este 

un deziderat greu de realizat, dat fiind că grupul social format din 

elevi și profesor are o anumită personalitate și membrii își asumă 

roluri diverse, uneori intrând în competiție unii cu alții. 

Competențele de comunicare deținute de  profesor și abilitățile sale 

pedagogice sunt esențiale. 

În acest articol sunt cuprinse câteva elemente ce pot ajuta 

profesorul să creeze legături de bună calitate cu elevii săi, care pot 

ajuta la construirea unei atmosfere constructive și benefice pentru 

desfășurarea cu succes a procesului instructiv-educativ. 

 

Cuvinte-cheie: empatie, educație, învățare, comunicare 

eficientă, comunicare didactică, emotivitate, motivație, optim 

motivațional.  

 

Cu toţii am auzit sau am făcut următoarea afirmaţie: ,,Am 

învăţat/A învăţat de dragul profesorului”. Cum decodificăm acest 

enunţ, acceptat ca fapt real? Sau: ,,Când profesorul a fost schimbat, 

am încetat/a încetat să mai fie interesat de disciplina X”! Care este 

explicaţia ştiinţifică sau care este mecanismul ce declanşează 

motivaţia de a învăţa la o disciplină la care ne simţim atraşi de 

profesor sau de ce refuzăm să mai studiem la o disciplină la care nu 

simţim nimic faţă de cel de la catedră? De fapt, ce simţim? 

Explicarea acestor fapte devine posibilă dacă vom introduce 

în ecuaţie şi emoţia, ca element de influenţă asupra proceselor 

cognitive, mai ales dacă raportăm asta la educaţie. 

În mediul şcolar, elevul trăieşte un complex de experienţe 

psihologice, pozitive sau negative, care pot condiţiona diferit 
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procesele cognitive. Una dintre cele mai importante experienţe de 

aceste gen este cea emoţională [4]. 

În mediul şcolar, elevul trebuie să-şi mobilizeze resursele 

pentru a îndeplini sarcinile educative, dar şi pentru a se adapta şi a se 

integra în grupul social, care este clasa împreună cu profesorii.  

Elevul, preşcolar sau licean, se află într-o perioadă a unor 

mari transformări, care îl solicită continuu şi la un nivel ridicat. În 

plus, formarea sistemului personal de valori şi a unor trăsături 

caracteriale importante pot suferi de pe urma stresului provocat de 

asaltul informaţional la care este supus, de tipologia modelelor sau 

pseudomodelelor pe care mass-media le propune, tipologie care 

poate intra în conflict cu adolescentul, ducând la apariţia angoaselor 

legate în general de aspectul fizic şi de locul ocupat în grup, la o 

stimă de sine scăzută, cu toate consecinţele care decurg din asta: 

anxietate, comunicare ineficientă, apariţia complexelor de 

inferioritate, scăderea implicării în viaţa socială, izolarea, lipsa 

motivaţiei în învăţare, randamentul scăzut şi eşecul şcolar. 

Toţi aceşti factori solicită la maximum resursele de care 

copilul/adolescentul dispune, obosindu-l, determinându-l să caute 

evadare în asimilarea unor comportamente pasive, în inactivitate sau, 

mai rău, în substanţe psihotrope, care să-i diminueze starea de 

anxietate şi să-l ajute să tolereze tensiunile care se acumulează. 

Aceste elemente le întâlnim la modelul propus de autorii Ellis 

şi Ashbrook, privitor la determinarea emoţională a atenţiei, adică 

alocarea resurselor în funcţie de starea emoţională în care se află 

subiectul. Astfel, stările afective negative conduc la reducerea 

resurselor alocate pentru gestionarea unor sarcini de lucru, volumul 

atenţiei este limitat de emoţie, mai ales la sarcinile mintale 

complicate [4, p. 94]. 
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Capacitatea de memorare poate fi diminuată de emoţiile 

negative, prin diminuarea resurselor investite, atât în etapa de codare, 

cât şi în etapa de reactualizare. În acelaşi timp, emoţia poate servi şi 

drept context al memoriei [4, p. 95], deoarece există opinii potrivit 

cărora performanţa mnezică este crescută atunci când codarea şi 

reactualizarea se realizează în condiţii emoţionale similare. 

O eventuală consecinţă poate fi identificată în dificultatea 

unor elevi în a se adapta la variaţiile stărilor afective, atunci când 

trebuie să apeleze la performanţele memoriei, precum şi în modul în 

care se diminuează stresul elevilor anxioşi atunci când se află în 

situaţia de a aplica achiziţiile din şcoală în situaţiile practice. 

Emotivitatea influenţează, de asemenea, evaluările subiecţilor 

realizate asupra obiectului de evaluat: familiaritatea cu disciplina ori 

cu profesorul sau, dimpotrivă, o disciplină nouă ori un profesor nou 

[4, p. 96]. Emoţiile negative îi creează subiectului impresia că sarcina 

este prea dificilă, comparativ cu posibilităţile sale.  Abandonul este 

mai rapid în cazul activităţilor considerate neimportante, însă, în 

cazul sarcinilor importante, abandonul poate surveni după o tentativă 

sau poate fi antrenată o motivaţie mai intensă, posibil mai mare decât 

optimul necesar pentru atingerea obiectivului. 

Se poate deduce astfel că stările pozitive favorizează 

implicarea, deoarece, potenţial, pot genera răspunsuri pozitive la 

întrebări de genul: ,,Merită să fac acest efort?” 

Situaţiile de stres, generatoare de anxietate, sunt frecvente în 

mediul şcolar, fiind legate de sarcina de lucru, de profesor, de 

aşteptări, de consecinţe ale eşecului. Anxietatea care apare este 

continuată prin apariţia unor gânduri disfuncţionale, care contribuie 

suplimentar la supraîncărcarea cognitivă, favorizând apariţia unor 

predicţii legate de certitudinea eşecului. 
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În opoziţie, stările emotive pozitive generează certitudini 

legate de siguranţa personală, de capacitatea de a gestiona sarcinile 

cu ajutorul instrumentarului deţinut de subiect, de lipsa pericolului 

reprezentat de un posibil eşec în faţa grupului. Consecinţa imediat 

următoare este creşterea implicării în rezolvarea sarcinilor, obţinerea 

unui optim motivaţional. O încredere excesivă însă în accesibilitatea 

sarcinilor poate conduce la erori, la omisiuni şi la tratarea cu 

superficialitate a detaliilor. 

Un alt efect important al stărilor pozitive este facilitarea 

accesării şi activării cunoştinţelor înmagazinate anterior în memorie, 

uşurând îndeplinirea unor sarcini care necesită o actualizare masivă a 

acestora. 

În acest sens, specialiștii de astăzi consideră empatia o 

însușire de care cadrul didactic nu poate fi performant în sala de 

clasă. 

Empatia are o serie de termeni echivalenți în psihologie: 

intuiție proiectivă și impatetică, proiecţie simpatetică a eului, fuziune 

mental-afectivă, intropatie, transfer de identificare, împărtășire 

experienţială etc. 

Fiind extrem de dificil de definit, departe de a putea fi 

concepută într-o manieră unidimensională, unilaterală, empatia poate 

fi gândită şi înţeleasă ca un cumul de câmpuri de emoţie şi acţiune. 

În orice caz însă, pot fi sintetizate o serie de enunţuri ideatice 

[5, p. 86] privitoare la empatie: 

- mecanism explicativ pentru unele din schimbările 

semnificative ce au loc în structura cognitivităţii sociale; 

- oferă consistenţă analizei personalizate a trăirii relaţiilor 

umane; 

- resursă generatoare de potenţial psihofizic în fiinţa umană; 
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- are statut de practică ameliorativă, cu atingeri semnificative 

în zona etosului uman şi în zona valorilor confidenţialităţii; 

- conferă o dinamică specifică euristicului, intuitivităţii; 

- are clare valenţe formative prin asumarea şi pozitivarea 

logosului educaţional, prin introducerea unor judecăţi de valoare 

pertinente, prin combinarea experienţelor şi prin exploatarea stilului 

empatic; 

- conduce elevul sau profesorul către ideea de posesie a unor 

calităţi greu sesizabile şi la ideea că indivizii umani sunt entități 

emoţional-afective, nonidentice, dar, experienţial, posibil 

nonsimetrice; 

- reduce asimetria ierarhică a relaţiilor și funcțiilor formal 

asumate. 

Există nenumărate studii care arată importanța empatiei în 

comunicarea eficientă, în stabilirea și dezvoltarea unor conexiuni și a 

unor căi de asigurare a schimbului de informații și experiențe între 

oameni. Comunicarea didactică este un proces delicat și dificil, 

datorită existenței unor „piedici” care țin atât de diferențele de vârstă 

și de experiență, ca și în comunicarea normală, cât și de diferențele 

de statut, care de multe ori determină profesorul să reclame o poziție 

privilegiată în actul didactic. Această poziție blochează de multe ori 

comunicarea, elevul fiind inhibat, concentrat pe aceste diferențe și nu 

pe importanța mesajului. De altfel, nu degeaba se spune că nu orice 

specialist poate fi profesor: trebuie să ai ce „dărui” și, în același timp, 

să știi să faci acest lucru. A transmite nu este la îndemâna oricărui 

„emițător”. 

De aceea, profesorul care dorește nu doar să livreze 

cunoștințe și să evalueze, ci să și dezvolte, să crească și să 

îmbogățească elevul, trebuie să știe că este greu să dăruiești, așa cum 

este greu să primești. Este posibil și corect să facem elevul să 
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înțeleagă care este distanța dintre el și dascălul său, cu condiția să 

perceapă această distanță nu ca un handicap insurmontabil, ci ca un 

drum îndrăzneț și interesant, pe care este capabil să-l parcurgă, iar la 

capătul său va găsi alte și alte provocări.  

Cum se poate face acest lucru? Prin efort și dorință de 

evoluție. Ca profesori, este necesar să vedem și să acceptăm că 

schimbul în comunicarea didactică nu este unilateral, că elevul are la 

rândul său multe de oferit, dacă suntem atenți să valorizăm corect 

aceste „daruri”. Un câmp de activitate ce poate conferi o stare de 

confort pentru ambele părți angrenate în comunicarea didactică este 

afectivitatea. Afectivitatea poate fi suportul pentru construcții 

viitoare de succes, în măsura în care înțelegem că acest câmp este 

generos și delicat în același timp.  

Experiența personală de profesor și strădania de a-mi 

perfecționa abilitățile prin lectură și cursuri, mi-au furnizat câteva 

soluții în acest sens: 

 Să caut să laud cu moderație și sinceritate o realizare, o 

calitate a elevului, astfel încât acesta să vadă că sunt 

sinceră, să fie capabil să identifice lauda cu realizarea sa 

și să găsească în acest act o motivație pentru încercări 

viitoare, mai îndrăznețe și mai încununate de succes; 

 Să rostesc numele elevului cel puțin odată în ora de curs, 

fie că mă adresez direct, fie că mă adresez unui grup din 

care face parte. În general, rostirea numelui determină 

persoana să își concentreze atenția asupra unei sarcini un 

timp mai îndelungat și să fie mai receptivă la realizarea 

acesteia; 

 Să fiu atentă, să observ schimbări în atitudine, în 

comportament, în implicare etc. Dacă schimbările sunt 

pozitive, o laudă legată de numele elevului va da roade 
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destul de sigur și de repede. Dacă schimbările nu sunt 

pozitive, sigur că putem discuta cu elevul când cadrul 

asigură discreția necesară, dar întrebările pot veni după o 

apreciere a unui lucru bun observat, abia după aceea vom 

pune întrebări „incomode”; 

 Să ascult activ: cuvintele, împreună cu tonul vocii, cu 

privirea, cu gesturile și ticurile nervoase etc., să am 

răbdare să ascult fără să întrerup, apoi să pun întrebări de 

clarificare sau de suport. Așa creăm un cadru în care 

elevul se simte în siguranță, un cadru în care are 

importanța sa și înțelege că el contează la fel de mult ca 

oricare elev, indiferent de nivelul de pregătire sau de 

nivelul social; 

 Atingerea umărului, nu dur, doar ferm, atunci când doresc 

ca mesajul verbal să fie susținut și de elemente 

nonverbale sau paraverbale. De asemenea, să fac câțiva 

pași alături de elevul cu care vreau să discut, fie pe hol, 

fie prin curtea școlii. Acest fapt dă atât senzația de 

discreție, de spațiu sigur, cât și senzația de egalitate între 

părți; 

 Să mulțumesc răspicat și clar pentru ceea ce elevul se 

oferă să facă: fie că aduce cretă din proprie inițiativă, fie 

că șterge tabla, fie că se oferă să facă alte servicii 

comunitare, îi mulțumesc chiar dacă nu este absolut 

necesar. Elevul are senzația de apropiere și de apreciere 

din partea profesorului, ceea ce îl face să fie motivat să 

repete comportamentele dezirabile; 

 Să adresez întrebări deschise, astfel încât să îi determin să 

își exprime gândurile, ideile, visele, nedumeririle, stările 
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de confuzie, subliniind ceea ce mi se pare important prin 

rugămintea de a repeta sau a clarifica, a dezvolta; 

 Orice elev, oricât de dificil ori neimplicat, este sensibil la 

ceva. Observația perseverentă ne va releva acest „punct 

sensibil” și vom putea să construim o cale de acces către 

sufletul lui, astfel încât să putem avea sorți de izbândă în 

demersul nostru educativ; 

 Să împărtășesc cu elevii atât reușitele mele personale, 

prezente sau trecute, cât și eșecurile, mai ales dacă la 

finalul povestirii se poate desprinde o concluzie 

moralizatoare sau un sfat adecvat pentru ei. 

Vulnerabilitatea pe care o arătăm nu ne face mai slabi în 

fața lor, dimpotrivă, ne pot accepta mai ușor în „cercul 

încrederii” lor, dacă dovedim că suntem oameni obișnuiți, 

dar care au avut oportunități să învețe mai multe lucruri; 

 Să le zâmbesc destul de des, să încerc să dublez o 

apreciere sau o remarcă cu un zâmbet. Zâmbetul arată 

deschidere, acceptare, netezește divergențe sau diferențe. 

Zâmbetul dublat de o remarcă ce conține umor determină 

elevul să treacă mai ușor peste un eventual eșec în 

îndeplinirea unei sarcini de lucru și îl determină să 

găsească energia necesară să reia abordarea din alt unghi; 

 Să le dau elevilor oportunitatea să vorbească și să îmi 

arate și ce nu le place la activitățile educative pe care le 

conduc. Dacă ei au de făcut o critică, mă străduiesc să nu 

o desființez și să nu rănesc elevul. El a depus un efort 

deosebit în a identifica resursele energetice și psihologice 

pentru a oferi o părere. Este important să nu-i descurajăm, 

mai ales că, de multe ori, are dreptate; 
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 Să încerc să le tratez frica și descurajările cât de bine pot. 

Prin discuții, să-i ajut să înțeleagă fenomenul ce le dă 

disconfort și să-i perceapă adevăratele dimensiuni; 

 Să încerc să transform un mesaj negativ în unul de 

încurajare, punând accent pe ceea ce se poate face pentru 

a îmbunătăți situația și nu pe eșecul în sine. 

Rolurile pe care cadrul didactic trebuie sa le ,,interpreteze” 

astăzi în demersul său educaţional sunt multiple şi complexe, atât 

datorită rolului formator pe care îl îndeplineşte, în vederea obţinerii 

unui produs educaţional dezirabil, în conformitate cu cerinţele 

societăţii, cât şi datorită schimbării poziţiilor asumate de către actorii 

procesului educativ şi a modificării nevoilor şi expectanţelor elevilor. 
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EDUCAŢIA STEM – O NOUĂ ABORDARE ÎN SOCIETATEA 

CUNOAŞTERII 

Elena FRUNZĂ, doctorandă 

(România) 

Abstract 

       This scientific article proposes to rethink the current educational 

system considering a new approach: STEM (Science Technology 

Engineering and Mathematics). Integration of STEM in the new 

educational system will be based on: improve curricula and 

introducing new technologies, techniques and methods relating to the 

processes of learning, teaching and assessment. The main objective 

will be to increase innovation and creativity in the knowledge 

society. At the end of the article there are presented some punctual 

approaches to the implementation of STEM education in Romania, 

but also approaches to the concept of STEM education in the 

Republic of Moldova. 

       Key words: educational system, STEM (Science Technology 

Engineering and Mathematics), the knowledge society, innovation, 

creativity. 

 

Adnotare 

       Acest articol ştiinţific propune regândirea sistemului 

educaţional ţinând cont de o nouă abordare: STEM (Science 

Technology Engineering and Mathematics). Integrarea STEM în 

noul sistem educaţional se va baza pe: îmbunătăţire curriculă şi 

introducerea de noi tehnologii, tehnici şi metode de predare, 

învăţare, evaluare etc. Obiectivul principal va fi creşterea şi 

îmbunătăţirea substanţială a inovării şi creativităţii în societatea 

cunoaşterii. În finalul articolui sunt prezentate câteva abordări 
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punctuale ale implementării educaţiei STEM în România, dar şi 

abordări despre conceptul de educaţie STEM în Republica Moldova. 

 

      Cuvinte-cheie: sistem educaţional, STEM (Science Technology 

Engineering and Mathematics), societatea cunoaşterii, inovare, 

creativitate. 

 

Într-o societate în continuă evoluţie, în care tehnologia 

cunoaşte o dezvoltare exponenţială, asistăm la tranziţia de la 

societatea informaţională, la societatea cunoaşterii (knowledge 

society), o denumire prescurtată a termenului „societate bazată pe 

cunoştinţe” (knowledge based – society). Societatea cunoaşterii poate 

fi definită ca fiind o societate care generează, procesează și face 

posibil accesul la cunoștințe la nivelul tuturor membrilor societății, 

pentru a putea fi utilizate în vederea îmbunătățirii condiției umane. 

Acad. Mihai Drăgănescu afirma în acest sens: „cunoştinţele 

sunt informaţii cu înţeles şi informaţii care acţionează” [1]. Cu 

ajutorul cunoştinţelor, se dezvoltă tehnologii specifice (knowledge 

technologies), iar sistemele-suport pentru luarea deciziei generează 

valoare economică. Un exemplu remarcabil, care va contribui la 

creşterea nivelului de trai îl reprezintă utilizarea pe scară largă a 

noilor generaţii de roboţi şi a inteligenţei artificiale. Pentru 

dezvoltarea tehnologiilor e necesară o nouă categorie ocupaţională: 

knowledge worker, care are la bază cunoştinţele şi care trebuie să 

aibă o pregătire profesională adecvată. Acest „knowledge worker” se 

deosebeşte de celelalte categorii prin faptul că munca lui necesită 

gândire creativă, spirit critic şi nu se va baza pe rezolvarea unor 

probleme de rutină [2]. 

În acest context, pentru formarea profesională a acestui 

„knowledge worker”, dar şi a cetăţeanului de rând (dependent de 
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tehnologie), se impune un nou sistem educaţional ale cărui 

tendinţe/direcţii de abordare să aibă în vedere: 

- schimbări majore în curricula (obiective, structură, conţinut 

etc.) cu accent pe interdisciplinaritate şi pe utilizarea de noi 

tehnologii pentru creare şi utilizare de conţinut (Exemple: 

e-content, soft educaţional, manuale digitale etc.); 

- utilizarea unor noi tehnici/metode de predare/învăţare 

(Exemple: Blended Learning, Project – Based Learning, 

online learning, Brain – Based Learning etc); 

- utilizarea unor noi sisteme de evaluare care să asigure o 

evaluare pertinentă a abilităţilor dobândite de elev (din 

punct de vedere social, emoţional etc.); 

- dezvoltarea unui mediu colaborativ la care să participe 

elevi, iar alături de aceştia profesori, părinţi, instituţii 

private etc.); 

- schimbarea rolului profesorului, de la rolul clasic (cu 

accent pe transfer/evaluare de cunoştinţe) la rolul de 

facilitator de învăţare permanentă; 

- schimbarea duratei de pregătire (în concordanţă cu 

globalizarea şi schimbarea continuă), aceasta devenind 

pregătire continuă, învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Pornind de la considerentele prezentate anterior, a luat fiinţă 

conceptul STEM. 

STEM este un acronim, ce provine de la cuvintele englezeşti 

Science, Technology, Engineering şi Mathematics, care se traduce 

prin Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie şi Matematică şi care reprezintă un 

concept educaţional bazat pe dezvoltarea unei curricule de educare a 

elevilor şi studenţilor în cele patru domenii, folosind o abordare 

interdisciplinară, integrată, bazată pe aplicaţii conectate la lumea 

reală. 
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Educaţia STEM a apărut ca urmare a faptului că, în ultimii ani, 

s-a observat, la nivel mondial, o scădere îngrijorătoare a interesului 

elevilor pentru domeniul ştiinţelor. Un argument esenţial în favoarea 

educaţiei STEM îl reprezintă interesul şi motivarea elevilor pentru 

domeniul ştiinţei dacă subiectele sunt predate din perspective diverse 

şi dacă sunt bazate pe fapte din viaţa de zi cu zi. „Cel mai puternic 

argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa nu este 

împărţită pe discipline”, spunea Jean Moffet. Prin urmare, STEM 

integrează domeniile: ştiinţă, tehnologii, inginerie şi matematică într-

o paradigmă de învăţare coerentă, bazată pe aplicaţii din lumea reală. 

STEM include: inginerie aerospațială, astrofizică, astronomie, 

biochimie, biomecanică, inginerie chimică, chimie, inginerie civilă, 

informatică, biologie matematică, nanotehnologie, neurobiologie și 

robotică etc. Domeniile STEM acţionează practic fiecare 

componentă a vieţii noastre de zi cu zi. 

Conceptul de educaţie STEM a cunoscut o puternică dezvoltare 

în SUA, încă din anii 90, acest concept fiind susţinut de Guvern şi 

Preşedinţie prin legi dedicate, printr-o strategie bazată pe un plan pe 

cinci ani şi prin asigurarea finanţării necesare pentru implementarea 

ei [3].  

CoSTEM – Committee on Science, Technology, Engineering, 

and Math Education – reprezintă comitetul interinstituţional din 

subordinea Preşedinţiei, cu membri-reprezentanţi din guvern 

(Department of Agriculture, Department of Commerce, Department 

of Defense, Department of Education, Department of Energy, 

Department of Health and Human Services, Department of Interior, 

Department of Transportation, Environmental Protection Agency 

National Aeronautics and Space Administration), care asigură 

coordonarea şi evaluarea aplicării strategiei [4]. Exista deja o serie de 

standarde naţionale pentru aplicare STEM [5]. În vederea 
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îmbunătăţirii STEM, preşedintele Barac Obama a lansat pe 16 

septembrie 2010 proiectul „Educate to Innovate” şi a afirmat că 

„Poziţia de lider de mâine depinde de cum educăm azi studenţii – în 

special, în ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică” [6]. Tot acest 

efort este de a satisface o nevoie. Potrivit unui raport al site-ului 

STEMconnector.org, până în 2018, proiecțiile estimează nevoia de 

8,65 milioane de angajați în posturile legate de STEM. Sectorul de 

producție se confruntă cu un deficit alarmant de mare de angajați cu 

abilitățile necesare – aproape 600.000. Numai domeniul cloud 

computing va crea 1.7 milioane de locuri de muncă între 2011 și 

2015, potrivit raportului. Biroul de Statistică a Muncii din SUA 

susține că, până în 2018, cea mai mare parte a carierei STEM va fi: 

Computing  - 71%; 

Inginerie tradițională - 16%; 

Științele fizice - 7%; 

Științele vieții - 4%; 

Matematica - 2 %. 

O competenţă-cheie recunoscută la nivel european este 

formulată astfel: „competenţe matematice şi competenţe de bază în 

ştiinţe şi tehnologie” [7]. În acest sens, în raportul Educaţia în 

domeniul ştiinţelor în Europa: politici naţionale, practice şi 

cercetare, sunt prezentate strategiile aplicate pentru a spori interesul 

la disciplinele din domeniul ştiinţelor şi pentru a îmbunătăţi 

motivaţia şi a creşte nivelurile de cunoştinţe [8]. Astfel, sunt 

promovate parteneriatele ştiinţifice şcolare care au în comun unul sau 

mai multe dintre următoarele obiective: 

- de a promova cultura ştiinţifică, cunoştinţele şi cercetarea 

de către elevii şi studenţii familiarizaţi cu procedurile 

ştiinţifice;  

file:///C:/Users/PC/AppData/Roaming/Microsoft/Word/STEMconnector.org
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- de a permite elevilor să înţeleagă modul în care ştiinţa este 

folosită, în special prin contactele cu ştiinţa aplicată în 

întreprinderi; 

- de a consolida învăţarea ştiinţelor prin îmbunătăţirea şi 

sprijinirea implementării curriculumului ştiinţelor; de a 

furniza profesorilor oportunităţi de formare profesională 

continua, axată pe activitatea practică şi pe învăţarea bazată 

pe cercetare şi de a sprijini activităţile ştiinţifice pentru 

elevi şi studenţi;  

- de a creşte recrutarea pentru profesiile MST prin 

încurajarea elevilor talentaţi şi inspirarea cât mai multor 

studenţi să aleagă cariere MST, făcând activitatea în 

domeniul ştiinţelor mai relevantă. 

În România, referitor la implementarea educaţiei STEM, există 

câteva abordări punctuale – lansate, în mare parte, din exteriorul 

ţării: 

 Agenţia Spaţială Română (ROSA) a lansat în România Biroul 

European de Resurse pentru Educaţie(ESERO). „ESERO este un 

proiect iniţiat de către Agenția Spațială Europeană (ESA) cu 

scopul de a folosi fascinaţia pe care o prezintă domeniul spaţial 

pentru a încuraja predarea şi învăţarea de materii STEM 

(Science, Technology, Engineering, Mathematics) în şcolile 

europene primare şi secundare. Prin acest centru, ROSA și ESA 

doresc să răspundă nevoilor educaționale specifice din România, 

astfel încât tinerele generații să fie încurajate către o carieră din 

domeniile STEM”. „Pe lângă ESERO România, programul mai 

este prezent şi în Belgia, Irlanda, Olanda, Ţările Nordice 

(Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda), Polonia, Portugalia şi 

Regatul Unit al Marii Britanii [9]. 
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 La iniţiativa Comisiei Europene a luat fiinţă Scientix, fiind 

coordonat, încă de la debut, de European Schoolnet, un consorțiu 

de 30 de ministere ale educației, cu sediul la Bruxelles. Acest 

organism acționează ca un factor motrice al inovării în activitățile 

de predare-învățare și stimulează colaborarea paneuropeană între 

școli și profesori. „Scientix promovează și susține colaborarea 

paneuropeană între profesorii, cercetătorii în domeniul educației, 

factorii de decizie și alte categorii de profesioniști din sfera 

științelor, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM)”. 

Obiectivul celei de-a doua faze a proiectului Scientix (2013 – 

2015) a fost de a extinde această comunitate la nivel național. 

Grație unei rețele de puncte naționale de contact (PNC), Scientix 

a luat legătura cu comunitățile naționale de profesori și a 

contribuit la dezvoltarea de strategii naționale pentru o mai bună 

absorbție a strategiilor de predare a științelor și a matematicii, 

bazate pe interogare și pe alte demersuri inovatoare. Activitatea a 

intrat acum în cea de-a treia fază a Scientix (2016 – 2019), 

finanțată prin intermediul programului „Orizont 2020” al Uniunii 

Europene, program destinat cercetării și inovării. [10] 

 Ecosistemul Go-Lab (sau platforma Go-Lab Sharing and 

Authoring Platform) vizează profesorii de știință din școlile 

primare și secundare și își propune să-i ajute să-și îmbogățească 

practicile de predare cu abordări inovatoare de predare și 

instrumente tehnice de susținere. Ecosistemul Go-Lab constă din 

cele două componente principale: 

 Platforma de partajare a materialelor Go-Lab oferă o 

colecție vastă de laboratoare la distanță și virtuale dovedite de 

calitate („Labs”), împărtășite de instituții de cercetare renumite și de 

furnizori de tehnologie din întreaga lume. Aceste laboratoare on-line 

permit elevilor să efectueze experimente științifice într-un mediu 

http://www.scientix.eu/in-your-country
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virtual. Mai mult, sunt oferite mai multe aplicații web („Apps”), care 

sprijină studenții în activitățile lor de învățare și profesorii în 

pregătirea, implementarea și monitorizarea acestor activități. În cele 

din urmă, cadrele didactice au posibilitatea de a împărtăși spații de 

învățare („Spații”) pe care le creează pentru elevii lor împreună cu 

alți profesori, astfel încât aceștia să poată beneficia de scenarii gata 

de utilizare, disponibile pentru diferite domenii și în diferite limbi. 

 Platforma de creație Go-Lab permite profesorilor să creeze 

cu ușurință spații de învățare, de cercetare, care sunt spații virtuale, 

structurate în funcție de fazele procesului de învățare a anchetelor și 

conținând laboratoare online, aplicații de învățare și orice alte 

materiale multimedia de învățare selectate de profesor. Aceste spații 

pot fi împărtășite de profesor împreună cu elevii săi, astfel încât 

aceștia să poată studia individual sau în grupuri, trecând prin toate 

etapele unui proces de cercetare și efectuând experimente online. În 

plus, utilizând aplicațiile de analiză a învățării, profesorul poate 

monitoriza progresul studenților și poate oferi asistență, dacă este 

necesar. Sunt disponibile instrumente de comunicare și colaborare 

pentru profesori și studenți. 

Ecosistemul Go-Lab a fost dezvoltat în cadrul proiectului de 

cercetare și inovare Go-Lab (Global Online Science Labs for Inquiry 

Learning in School), care a fost cofinanțat de Comisia Europeană (Al 

VII-lea Program Cadru, Acordul de finanțare nr. 317601). În prezent, 

platforma este dezvoltată în continuare în cadrul proiectului inovator 

Next-Lab (părțile interesate din generația următoare și ecosistemul 

de nivel superior pentru educația științifică colaborativă cu 

laboratoarele online), cofinanțat de Comisia Europeană (Horizon 

2020, acordul de finanțare nr. 731685) [11]. 

Referitor la platforma Go-Lab, poate fi vizualizat laboratorul 

creat de subsemnata, cu titlul: „Mecatronica şi robotica” [12]. 
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Despre promovarea şi utilizarea unor metode de predare bazate 

pe explorare, investigare şi anchetă, poate fi consultată referinţa 13. 

Despre prezentarea şi promovarea de modele de profesii 

spaţiale, astfel încât elevii să găsească un exemplu demn de urmat, 

poate fi consultată referinţa 14. 

Realizări din România, în domeniul tehnologiilor şi 

conţinutului educaţional, recunoscute şi premiate la nivel mondial: 

1. Programul guvernamental SEI (Sistem Educaţional 

Informatizat) a fost lansat în anul 2001 [15]. Proiectul SEI 

este recunoscut internaţional pentru tehnologii e-learning şi 

e-content. O evaluare a SEI a fost realizată în anul 2008 şi 

poate fi vizualizată la referinţa bibliografică 16. 

2. Proiectul „Proces educaţional optimizat în viziunea 

competenţelor societăţii cunoasterii” – proiect elaborat de 

Ministerul Educaţiei Naţionale – a obţinut medalia de aur 

oferită de International Project Management Association 

(IPMA) în 2013 şi medalia de aur la categoria „Most 

Innovative Product of the Year”, în cadrul competiţiei 

mondiale Best in Biz Awards EMEA în 2014 [17]. 

3. Proiectul “eŞcoala”, cofinanţat prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională – s-a realizat un portal destinat 

educaţiei preuniversitare care pune la dispoziţia elevilor 

laboratoare virtuale interactive pentru chimie, fizică şi 

biologie [18]. 

4. Proiectul referitor la introducerea manualelor digitale, la 

începutul anului şcolar 2014 – 2015 [19]. 

„Din punctul de vedere al conţinutului, manualul digital 

cuprinde integral conţinutul manualului tipărit (ce are reprezentări 

statice), având complementar (în locul ilustraţiilor, tabelelor, 

exerciţiilor etc. de pe hârtie) elemente specifice, precum: exerciţii 
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interactive, jocuri educaţionale, animaţii, filme şi simulări care, prin 

utilizare, aduc un plus de profit cognitiv. Manualele trebuie să 

îmbogăţească procesul de predare-învăţare-evaluare cu activităţi 

multimedia interactive, iar cel mai important element de noutate adus 

de manualele digitale este reprezentat de activităţile multimedia 

interactive de învăţare (AMII) ce pot avea următoarele clase de 

complexitate şi care oferă o continuitate a acumulărilor/ 

competenţelor dobândite de elev pe întreaga durată de utilizare (atât 

individuală, cât şi în activităţi de grup): static, animat, interactiv, 

complex (aplicaţii software complexe)” [20]. 

Alte proiecte STEM derulate în România: 

1. Fondul Ştiinţescu este susținut de Romanian-American 

Foundation în orașele: Iași, București, Sibiu, Cluj, Brașov, Bacău, 

Făgăraș, Prahova, Oradea și Mureș, prin competiții similare de 

proiecte, desfășurate de fundațiile comunitare locale. Se acordă 

finanțări proiectelor creative din domeniul educației STEM, se 

adresează instituțiilor școlare, ONG-urilor, grupurilor de inițiativă și 

persoanelor pasionate de știință [21]. 

2. FIRST LEGO League – program dedicat copiilor și tinerilor 

(9-16 ani), cu scopul introducerii acestora în lumea fascinantă a 

științei și tehnologiei, prin intermediul unei abordări sportive. 

Componenta de bază este reprezentată de un turneu de robotică, în 

cadrul căruia copiii și tinerii sunt provocați să rezolve o „misiune” 

complicată, cu ajutorul unui robot [22]. 

3. Proiectul Sci-Tech Challenge, lansat în anul 2010, invită 

tinerii cu vârste între 15 și 18 ani să abordeze provocările sociale și 

energetice prin metode știintifice și tehnologice inovatoare. 

Programul anual a implicat până în prezent peste 1.500 de voluntari 

ExxonMobil și peste 45.000 de elevi din Europa. În contextul în care 

Comisia Europeană subliniază necesitatea creșterii competențelor în 
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discipline STEM, Sci-Tech Challenge încurajează tinerii europeni să-

și construiască un viitor în aceste domenii [23]. 

În Republica Moldova, conceptul de educaţie STEM a fost 

elaborat în data de 12 Octombrie 2016, în cadrul Proiectului de 

Competitivitate al USAID Moldova, în parteneriat cu Ministerul 

Educației al Republicii Moldova. La şedinţă au participat conducerea 

Ministerului Educației și alți reprezentanți ai instituțiilor de stat, ai 

proiectelor naționale și internaționale [24]. 

În cadrul dezbaterilor, s-a concluzionat faptul că disciplinele 

STEM formează abilitați de gândire critică, stimulează creșterea 

interesului pentru domeniile tehnice și inginerești, catalizând astfel 

formarea noii generații de inovatori. 

 

Concluzionând, vom afirma că implementarea educaţiei STEM 

ar putea fi o soluţie tehnică care să faciliteze creşterea şi 

îmbunătăţirea substanţială a inovării şi a creativităţii, necesare 

creşterii competitivităţii în tranziţia către societatea cunoaşterii. 
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Abstract 

This article presents a parental pattern which helps parents 

in the education of young learners: Transactional Analysis, a model 

of the ego states and positive communication. Parents have a 

significant influence regarding the way in which their children 

communicate and establish relationships with the other children and 

grown-ups. The Transactional Analysis offers both a theory of the 

child development by means of real-life scenario, that is through the 

life patterns originating in childhood, and a theory of positive 

communication, as in the case of the transactions realised by people.  

 The three states of the ego are: the Parent State, the Adult 

State and the Child State, which represent sets of behaviours, 

thoughts and related feelings. In order to form an independent, 

autonomous, creative adult, it is necessary that within the family the 

child should have: a Positive Affective Parent (PAP) combined with 

the features of a Positive Normative Parent (PNP). In this way, the 

child is given both moral norms that will be useful for a social 

integration, and sufficient freedom that will develop an autonomy 

and positive relationship. The transactions are in fact the 

relationships that are established between people, and the states of 

the ego, with positive messages at the basis. The people engaged in a 

transaction have merits, value and dignity to the same extent – each 

and every one must accept the others as they are, even if they 

disagree with their conceptions or what they do. This attitude can be 

best translated as the life position: “I am OK, you are OK”. 
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Adnotare 

 Acest articol propune un model parental care ar ajuta 

părinții în educarea copiilor de vârstă școlară mica, și anume 

analiza tranzacțională, adică un model al stărilor eului și al 

comunicării pozitive. 

 Părinții au o influență decisivă asupra modului în care copiii 

lor comunică și stabilesc relații cu ceilalți copii și cu adulții. Analiza 

tranzacțională oferă atât o teorie a dezvoltării copilului prin 

scenariul de viață, adică prin tiparele de viață care-și au originea în 

copilărie, cât și o teorie a comunicării pozitive, în cazul tranzacțiilor 

dintre oameni. 

 Cele trei stări ale eului sunt: starea de părinte, starea de 

adult și starea de copil, care reprezintă seturi de comportamente, de 

gânduri și de sentimente înrudite. Pentru a forma un adult 

independent, autonom, creativ, e nevoie ca, încă din familie, copilul 

să aibă un „părinte afectiv pozitiv” (P.A.P.) combinat cu trăsăturile 

unui „părinte normativ pozitiv” (P.N.P.). În acest fel, copilului îi 

sunt transmise atât norme morale care îl vor ajuta să se integreze 

social, cât și libertate suficientă pentru a-i cultiva autonomia și 

pentru o relaționare pozitivă. Tranzacțiile sunt tocmai relațiile care 

se stabilesc între oameni, respectiv între stările eului, având la bază 

mesajele pozitive. Oamenii aflați într-o tranzacție au merite, valoare 

și demnitate în egală măsură – fiecare om trebuie să-l accepte pe 

celălalt așa cum este, chiar dacă nu este de acord cu anumite 

concepții sau cu anumite fapte ale acelei persoane. Această atitudine 



178 

 

se traduce în poziția de viață cea mai bună: „Eu sunt bine, tu ești 

bine”. 

 Cuvinte-cheie: analiză tranzacțională, stările eului, mesaje 

pozitive, stare de bine. 

 

Analiza tranzacțională (A.T.), ca teorie a personalității, ne 

oferă un model de trei elemente, cunoscut sub numele de „Modelul 

stărilor eului” [2, p.15]. A.T. oferă atât o teorie a comunicării 

pozitive, cât și o teorie a dezvoltării copilului. Conceptul de scenariu 

de viață explică modul în care tiparele noastre actuale de viață își au 

originea în copilărie” [6]. A.T. se folosește și în medii educaționale: 

îi ajută pe educatori și educați să aibă o comunicare/relație clară și să 

evite apariția unor confruntări neproductive. 

În A.T. se pornește de la modelul stărilor eului. Eric Berne a 

definit o stare a eului ca „un model constant de sentimente și 

experiențe direct relaționat cu un model corespunzător de 

comportament” [6, p. 2]. 

Cele trei stări ale eului, propuse de Eric Berne sunt: 

             1. Starea de părinte a eului presupune comportamente, 

gânduri specifice unei figuri parentale – sfătuiește, controlează, dă 

indicații; 

           2. Starea de adult a eului presupune comportamente, gânduri 

ca reacții la ceea ce se petrece în realitatea prezentului, utilizând 

rațiunea; persoana ia decizii, analizează, alege în cunoștință de cauză, 

sintetizează; 

           3. Starea de copil a eului presupune comportamente, gânduri, 

dar mai ales, sentimente specifice unui copil: are chef de joacă, face 

doar ceea ce-i place [6, p. 3]. 

 Acest model al stărilor eului este uneori numit modelul P-A-

C, după cele trei litere inițiale [6, p. 2]. Este important de știut că, în 
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timpul comunicării, o persoană se poate adresa altei persoane din 

starea de părinte, de adult sau de copil, iar receptorul poate răspunde 

din oricare dintre cele trei stări. Acest schimb de comunicare se 

numește tranzacție [6, p. 5]. De asemenea, cei care comunică, cei 

care tranzacționează, au nevoie de recunoaștere reciprocă 

(„stroke”=„lovitură” și „mângâiere”) pentru a păstra starea de bine 

fizică și psihică [6, p.17]. 

 A.T. se bazează pe câteva premise referitoare la oameni, la 

viață și la obiective ale schimbării:  

 1. „Oamenii sunt buni”. 

 2.  „Fiecare om are capacitatea de a gândi pentru el însuși”. 

 3. „Oamenii își decid propriul destin” [6, p.1]. 

        De aici rezultă două principii de bază ale practicii A.T.: 

 1. „Metoda contractuală” (responsabilitate comună); 

 2. „Comunicarea deschisă” [9] . 

Prima premisă („Oamenii sunt buni”) înseamnă că oamenii 

aflați într-o tranzacție au merite, valoare și demnitate în egală măsură 

(„Eu mă accept pe mine așa cum sunt și pe tine așa cum ești.”). Chiar 

dacă o persoană nu acceptă ceea ce spune cealaltă persoană sau ceea 

ce face cealaltă persoană, o acceptă așa cum este. Fiecare individ 

trebuie să-l accepte pe celălalt așa cum este, chiar dacă nu acceptă 

faptele lui: toți suntem egali; nu există oameni superiori/inferiori, 

indiferent de realizări, de rasă, de vârstă, de religie. 

 A doua premisă, „Fiecare om are capacitatea de a gândi 

pentru el însuși”, aduce în discuție responsabilitatea fiecăruia de a 

decide ce este important pentru viață și de a-și asuma consecințele. 

Decizia poate fi modificată ulterior pentru că oamenii se pot 

schimba. 
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A treia premisă, „Oamenii își decid propriul destin”, înlătură 

învinovățirea altora și pune accentul pe asumarea responsabilității 

pentru propriile fapte [10]. 

 Dacă am considera – în stil american – „poziția OK” ca 

însemnând a te simți bine în propria piele, a fi independent, deschis, 

conciliant, atunci poziția „non-ok” este a acelora care se simt 

neconfortabil, sunt inadaptați, timorați, învinși. Din această dualitate 

rezultă patru posibile relații existente în viață: 

1. „Eu sunt bine. Tu ești bine” – poziția ideală de viață, 

proprie celor învingători: „Eu pot să mă simt bine fără a leza 

celuilalt acest drept.” În acest caz, relațiile sunt productive și 

favorabile pentru a realiza obiective comune prin cooperare.  

Celelalte trei relații dezvăluie anumite carențe, mai ales în 

copilărie. 

2. „Eu nu sunt bine . Tu ești bine” – este poziția de supunere 

a celui care simte nevoia de altcineva, având o stimă de sine redusă, 

care simte nevoia ca cineva să-i spună mereu ce să facă (probabil, în 

copilărie, unul sau ambii părinți au fost autoritari – părinte normativ 

negativ). 

3. „Eu sunt bine. Tu nu ești bine” – este poziția arogantă: „Eu 

am întotdeauna dreptate” caracteristică micului dictator, care dă vina 

pe alții dacă apare un eșec.  

4. „Eu nu sunt bine. Tu nu ești bine” – este poziția pasivă, 

care presupune neimplicare din cauza neîncrederii în sine și în 

ceilalți [2, pp.123-125].  

De asemenea, A.T. definește „orice tip de contact între 

ființele umane drept „stroke”, cuvânt englezesc ce înseamnă, în 

același timp, și „lovitură și mângâiere”: un salut, un compliment sunt 

„strokes” pozitive, în timp ce o insultă, o jignire, o palmă sunt 
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„strokes” negative [8, p. 4]. Eric Berne, fondatorul A.T., consideră că  

„viața nu este altceva decât o continuă căutare de strokes” [8, p. 4]. 

A.T. are aplicabilitate în crearea unor abilități pozitive încă 

din copilărie. În acest sens, starea de părinte a mamei/tatălui ar trebui 

să se încadreze fie în ceea ce Eric Berne numește P.N.P. (părinte 

normativ pozitiv) și P.A.P. (părinte afectiv pozitiv). 

P.N.P. – împarte ordine și impune limite, verificând dacă sunt 

respectate: „Salută-l pe vecin!”, „Să-ți faci curățenie în cameră!”. 

Aspectul este dominator, rece, ceea ce poate duce la inhibarea 

creativității, imaginației. 

P.A.P. – ajută copilul, îl sfătuiește, are grijă de el, 

respectându-i intimitatea/autonomia. Vocea este caldă, liniștitoare, 

creând condiții propice pentru dezvoltarea naturală și sigură a 

copilului, dacă grija paternă nu se transformă în hiperprotecție [8, 

p.2]. 

Din punctul nostru de vedere, părintele eficient combină cele 

două ipostaze: de părinte normativ și afectiv în același timp, deoarece 

un copil are nevoie atât de disciplină asumată, înțeleasă, cât și de 

afecțiune și susținere. În felul acesta se formează atitudinea pozitivă 

și copilul va deveni un adult conștient. 

Starea de copil aduce reminiscențe din copilărie. La adult, 

starea de copil apare atunci când se practică o activitate recreativă – 

individuală sau colectivă. În fiecare individ există o parte din 

personalitatea rezervată eului-copil. Există mai multe 

ipostaze/manifestări ale stării de copil.  

Un adult care este supus, docil, executând fără discuții 

ordinele celorlalți, are trăsăturile copilului adaptat (supus). Un astfel 

de adult a avut, în copilărie, un părinte normativ negativ, sever, rece, 

distant, critic. Un adult care se manifestă prin agresivitate consideră 

că el este bine, dar interlocutorul nu este bine. 
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În familie, dacă unul sau ambii dintre părinți se comportă ca 

în starea părinte normativ negativ, copilul va deveni supus, docil, 

incapabil să ia decizii de unul singur, având o stimă de sine scăzută.  

Pentru a forma un adult independent, autonom, creativ, cea 

mai potrivită stare este aceea de părinte afectiv pozitiv (P.A.P.), 

combinată cu starea de părinte normativ pozitiv (P.N.P.). Astfel, 

copilul va învăța unele principii morale care îl vor ajuta să se 

integreze în mediul social, cum ar fi cel școlar – pentru copiii de 

vârstă școlară mică; de asemenea, părintele îl va ajuta pe copil, îl va 

sfătui, respectându-i însă autonomia. Gesturile părintelui trebuie să 

fie generoase, deschise, vocea – caldă, liniștitoare. Astfel, se creează 

condițiile pentru o dezvoltare naturală și sigură a copilului. În astfel 

de condiții, copilul va intra în starea de micul profesor, adică devine 

creativ, curios și dornic de a ști și de a înțelege, are încredere în 

propria capacitate, gata să rezolve problemele. Un astfel de copil 

poate avea activitate creativă și artistică. Părintele trebuie să fie atent 

să nu devină superficial, împrăștiat. De aceea e nevoie ca părintele să 

intre și în starea P.N.P. [8, p. 2]. 

Un părinte eficient știe să îmbine norma cu afectivitatea și să 

intre în starea de adult, în momentele în care hotărăște anumite 

obiective, când își asumă responsabilități sau când ia o decizie.  

Nu este indicat ca un părinte să fie foarte afectiv, pentru că 

riscă să se transforme într-un părinte afectiv negativ (P.A.N) sau 

salvator: face totul în locul copilului, transmițându-i un mesaj 

negativ: „Nu știi/nu ești în stare să faci nimic! Voi face eu!”[8, p.2]. 

O astfel de atitudine blochează dezvoltarea naturală a copilului.  

Stările de părinte, adult, copil nu au legătură cu relațiile de 

rudenie, pentru că se referă la comportamente de un anumit tip, 

corespunzătoare fiecărei stări, dar au aplicabilitate în educație, mai 

ales, și își au originea în copilărie [8, p.1]. Astfel, „o persoană se află 
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în starea de părinte atunci când comportamentul său reproduce un 

comportament pe care l-a văzut, l-a observat la proprii părinți sau la 

persoanele care au avut asupra sa o influență dominantă: ele pot fi 

„modele” mai recente, cum ar fi învățătoarea, un profesor, patronul, 

un coleg” [7, p. 2]. „Părintele înregistrează un mare volum de 

informații, pe care le reproduce în alte momente: cuvinte, gesturi, 

mimică, intonații, idei, judecăți, valori/norme despre oameni și 

lucruri. Cea mai mare parte a acestor înregistrări se produc în 

copilărie și în adolescență, copiii imitându-i pe cei mari, la început, 

apoi reproducând aceste înregistrări cu o pertinență mai mare sau mai 

mică” [7, p. 3]. De aceea, este important ca un copil să aibă un model 

parental care să-i ofere „înregistrări” pozitive, atât în vorbire, cât și în 

comportament, atitudine, raportare la valori/norme. 

În opinia noastră, în familie, părintele eficient este conștient 

de faptul că este primul model al copilului său și va avea grijă să 

adopte starea părinte normativ pozitiv, combinată cu starea de 

părinte afectiv pozitiv, exprimând limbaj, atitudine, valori pozitive. 

Cu astfel de modele pozitive, atât normative cât și afective, 

copilul se va dezvolta armonios, intrând în starea de copil liber (o 

combinație între micul profesor și copilul spontan), adică va fi 

capabil să-și exprime sentimentele, emoțiile, dorințele în mod 

spontan, fără teama că va fi pedepsit, admonestat, criticat, judecat, 

etichetat [7, p. 5]. Copilul liber permite dezvoltarea creativă și 

relaționarea pozitivă cu ceilalți oameni („Eu sunt bine, tu ești bine”). 

Evident că totala libertate în exprimare are și aspecte negative (mai 

ales în raportarea la alte persoane, care pot fi incomodate de 

„manifestările” unui copil liber, copil sau adult). Aici intervine 

starea de părinte normativ pozitiv, responsabil de transmiterea 

normelor ce vor fi respectate în societate (exemple: oprirea la 
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culoarea roșie a semaforului, respectarea normelor de politețe) [8, 

p.2]. 

„Starea de copil și starea de părinte sunt cele mai vechi 

ipostaze ale eului” [7, p. 8] și, în educația oricărui copil, 

conștientizarea acestor stări ajută foarte mult pentru a „crește” 

oameni autonomi. Aici intervine starea de adult, acea parte a eului 

nostru care gândește, analizează, înregistrează, evaluează, ia decizii. 

„Starea de adult este cea care permite o integrare armonioasă între 

starea de copil (exprimarea dorințelor) și starea de părinte (emiterea 

de valori)” [7, p. 9]. 

În timpul activităților umane, este inevitabil contactul social 

sau tranzacția, care pot fi de mai multe tipuri: paralele, directe, 

încrucișate, ambigue-duble (ascunse) [7, p. 9]. Dintre acestea, cele 

mai importante în relația dintre părinți și copii sunt contactele directe 

și paralele; celelalte tipuri blochează comunicarea. Atunci când 

comunicarea dintre cele două părți este sinceră, toți cei implicați sunt 

bine. Analiza tranzacțională ajută părinții și cadrele didactice să 

înțeleagă mai bine canalele de comunicare și adaptarea acestora la 

trebuințele copilului. 

Părintele eficient trebuie să fie conștient că, prin comunicarea 

pozitivă, oferă un model de comunicare copilului, care se va dezvolta 

ca un copil liber și ca un adult responsabil. Esența formării 

pozitivității aceasta este. Însă sunt necesare cursuri parentale pentru 

ca părintele să știe să transforme mesajele negative (care ar forma un 

copil supus) în mesaje pozitive (adresate copilului liber). Iată câteva 

exemple: 

 

Mesaj negativ 

 

Mesaj pozitiv 

„Iar ai întârziat!” „Cred că ar trebui să-ți repari ceasul 

deșteptător!” 



185 

 

„Niciodată nu-ți rezolvi temele 

corect!” 

„Ar trebui să fii mai atent când îți 

rezolvi temele!” 

„Nu vorbi urât!” „Fii politicos!” 

„Nu țipa!” „Vorbește calm!” 

„Ești un prost!” „Fii mai atent!” 

 

De obicei, îndemnurile negative, interdicțiile, mustrările, 

jignirile, etichetările au efecte dezastruoase asupra dezvoltării 

armonioase a copilului. Un copil care primește îndemnuri pozitive, 

încurajări, susținere, încredere va avea o atitudine asemănătoare cu 

ceilalți copii și adulți. 

Învățătoarea îi poate observa pe copii atunci când aceștia 

relaționează cu ceilalți copii, înregistrând manifestările, comunicarea  

relațională, putând să-și dea seama de modelul primit acasă. De 

exemplu, dacă învățătoarea observă un copil care lovește sau jignește 

alt copil: „Ești un prost! Nu mai vorbesc cu tine!”, poate să-i ofere 

copilului un alt model de comunicare, pozitiv, de această dată: „Când 

ai spus că am greșit, am gândit că sunt incapabil să fac ceva bun. M-

aș bucura dacă mi-ai arăta ce fac bine!”, „M-aș bucura dacă am 

rămâne prieteni!”. De asemenea, învățătoarea ar trebui să vorbească 

cu acei părinți, ai căror copii sunt violenți, jignesc, refuză să 

îndeplinească anumite sarcini, și să-i sfătuiască să comunice pozitiv, 

oferindu-le și un model de astfel de comunicare în familie, între 

soți/membrii familiei. 

Părintele eficient – modelul recomandat pentru formarea 

atitudinii pozitive la copiii de vârstă școlară mică – îmbină cu succes 

elemente din celelalte hărți comportamentale, pentru a avea succes, și 

anume: observarea comportamentului copilului, ascultarea activă, 

mesajele la persoana I, comunicarea acceptării, mesajele „cadou”, 

rezolvarea conflictelor prin „avantajul reciproc”, modelul oferit de 
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părinți și, nu în ultimul rând, comunicarea pozitivă, încurajatoare a 

comportamentelor dezirabile. 

Scopul educatorului/părintelui este de a-i ajuta pe copii să-și 

dezvolte abilități prin care să devină autonomi, să rezolve probleme, 

să comunice eficient. 

Pentru a deveni părinte eficient, e nevoie de o școală 

parentală și de o legătură permanentă cu școala. 
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IMPORTANȚA INTERFEȚEI OM – CALCULATOR PENTRU 

SOFTWARE-URILE EDUCAȚIONALE 

Maria GUȚU, doctorandă 

 

Abstract 

New technologies provide powers to those people who master 

them. It is very important to design an object to be simple and clear 

for the educational software, although it takes at least twice as long 

as the usual way. It requires concentration at the outset on how a 

clear and simple system would work, followed by the steps required 

to make it come out that way, steps which are often much harder and 

more complex than the ordinary ones.  

In this paper was mentioned the importance of the human-

computer interface for educational software. In order to provide 

quality education, it is not enough just to use educational software in 

the lessons, but the quality of this software is also very important. Its 

interface must be useful, usable and used. 

 

Key words: human-computer interaction, user-interface 

design, the importance of interfaces, educational software. 

 

Adnotare 

Noile tehnologii oferă puteri celor care le stăpânește. Este 

foarte important să fie create obiecte simple și clare pentru software-

urile educaționale, deși vom avea nevoie de mai mult timp decât în 

mod obișnuit. Este nevoie de o concentrare, de la început, asupra 

modului în care ar funcționa un sistem clar și simplu, urmat de pașii 

necesari pentru a crea, a dezvolta și a implementa, pași care sunt 

adesea mult mai grei și mai complexi decât cei obișnuiți. 
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În  această lucrare a fost relatată importanța interfeței om-

calculator pentru software-urile educaționale. Pentru a oferi un 

învățământ de calitate, nu este suficientă doar utilizarea software-

urilor educaționale în cadrul lecțiilor, ci și calitatea lor este foarte 

importantă. Interfața lui trebuie să fie utilă, utilizabilă și utilizată. 

 

Cuvinte-cheie: interacțiunea om-calculator, designul 

interfețelor cu utilizatorul, importanța interfețelor, software 

educațional. 

 

Trăim în mileniul informaţiei, iar prezenţa computerului şi a 

tehnologiei în viaţa noastră este deja un lucru firesc. Interesul pentru 

tehnologia informaţiei creşte constant, odată cu dezvoltarea 

exponenţială a acesteia. Elevii din ziua de azi se orientează către 

utilizarea computerului ca un mijloc de informare şi de asistare în 

procesul de învăţare. 

Utilizarea calculatorului a devenit deja o rutină în ceea ce 

priveşte comunicarea, informarea sau instruirea și descrie foarte bine 

triunghiul educaţional Predare-Aplicare-Verificare. Materializarea 

acestui concept se observă foarte bine în clasă prin faptul că [8]: 

 lecţiile de comunicare a cunoştinţelor sunt uşor de predat;  

 sistematizarea noilor cunoştințe este foarte bine realizată;  

 evaluările sunt verificate în mod automat.  

Utilizarea instrumentelor TIC în activităţile educaţionale este 

una dintre direcţiile de bază ale didacticii informaticii. Disciplinele 

informatice, datorită specificului bazat pe interacţiunea om- 

calculator, îşi propun să formeze la elevi anumite competenţe 

cognitive, afective şi psihomotorii cum ar fi [8]:  
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 dezvoltarea deprinderii de a lucra individual: participarea 

activă a elevilor la dobândirea de noi cunoştinţe prin efort 

propriu;  

 dezvoltarea abilităţilor de a lucra în grup (prin intermediul 

reţelelor de calculatoare), implicarea elevilor în realizarea de 

proiecte didactice de grup;  

 cunoaşterea modului de utilizare a unor medii informatice de 

lucru;  

 dezvoltarea spiritului inventiv şi creator pentru a crea produse 

eficiente;  

 conştientizarea relaţiei interdisciplinare dintre tehnologia 

informaţiei şi alte discipline. 

Cu alte cuvinte, o analiză de oportunitate ar pleca de la 

întrebarea-cheie: Cum să aducem noile tehnologii mai aproape de 

școală și în beneficiul elevilor? 

Evident, integrarea software-urilor educaționale poate răspunde 

cu succes solicitărilor diverse de învățare ale elevilor, pe lângă 

adaptarea curriculară, sprijin individual, sau integrarea unor mijloace 

și materiale didactice suplimentare. 

În opinia lui Marin Vlada [11], „Software Educaţional 

reprezintă orice produs software, în orice format (exe sau nu), ce 

poate fi utilizat pe orice calculator şi care reprezintă un subiect, o 

temă, un experiment, o lecţie, un curs etc., fiind o alternativă sau 

unica soluţie faţă de metodele educaţionale tradiţionale (tabla, creta 

etc.)”.  

Prin software educațional presupunem orice program proiectat 

pentru a fi utilizat în învățământ, ușurând procesul de predare – 

învățare – evaluare. Un software educațional bine gândit se bazează 

pe captarea și orientarea atenției și deci pe o interactivitate ridicată. 

Din acest punct de vedere, unele software-uri sunt centrate pe elev 
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(cuprind și sarcinile de lucru care să asigure învățarea), altele sunt 

centrate pe profesor (prezintă conținuturile cu explicații) [1, 6]. 

O mare importanță în interacțiunea elev – calculator o are 

interfața grafică a software-ului educațional, ce trebuie să fie 

consistentă, intuitivă, extensibilă, atractivă, ușor de utilizat și ușor de 

învățat. 

Interacţiunea elev – calculator permite elaborarea de noi 

strategii didactice, facilitând accesul elevului la informaţii mai 

cuprinzătoare, organizate logic, structurate variat, prezentate în 

modalităţi diferite de vizualizare. De fapt, nu echipamentul de calcul 

în sine, ca obiect fizic, dotat cu o configuraţie multimedia, creează 

efecte pedagogice imediate, ci nivelul ridicat al produselor software 

create şi utilizate corespunzător, a materialelor informatice, integrate 

după criterii de eficienţă metodică în preocuparea de instruire. 

Modernizarea pedagogică implică deci existenţa unui calculator, a 

aplicaţiilor software şi a posibilităţii de modificare a lor în funcţie de 

cerinţele specifice fiecărei categorii de utilizatori, de receptare şi 

valorificare în mediul instrucţional. 

Interacțiunea om – calculator este un concept relativ recent, iar 

apariția și dezvoltarea sa continuă a fost determinată de dezvoltarea 

fără precedent a tehnologiei. Importanța domeniului om – calculator 

este acum recunoscută pe plan internațional.  

Dix și colaboratorii săi [5] definesc interacțiunea om – 

calculator ca disciplină care se centrează pe proiectarea, evaluarea și 

implementarea sistemelor interactive, în vederea utilizării lor de către 

oameni, precum și cu studiul fenomenelor majore relaționate cu 

acestea. 

Interacțiunea om – calculator se axează pe studierea și 

ameliorarea factorilor care influențează utilizarea efectivă și eficientă 

a calculatoarelor [7]: 
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 human (persoana care încearcă să îndeplinească un scop); 

 computer (rulează programe de aplicații, deseori la distanță); 

 interaction (dialog între om și calculator, de format întrebare-

răspuns). 

O interacțiune om–calculator eficientă este atunci când avem o 

interfață utilizator bine gândită și programul se comportă exact așa 

cum se așteaptă utilizatorii săi. 

Analizând literatura de specialitate, am găsit mai multe definiții 

pentru acest temen. De exemplu, Brazier [2] consideră ca interfața 

definește modul în care utilizatorul trebuie să interacționeze cu 

sistemul pentru a delega sistemului sarcinile-unitate specifice. 

Utilizatorul traduce sarcinile-unitate în sarcini de bază, ce sunt 

implementate în interfața utilizator. 

Un aspect deosebit de important în definirea interfeței utilizator 

este faptul că interfața îi reprezintă utilizatorului, din sistemul 

complex, doar aspectele relevante pentru interacțiunea sa cu 

sistemul. Celelalte aspecte care există în sistem, dar nu sunt 

accesibile utilizatorului, nu influențează interacțiunea acestuia cu 

sistemul. De aceea, Van der Veer [10] a denumit această interfață 

utilizator – mașină virtuală a utilizatorului. 

Interfața este locul de întâlnire a utilizatorului și computerului. 

În această interacțiune, utilizatorul poate decide dacă interfața 

folosită îi este cu adevărat utilă, iar componentele hardware și 

software sunt pentru el doar unelte cu ajutorul cărora interfața e 

construită [3]. 

Interfața nu este percepută doar ca parte vizuală a software-

ului, ci, pentru majoritatea utilizatorilor, reprezintă întregul sistem de 

calcul. Orice interfață trebuie să fie: utilă (useful); utilizabilă (usable) 

și utilizată (used).  



192 

 

În procesul de proiectare și de implementare a unei aplicații 

software, este necesar de a se urma o serie de principii de 

utilizabilitate. Semnificația atribuită termenului de utilizabilitate 

diferă de la specialist la specialist, deoarece domeniul interacțiunii 

om-calculator este în continuă dezvoltare.  

Conform Standardului ISO 9126-1, utilizabilitatea este 

capacitatea produsului software de a fi înțeles, învățat, utilizat și 

cosiderat atractiv de către utilizator, atunci când este folosit în 

condiții specifice [12]. 

Astfel, în proiectarea interfețelor utilizator se ține cont de 

următoarele caracteristici [9]: 

 înțelegerea nevoilor utilizatorilor; 

 proiectare și design; 

 evaluare și testare; 

 implementare finală; 

 întreținere. 

Principalii factori care sunt luați în considerare la proiectarea 

unei interfețe sunt [4]:  

1. factorii umani – organizarea elementelor de interfață în mod 

clar, comprehensibil, evitarea ambiguității și redundanței; 

2. factorii hardware – realizarea interfeței în concordanță cu 

capacitățile hardware ale sistemului; 

3. factorii software – exploatarea corectă și eficientă a softurilor 

de proiectare și implementare a aplicațiilor. 

Pentru o interfaţă utilizator se foloseşte adesea termenul de 

look and feel. Această sintagmă se referă la două aspecte importante 

ale interfeţei [13]:  

 caracteristicile vizuale ale interfeţei; 

 comportamentul interfeţei ca răspuns la acţiunea 

utilizatorului.  
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Aceste două caracteristici sunt puternic intercondiţionate.  

Ergonomia navigării și a interfeței cu utilizatorul este de o 

importanță covârșitoare pentru calitatea produsului software. 

Proiectarea interfețelor utilizabile, prietenoase și personalizabile 

impune mai multe principii de ergonomie cognitivă. 

Pentru a avea o interacține calitativă între elev și calculator, 

proiectarea interfețelor software-urilor educaționale ar trebui să se 

bazeze pe următoarele reguli și cerințe [13]:  

1. Utilizatorul este cel ce controlează programul și nu invers. 

Rolul activ al utilizatorului este de a iniția acțiuni pe care 

calculatorul le execută. Pentru ca utilizatorul să se simtă mai 

comod, o mare importanță trebuie de oferit personalizării 

interfețelor, ținând cont de unele aspecte ca fonturile, culorile 

etc. Nu mai puțin importante sunt și unele caracteristici ale 

software-ului educațional, ca: interactivitate, reacție la fiecare 

acțiune a utilizatorului și flexibilitate. 

2. Utilizatorul manipulează direct informația, adică el trebuie să 

poată opera direct cu reprezentarea pe ecran a informației. 

Pentru satisfacerea acestei cerințe, interfața utilizator trebuie 

să ofere o manieră directă și intuitivă de operare. 

3. Consistența. Această proprietate permite utilizatorului să 

învețe rapid utilizarea unor noi aplicații, prin folosirea 

cunoștințelor acumulate pe parcursul învățării și utilizării 

altor aplicații.  

4. Claritate. Această calitate a interfeței utilizator ține cont de 

următoarele trei aspecte: claritatea vizuală, claritatea 

conceptuală și claritatea lingvistică. 

5. Aspect estetic. Interfața trebuie să atragă utilizatorul, să-i 

placă acestuia. Mediul vizual plăcut, prietenos, contribuie la 
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confortul utilizatorului și la o mai bună înțelegere a 

informației prezentate. 

6. Răspuns imediat la acțiunile utilizatorului. Această cerință 

impune ca aplicația să confirme vizual că a preluat cererea 

utilizatorului și este în curs de execuție a acțiunii. 

7. Toleranță la greșelile utilizatorului. O bună interfață 

utilizator trebuie să înțeleagă gama de erori pe care 

utilizatorul este capabil să le comită și să aibă prevăzute 

posibilități de recuperare din astfel de situații nedorite.  

8. Atenție acordată limitelor umane. Această cerință statuează 

că o aplicație trebuie să țină cont de limitele umane, să le 

înțeleagă și să le respecte. Se recomandă ca toate opțiunile 

aplicației  să fie prezentate explicit, într-o manieră ierarhică. 

Un rol important îl joacă caracteristicile vizuale ale interfeței, 

având în vedere constatarea că recunoașterea elementelor de 

interfață este mai importantă decât memorarea acestora. 

9. Adaptare progresivă. Această calitate implică două aspecte: 

organizarea atentă a informației din interfață, evitând 

aglomerarea acesteia pe un singur ecran, și prezentarea 

fiecărei informații la momentul potrivit; când nu este nevoie 

de ea, informația se ascunde. 

10. Metodologie. Regulile sau cerințele enumerate sunt necesare, 

însă nu și suficiente pentru proiectarea interfeței utilizator. 

Activitatea de proiectare a interfeței trebuie să aibă în centrul 

ei utilizatorul, deci ar fi bine de implicat utilizatorii în 

realizarea primelor versiuni. În acest fel, utilizatorul devine 

parte a procesului de proiectare contribuind esențial la o mai 

bună receptare a aplicației. 

Evoluțiile recente arată consolidarea unei discipline a 

proiectării centrate pe utilizator (UCD – User Centered Design).  
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Pentru a avea software-uri educaționale calitative, este necesar 

de a ne orienta către obținerea certificării ISO 9000 pentru servicii.  

În concluzie, menționăm că în acest articol a fost investigată 

importanța interfeței om – calculator pentru interacțiunea dintre elev 

și calculator atunci când se utilizează software-urile educaționale. 

Importanța domeniului om – calculator este acum recunoscută pe 

larg, numărul cercetărilor, publicațiilor și conferințelor în acest 

domeniu fiind în creștere. Din analiza literaturii de specialitate, 

rezultă că problema utilizabilității a devenit una importantă, majoră 

în proiectarea oricărui sistem complex. Pentru ca un software 

educațional să aibă un înalt grad de utilizabilitate, trebuie să 

îndeplinească unele criterii. Evoluțiile recente arată că  un software 

educațional nu se poate limita doar la etapa de creare și de 

implementare, ci necesită și procesul de dezvoltare continuă, astfel 

încât software-ul să corespundă cerințelor de calitate. 
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ABORDĂRI CONCEPTUALE ÎN SEMNIFICAȚIA ȘI 

UNIVERSALITATEA LIMBAJULUI 

Mariana HADJI-BANDALAC, doctorandă 

 

Abstract 

        The present study airms to synthesize the results of some 

investigations, performed in the significance of the concept of 

“language” in various fields. Due to the complex transformations 

taking place in today’s image-dominated society and the new modern 

technologies, the new innovative approaches characteristic to our 

age, the study and development of language becomes more and more 

obvious in today’s educational system. Exploiting languages that 

promote intercultural communication remains an open subject for 

the whole of society. 

 

        Key words: language, visual language, pedagogical language, 

psychological language, sociological language, popular language, 

nonverbal language, domains. 

 

Adnotare 

         Studiul de față își propune să sintetizeze rezultatele unor 

investigații desfășurate privind semnificația conceptului de limbaj în 

diverse domenii. Datorită transformărilor complexe ce au loc în 

societatea contemporană dominată de imagini și noilor tehnologii 

moderne, noilor abordări inovatoare caracteristice epocii noastre, 

studierea și dezvoltarea limbajului capătă o amploare tot mai 

evidentă în sistemul educațional actual. Valorificarea limbajelor ce 

favorizează comunicarea interculturală rămâne a fi un subiect 

deschis pentru întreaga societate. 
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        Cuvinte-cheie: limbaj, limbaj vizual, limbaj pedagogic, limbaj 

psihologic, limbaj sociologic, limbaj popular, limbaj nonverbal, 

domenii. 

 

        În accepțiunea autorului D. Borțun, universalitatea limbajului 

este supraistorică, translocalistă, deoarece se bazează pe sens, iar 

acesta nu este contextual, nu ține de contingențe empirice, ci de 

stipulații logice, care sunt universale. De aici, speranța multor 

gânditori de a se ajunge la un limbaj ideal: fie unul matematic 

(Hilbert), fie unul fizic (Carnap), fie unul logico-simbolic (Frege). 

Preluat de unii lingviști, mitul limbajului universal a dus la 

construirea unei limbi universale artificiale (esperanto) [2, p. 52]. 

În viziunea noastră, fiecare student poate vedea și poate 

descoperi într-o lucrare sau într-un proiect mai multe înțelesuri, 

mesaje, semnificații ale vizualului. Pentru a decodifica sensul acestor 

mesaje, un rol aparte îl joacă nivelul pregătirii și orizontul de 

informație în domeniul cercetat. Rolul percepției și interpretării 

conceptului ,,limbaj” necesită studierea teoretico-istorică, 

metodologică, tehnică și aplicativă a materialului gramatic, care 

predispune obținerea capacităților de descifrare și de analiză a 

conținuturilor comunicării. 

Noțiunea de limbaj, ca însușire specific umană, este cercetată 

de o diversitate de domenii, discipline teoretice sau aplicative, fiecare 

având forma sa de manifestare (verbală, picturală, muzicală, gestică) 

și o viziune în ceea ce privește semnificația acestui concept actual. 

Fiecare domeniu utilizează limbajul propriu de exprimare, elemente 

teoretice și metodologice, concepții, idei, noi tendințe în dezvoltarea 

vizualului. De exemplu, în matematică și fizică, limbajul dispune de 

cifre, semne, simboluri; în muzică – de note, portativ, cheia sol; în 

artele vizuale, și anume în cromatologie, limbajul dispune de spectru 
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de culori, forme, linii și altele. În acest mod, constatăm că 

interpretarea limbajului vizual este diferită, fapt care se datorează 

diversității de utilizare a semnificațiilor fenomenului ca atare. 

     Analiza etimologiei termenului limbaj prezintă un interes deosebit 

pentru cercetarea noastră, întrucât ne oferă o cale metodologică în 

expunerea semnificației. În plus, caracterul polisemantic al 

conceptului prezintă deseori o confuzie, deoarece termenul limbaj 

desemnează fie vorbirea comună, curentă, fie limbajul specializat al 

diferitelor științe și profesii (limbaj pedagogic, matematic, filozofic, 

medical, tehnic etc.), fie un sistem de mijloace de expresie și 

procedee tehnice în domeniul artei [apud 9, p. 168]. 

Conform Dicționarului enciclopedic [5, p. 496], limbajul este: 

 un sistem de comunicare alcătuit din sunete articulate, specific 

oamenilor, prin care aceștia își exprimă gândurile, sentimentele și 

dorințele; limbă, grai (limbaj artificial);  

 limba unei comunități umane istoricește constituită; 

 mod specific de exprimare a sentimentelor și a gândurilor în 

cadrul limbii comune sau naționale (limbaj comun); 

 mijloc, bază de înțelegere (limbaj formalizat); 

 mijloc de exprimare a ideilor sau a sentimentelor prin culoare, 

sunete muzicale etc. (limbaj artistic, limbajul muzicii etc.); 

 sistem de caractere și simboluri folosit în programare (limbaj de 

programare). 

  În sprijinul ideilor enunțate insistă și autorul Ion Popescu-

Brădiceni, afirmând că limbajul, în sens larg, semnifică orice sistem 

sau ansamblu de semne care permite exprimarea sau comunicarea. 

Ca să deslușim calitatea unui limbaj de a fi plastic, va trebui să 

operăm cu distincția dintre limbaj, ca facultate și aptitudine de a 

constitui un sistem de semne, și limbă, cea care este instrumentul de 

comunicare propriu [10, p. 6]. În viziunea aceluiași autor, limbajul 
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reprezintă și o activitate socială, pragmatică, o disciplină care 

încearcă să degajeze și să analizeze condițiile comunicării [10, p. 6].  

În domeniul artei, potrivit autorilor I. Șușală, O. Bărbulescu, 

limbajul artei cu caracter sintactic cuprinde sistemul de mijloace de 

expresie și de procedee tehnice, care fac obiectul educației artistice 

plastice pentru toți sau, în plan general, al alfabetizării vizualo-

tactile; din necesități metodologice, învățarea limbajului presupune 

iventarierea sistematică (în condiții de atelier, teoretic și practic), 

ceea ce presupune și asimilarea vocabularului artei prin care 

structura (liniară și cromatică), acordul prin analogie, prin contrast și 

la distanță, echilibrul cald – rece, deschis – închis, gol – plin, mic –

mare etc., ritmul, monumentalitatea clădită de proporții asimetrice 

între părțile întregului ș.a.m.d.; limbajul artei cu caracter semiotic și 

semantic cuprinde repertoriul de forme-semne nelimitate, fixe sau 

imuabile, ale căror semnificații devin infinite prin preluare sau 

prelucrare și variabile în funcție de dotația vizuală, de sensibilitate, 

de tradiție și de experiența vizuală convențională a contemporanilor 

săi [11, p. 167]. 

Deseori auzim expresii ca: limbaj pictural, limbaj sculptural, 

limbaj grafic, limbaj al formelor, limbaj fotografic etc., fiecare 

reprezentând una dintre ramurile domeniului ARTĂ: pictură, grafică, 

arhitectură, sculptură, ceramică, fotografie etc., însă toate vin cu un 

mesaj de un mare impact. De exemplu, principalul element de limbaj 

sculptural este masa (de marmură, lemn, bronz, teracotă etc.); în 

grafică – linia; în pictură – culoarea; în arhitectură – forma etc. 

      Limbajul artei este văzut într-un sens mai restrâns de către 

marele pictor Georges Rouault, pentru care limbajul înseamnă formă, 

culoare și armonie [11, p. 168]. Așadar, limbajul comun și 

comunicarea oamenilor dintr-un domeniu specific, dar și tendința de 

a transmite o informație sau un mesaj, se produce prin prisma unor 
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simboluri, linii, forme, raporturi de culori, lumini, care au o 

particularitate aparte. 

 Trăim într-un mediu bogat în imagini vizuale, plin de 

conținuturi codificate, care ne sensibilizează și ne rețin atenția mai 

mult sau mai puțin. Utilizate pe scară largă, imaginile date, numite și 

afișe de publicitate, au o construcție compusă din „medii” multiple, 

ca video, audio, animație, text, grafică și imagine, formând ,,limbajul 

hypermedia”. În lucrarea ,,Comunicarea prin imagini”, Alain Joannes 

susține că limbajul imaginilor se supune unor coduri culturale care 

trebuie adaptate la constrângerile comunicării [7, p. 11]. Potrivit 

autorului, aceste imagini sau afișe de publicitate reprezintă noul 

orizont al comunicării, datorită gamei largi de conținuturi și vitezei 

de asimilare fără precedent [7, p. 12].  

 Unul dintre obiectivele comunicării prin intermediul 

imaginilor este de a sensibiliza privitorul, întipărindu-se definitiv în 

memoria sa. Imaginile vizuale produc efecte caracteristice unui 

limbaj specific și, totodată, transmit informații explicite sau 

convenționale privitorului, fără aportul cuvintelor. Înainte de a 

percepe ce semnifică aceste imagini, ar fi bine să cunoaștem 

elementele de bază ale acestui limbaj. Individualitatea și performanța 

imaginii depinde de patru conținuturi: 1) senzațiile (mărimea, 

proximitatea, luminozitatea, compoziția, dinamica, culorile, textura); 

2) emoțiile (bucuria, frica, dezgustul, tristețea, nervozitatea, furia, 

iritarea etc.); 3) informațiile (explicite, implicite sau convenționale, 

codificate); 4) asocierile și rezonanțele (interpersonale, culturale, 

universale) declanșate în memorie [7, p.15-18]. 

     De un secol, evoluția artei dovedește aceleași tendințe ca și 

evoluția afișului, în căutarea unor interpretări flexibile (prin culori 

clar vizibile aruncate pe pânză, linii și pete vibrante), relativ 

expresioniste, cu scopul de a trezi noi senzații. Însă acest limbaj al 
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artei, numit și limbaj vizual, presupune propriile sale reguli și 

gramatica sa specifică (a formelor vizuale), utilizând continuu noi 

coduri de comunicare.  

      În esență, limbajul vizual, potrivit autoarei Maria Acaso, este 

codul specific al comunicării vizuale, fiind un sistem cu ajutorul 

căruia putem enunța mesaje și primi informație [1, p. 25]. Pornind de 

la ideea, că orice cod este un sistem de semne, iar semiotica 

reprezintă știința semnelor și a interpretării lor, apropiindu-se tot mai 

mult de sensul unei teorii a imaginii vizuale, deducem că această 

gramatică reprezintă fundamentul comunicării vizuale. În 

accepțiunea noastră, analiza limbajului vizual pune la dispoziția celor 

interesați o anumită abordare metodologică pentru studierea 

intensivă, practică și teoretică a materialului gramatical, cuprinzând 

totalitatea principiilor, procedeelor și a diverselor forme de 

identificare și apreciere reală a valorilor artistice. De exemplu, 

cinematografia, ca și pictura, își are legile sale, care pot fi însușite în 

mod adecvat, cunoscând limbajul propriu, iar filmul și televiziunea, 

ce au în comun o gramatică, folosesc convenții comune ale unui alt 

tip de limbaj, numit ,,limbajul audiovizualului” (ecran). În plus, se 

poate spune că utilizarea metodelor audiovizuale în educație a 

început cu marele filozof, teolog și pedagog, Jan Amos Comenius 

(1592-1670). Lucrarea sa ,,Orbis sensualium pictus” (1658), în 

traducere: ,,Lumea vizibilă în imagini”, a fost extrem de cunoscută în 

Europa timp de două secole. Ea a constituit primul manual cu 

imagini, conținând gravuri ce ilustrau propoziții latine. A fost tradusă 

în 16 limbi și este considerată prima carte în imagini [6, p. 6]. 

      Potrivit cercetătorului Vlad Pâslaru, termenul limbaj, în educația 

literar-artistică, numit și limbajul comunicării, reprezintă un limbaj 

poetic, complementat, la necesitate, cu elemente ale limbajului 

științific și publicistic [9, p. 15-18]. 
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      În viziunea autoarei E. Țărnă, limbajul desemnează ceea ce este 

comun în modul în care toate ființele omenești folosesc cuvântul sau 

scrisul. Este un cuvânt folosit, mai ales, la singular; el reprezintă o 

aptitudine, îl putem defini drept orice sistem sau ansamblu de semne 

care permite exprimarea sau comunicarea; în sens strict,  limbajul 

reprezintă o instituție universală și specifică umanității, care 

comportă caracteristici proprii [12, p. 9]. 

      În lucrarea ,,Bazele comunicării”, Ecaterina Țărnă analizează 

limbajul ca aptitudinea de a construi un sistem de semne, 

intraductibil sau universal. De exemplu, limbajul nonverbal se 

manifestă prin frecvența atingerii, prin modul de a da mâna, modul 

de îmbrățișare, de luare de braț, de a bate pe umăr etc. Aceste 

atingeri, în diferite culturi, pot comunica lucruri diferite, ceea ce ne 

determină să avem un anumit interes de a cunoaște aceste 

semnificații [12, p. 187] sau limbajul corpului, care reprezintă o 

sursă importantă de informații, bazată pe gesturi în comunicarea 

nonverbală. Acest ansamblu de semne comportamentale emise în 

mod natural sau cultural este studiat și analizat în teoria kinetica [12, 

p. 198]. 

În aceeași ordine de idei, psihologia novatoare și educația 

modernă îmbogățesc psihologia educației ca domeniu integral, 

căutând mereu modele noi ale gândirii și limbajului, pentru o 

percepere mai clară a lumii. În viziunea autorului Neacșu I., 

psihologia educației și științele educației ar trebui să pună accent pe 

acel potențial care-i permite omului să evolueze, pe ,,combinatorica 

acelor elemente ce dau consistență, relevanță și validitate matricei lor 

epistemologice”. O asemenea orientare întâlnim în diversitatea 

limbajelor care expun ,,substanța valorilor acțiunilor pedagogice” [8, 

p. 22]. Susținând această perspectivă de idei, G. Fourez (1990) 

distinge câteva dominante de limbaj: 
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 Limbajul accentuat psihologic, care cuprinde un ansamblu de 

trăsături caracteristice psihologiei. 

 Limbajul accentuat sociologic, orientat spre valorizarea 

semnificațiilor mediului social, pe instituții și proiecte sau 

programe educaționale, definitorii pentru paradigma educației 

sociale, pentru studiul ființei umane în grup, în viața cotidiană. 

 Limbajul accentuat tehnic, cu orientare metodologică 

valorificatoare a experiențelor de succes, constituite din 

ansambluri de cunoștințe științifice, descriptive, procedurale, 

condiționale și practice, cuprinzând tehnologii intelectuale 

dezvoltate pentru a fi transmise generațiilor mai tinere. 

 Limbajul accentuat pedagogic, destinat să asigure transferul și 

modelarea didactică a obiectivelor și conținuturilor științifice 

esențializate, să realizeze practic proiectele de învățare ale unei 

științe potrivite unei programe școlare sau unui manual. Fiecare 

limbaj trebuie să cuprindă anumite concepții sau un set de teorii 

relevante pentru completarea și îmbogățirea limbajelor. 

 Limbajul popular al psihologiei educației, specific simțului 

comun, folcloric, cel mai adesea. În acest sens, potrivit autorului 

Tr. Hersini, psihologia populară semnifică ,,o sumă de cunoștințe, 

opinii, interpretări psihologice create sau însușite de popor, 

dezvoltate anterior psihologiei științifice”. Purtătorii unor astfel 

de mesaje sunt definiți prin preocupări cognitive empirice [8, p. 

22-23]. 

În pedagogie, limbajul reprezintă un tip de discurs specific, 

orientat asupra activității acesteia în plan teoretic și la nivelul acțiunii 

practice. Conceptul de limbaj pedagogic definește situațiile generale, 

intermediare și operaționale, care apar în cadrul acțiunii 

educaționale, la nivelul (co)relației de comunicare existentă între 

emițător și receptor. Din perspectiva unei analize semiotice, aceste 
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trei situații subliniază funcțiile limbajului pedagogic (generală, 

specifică și concretă) [apud 4, p. 219]. 

     În concepția savantului rus L. S. Vîgotski, limbajul este posibil 

datorită culturii (instrumentelor și simbolurilor). Învățarea limbajului 

este înlesnită de procesele sociale. Astfel spus, un copil aflat într-un 

stadiu de dezvoltare preverbal, are o inteligență văzută ca o 

potențialitate. Însă pe măsura dezvoltării și achiziționării limbajului, 

procesele gândirii se dezvoltă [apud 3, p. 122]. 

În concluzie, necesitatea de a cunoaște diferite coduri ale 

limbajelor permite o expunere mai liberă a gândurilor proprii. Putem 

deduce că rolul limbajului, atât în formarea profesională, cât și în 

dezvoltarea personalității sub toate aspectele, reprezintă un prim-

obiectiv al educației. Remarcăm că este evidentă legătura dintre 

învățare și dezvoltare, care-l formează pe individ nu numai pentru a 

se integra în comunitate, dar și pentru a fi pregătit de a se angaja în 

câmpul muncii, pentru a face față cerințelor societății actuale. Ca 

rezultat al acestei sinteze, putem consemna un anumit interes pentru 

semnificația și universalitatea limbajului, care avansează noi 

perspective de cercetare și care trezește noi emoții, noi sugestii în 

cunoașterea realului științific. 
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ – FAMILIE – COMUNITATE: 
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Abstract 

        The article presents theoretical approaches to the value of the 

school-family-community partnership for the education of Roma 

pupils and the awareness of the local authorities / community, the 

NGOs and, last but not least, the society on Roma specific issues. 
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Adnotare 

         Articolul prezintă abordări teoretice ale valorii 

parteneriatului școală-familie-comunitate pentru educația elevilor 

de etnie romă și pentru sensibilizarea autorităților locale, a 

comunității, a ONG-urilor și a  societății la problemele specifice 

romilor. 

 

        Cuvinte-cheie: parteneriatul școală – familie – comunitate, 

educație, etnie romă. 

 

Parteneriatul școală – familie – comunitate în educația 

elevilor romi reprezintă o problemă actuală importantă, scoasă în 

evidență de numeroase studii de specialitate în domeniul educației 

și în  documente de politică educațională atât la nivel național, cât 

și internațional. În România, conform Legii educației naționale 

nr.1/ 2011, părinții sunt considerați parteneri principali și 

beneficiari ai procesului de învățământ. Articolul 80 din Legea 

educației naționale prevede ca toate deciziile majore din 

învățământul preuniversitar (școli, licee) să fie luate împreună cu 

structurile asociative reprezentative ale părinților, articolul 96 

exprimând dreptul părinților de a participa activ la conducerea 

unităților de învățământ, prin prezența în consiliul de administrație 

al instituției școlare a doi sau trei reprezentanți ai părinților, în 

funcție de mărimea instituției. Părinții sunt implicați în elaborarea 

ofertei educaționale a unității de învățământ și în stabilirea 

curriculumului la decizia școlii.  Rolul sau necesitatea colaborării 

cu celelalte instituții ale comunității rămâne la latitudinea instituției 
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școlare, de cele mai multe ori această instituție fiind inițiatoarea 

parteneriatelor. 

Unul dintre obiectivele principale ale reformei învățământului 

românesc îl reprezintă descentralizarea și autonomia unităților de 

învățământ, ceea ce conduce la o responsabilitate mai mare a 

comunității locale în ceeea ce privește calitatea educației și 

succesul școlar. Responsabilitatea autorităților locale se întemeiază 

pe relații diverse între agenții educativi, dezvoltarea unor 

parteneriate reale între școală, familie și comunitate având o 

contribuție consistentă la funcționarea eficientă a instituției școlare. 

În țările dezvoltate, parteneriatele dintre școală, familie și 

comunitate reprezintă esența procesului de educație a copiilor și a 

succesului școlar. De exemplu, în SUA, Departamentul de Educație 

are un subsecretar de stat pentru servicii comunitare și parteneriate 

și un director pentru parteneriate educaționale și implicare a 

familiei, la nivelul fiecărui stat și district al organizării 

administrative identificăm responsabili oficiali care se ocupă de 

serviciile educaționale comunitare și în fiecare țară care face parte 

din Uniunea Europeană există structuri formale de participare a 

părinților la sistemul educațional, debutând cu anii ʼ90, când prin 

legislațiile și proiectele de reformă educațională s-au definit, în cele 

mai multe țări, legi noi referitoare la participarea parentală în 

sistemul educațional. 

Parteneriatul educațional, în calitate de concept operațional, 

corespunde unei viziuni noi despre educație, conform căreia 

instituția de învățământ nu poate să-și îndeplinească singură 

funcția, ceea ce conduce la o flexibilitate mai mare a modului de 

organizare și la funcționarea eficientă ca instituție autonomă. 

Astfel, parteneriatul educațional constituie: un angajament într-o 

acțiune comună care în prealabil a fost negociată; o prestare de 
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servicii realizată prin intervenția unui factor din exterior; un aport 

de resurse, de contacte, de schimburi, de rețele; o negociere între 

părți care au capacitatea de a încheia un contract cu un partener 

cunoscut sau necunoscut; un acord de colaborare mutuală între 

parteneri egali, ce conlucrează pentru realizarea unor interese 

proprii, rezolvând probleme comune într-un cadru instituțional ce 

presupune  acțiuni coerente ce pleacă de la definirea competențelor 

specifice [3]. 

În urma analizei lucrărilor de referință pe tema parteneriatului 

dintre instituția școlară, familie și alte instituții ale comunității, 

termenul de parteneriat educațional este definit ca proces de 

colaborare între două sau mai multe părți care acționează 

împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune [1]. 

Parteneriatele sunt relații de colaborare între personalul școlii și 

membrii familiei, ai comunității, ai diferitelor organizații (de 

afaceri, biserică, biblioteci, servicii sociale, medicale, educaționale 

etc.) pentru a implementa programe și activități care să-i ajute pe 

elevi să reușească [1].  

În cazul educației copiilor/elevilor/studenților de etnie româ, în 

România este implicată organizația Partida Romilor PRO-

EUROPA, Rromani Criss, Amare Rromenza, Agenția Împreună, 

pentru depășirea barierelor în vederea integrării în societate, ca, 

prin educație, să poată  dobândi competențe care să-i sprijine în 

găsirea unui loc de muncă stabil. 

Conform definiției din Dicționarul de sociologie (1993), 

„Comunitatea reprezintă o entitate social-umană ai cărei membri 

sunt legați prin locuirea aceluiași teritoriu și prin relații sociale 

constante și tradiționale, consolidate în timp” [2].  

Perioada preșcolară în viața copiilor de etnie romă reprezintă 

prima etapă de instrucție reală, etapă în care copiii  au ocazia șă 
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înceapă un proces  de educație de care nu beneficiază copiii din 

toate  familiile.        

B                                             C                                                               

                                  
 A                         

Figura 1. Structura externă a modelului intersectării sferelor de influență 

(adaptat după Agabrian, 2006) 

 

A – reprezintă  perioada de dezvoltare/vârsta/grupa sau clasa;  B – 

reprezintă experiența, filozofia și practicile familiei; C – reprezintă 

experiența, filizofia și practicile unității de învățământ; D – este 

experiența, filozofia și practicile comunității. 

Parteneriatul educațional este caracterizat de anumite 

elemente specifice: (a) este un tip de relație între două sau mai 

multe părți (persoane, grupuri, organizații), care au misiuni comune 

sau compatibile, care au decis să lucreze împreună pentru un scop 

specific și pentru o perioadă de timp determinată; (b) reprezintă o 

formă de comunicare, cooperare și colaborare în sprijinul copilului 

la nivelul procesului educativ; (c) se desfășoară simultan cu actul 

educațional propriu-zis; (d) presupune o unitate de cerințe, opțiuni, 

decizii și acțiuni educative între factorii educaționali; (e) se referă 

la proiectarea, decizia, acțiunea și colaborarea dintre agenții 

educaționali, instituții și influențe; (f) constă în dorința de a ajuta 

elevii să obțină succes la școală și în viață [apud, 6].  

FAMILIE 

      
GRĂDINIȚĂ 

COMUNITA
TE 

D 
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Parteneriatul educațional, definit și ca parteneriat 

pedagogic, îndeplinește două funcții generale complementare: 

funcția de deschidere organizațională a școlii spre instituții și 

indivizi ce se situează în afara sistemului de învățământ, în sens 

larg, care tind să fie integrați în acest sistem, în sens restrâns și 

funcția de acțiune sinergică exercitată în exteriorul sistemului de 

învățământ și în interiorul sistemului. Cercetătorul insistă pe faptul 

că relațiile de parteneriat ale instituțiilor de învățământ cu celelalte 

instituții sociale implicate direct sau indirect în realizarea 

finalităților educative reprezintă esența subiectului abordat. În acest 

context, obiectivele specifice privite din punctul de vedere al 

parteneriatului pedagogic urmăresc cooperarea în activitatea de 

formare și dezvoltare pozitivă a personalității copiilor preșcolari, 

care se efectuează prin mobilizarea tuturor agenților educativi; cu 

alte cuvinte, educația copiilor devine problema tuturor și confirmă 

faptul că parteneriatul pedagogic suscită acțiuni desfășurate în 

diverse sensuri, de exemplu: parteneriat între instituțiile de 

învățământ, parteneriate care reunesc instituții, asociații locale, 

întreprinderi, asistenți sociali etc. Printre  parteneriatele care au 

sprijinit educația copiilor de etnie romă, pe plan local/ național/ 

internațional, se pot menționa parteneriatele dintre Fundația de 

Sprijin Comunitar (FSC), Asociația Betania, Ovidiu-RO, Rothary, 

Erasmus și școli cu elevi de etnie romă. Școlile care au realizat 

aceste parteneriate au avut rezultate atât cu elevii, cât și cu familiile 

acestora, în sensul că elevii au trecut prin toate ciclurile de 

școlarizare reușind să termine chiar și o facultate, iar familiile 

acestora au reușit să-și găsească un loc de muncă stabil. 

În figura 2 este prezentată o sinteză a celor trei teorii care 

prezintă importanța continuă a contextelor familie – școală – 

comunitate în fiecare etapă a creșterii și dezvoltării copilului. 
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Figura 2. Paradigme ce definesc parteneriatul instituția școlară –

familie – comunitate 

 

Teoriile și studiile centrate pe investigarea participării 

comunității, alături de școală și familie, la procesul educațional 

subliniază influența pozitivă și decisivă pe termen lung în creșterea 

și dezvoltarea copiilor/ elevilor romi. 

Literatura pedagogică prezintă diverse abordări teoretice 

referitoare la parteneriatul școală – familie – comunitate: 

A.  Abordarea constructivistă este prezentată din trei 

perspective: educația centrată pe copil, construcționismul social, 

abordarea sociologică. Conform primei perspective, educația 

centrată pe elev, în care acesta este considerat ca fiind competent, 

având opinii pertinente, pe care le poate exprima sau în care 

profesorii sunt încurajați să practice strategii centrate pe elev și să 

(re)integreze educația între egali, în cadrul familiilor și a rețelelor 

sociale comunitare sau înțelegerea percepțiilor părinților care 

provin din anumite medii, de exemplu, din mediul rural [4]. 

PARADIGMA 

REȚELEI 

SOCIALE (Barnes, 

Leinhart)– 

evidențiază 

importanța 

informațiilor și a 

banilor 

TEORIA INTERSECTĂRII 

SFERELOR DE 

INFLUENȚĂ (Epstein) – 

remarcă importanța și 

necesitatea acțiunilor 

comune ale familiilor, ale 

școlilor și ale comunității 

pentru nevoile copiilor 

CONCEPTUL 

DE CAPITAL 

SOCIAL 

(Coleman) – 

descrie și 

analizează nivelul 

de încredere 

socială și de 

relații active 
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Construcționismul social are la bază limbajul ca formă de 

acțiune cu rol constitutiv în viața socială, relevantă este funcția 

discursivă a unor documente care sunt construite în acord cu 

anumite reguli, exprimă o structură, prezența lor în lume depinzând 

de acțiuni [4].  

Abordarea sociologică se bazează pe studii legate de putere 

și guvernanță, subliniindu-se următoarele aspecte: modul preferat 

de relaționare între cetățeni și oficialități au devenit parteneriatele 

și contractele, drept urmare serviciile publice se caracterizează 

printr-o relație de aparentă egalitate [5].  

B. Abordarea neoconservatoare, apărută în Danemarca, 

este o reacție la educația centrată pe elev, care presupune reducerea 

sau chiar eliminarea temelor și a sancțiunilor din sistemul de 

învățământ.  

Abordarea critică prezintă parteneriatul instituție școlară – 

familie – comunitate construit în baza relațiilor de colaborare între 

personalul instituției și familii, membrii comunității.  

    Abordarea contextuală are la bază conceptul de noua ordine 

mondială. Procesele de tehnologizare și globalizare au introdus 

tendințe sociale noi, precum: relații noi între viața privată, cea  

personală și serviciu, care solicită un management mai bun al 

timpului, schimbarea relațiilor dintre sexe și a rolurilor de gen, 

migrațiile și tendințele noi demografice. În viața omului modern au 

apărut modificări importante față de modelul tradițional, apărând 

noi provocări: regândirea și reorganizarea vieții private, a 

perspectivelor și strategiilor, noi modele de rol, dezvoltarea unor 

noi identități [4].  

Abordările teoretice referitoare la specificul parteneriatului 

școală – familie – comunitate indică faptul că procesul educațional 

este complex și se adaptează în funcție de transformările din 
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societate, parteneriatele educaționale având un rol important în  

cadrul acestuia, cu impact în formarea și dezvoltarea personalității 

copiilor.  

Un element de noutate constă în acțiunile descrise în Strategia 

Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români 

aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020, care   

iniţiază şi implementează politici şi programe publice în domenii 

precum: educaţia, formarea profesională şi ocuparea forţei de 

muncă, sănătatea, locuința şi mica infrastructură, cultura, serviciile 

sociale, prevenirea şi combaterea discriminării, inclusiv prin 

proiecte şi programe integrate, care să vizeze problemele 

comunităţii în ansamblu. Totodată, Strategia urmăreşte implicarea 

autorităţilor publice centrale şi locale, a romilor înşişi şi a societăţii 

civile în activităţi ce vizează creşterea incluziunii socioeconomice. 

În concluzia celor prezentate, constatăm faptul, că 

parteneriatul școală – familie – comunitate aduce multe beneficii 

elevilor de etnie romă contribuind esențial la integrarea în societate 

a acestora. 
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SPECIFICUL FORMĂRII COMPETENȚELOR DE 

COMUNICARE DIDACTICĂ LA VIITORII 

STUDENȚI AI SPECIALITĂȚILOR 

PEDAGOGICE: ACCENTE INOVATOARE 

Iulia POSTOLACHI, doctorandă 

(România) 

Abstract 

 Communicative competence is essential because it allows the 

primary class teacher to have control over the design of the 

staggered design and learning situations that allow students to 

develop the necessary knowledge and skills. 

Through pedagogical communication, the pedagogue realizes 

personality research, interacts with students and uses creativity in 

the cognitive process. Namely, he / she must know the phenomenon 

of communication. 

 

Key words: Communication skills, communication culture, 

democratic style, language skills. 

 

Adnotare 
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Competența comunicativă este  esențială, deoarece permite 

învățătorului de clasele primare de a deține un control asupra 

designului proiectării eșalonate, a situațiilor de învățare, care să 

ofere  elevilor posibilitatea să-și dezvolte cunoștințele și aptitudinile 

necesare. 

Prin comunicarea pedagogică, cadrul didactic cercetează 

personalitatea elevului, interacționează cu el și utilizează 

creativitatea propriu-zisă în procesul cognitiv. Anume el, pedagogul, 

trebuie să cunoască fenomenul comunicării. 

 

Cuvinte-cheie: Competența de comunicare, cultura 

comunicării, stil democratic, competențe lingvistice. 

 

 Una dintre problemele fundamentale, dar și cele mai 

controversate, ce țin de pregătirea inițială a cadrelor didactice, 

rămâne a fi formarea competențelor artistice. În domeniul de 

competențe artistice, care sunt necesare a fi formate viitoarelor cadre 

didactice, competența comunicativă este  esențială, deoarece permite 

învățătorului de clasele primare de a deține un control asupra 

designului proiectării eșalonate, a situațiilor de învățare, care să 

permită  elevilor să-și dezvolte cunoștințele și aptitudinile necesare.  

 În contextul dat, Dicționarul explicativ ne confirmă că 

comunicarea  reprezintă informarea orală sau prin scris cu cineva, 

dar din punctul de vedere al  mijloacelor în masă  este totalitatea  

mijloacelor tehnice de comunicare a informațiilor (poștă, telefon, 

telegraf, radio, televiziune, presă, publicitate) [5]. 

 În opinia autorilor P. Petrescu, L. Sirian [11, p. 61], 

comunicarea reprezintă schimbul de informații, de păreri, de gânduri, 

de mesaje, înțelegerea, apariția şi rezolvarea de conflicte, munca în 

comun, contacte şi relații cu ceilalți. 
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 Cercetând termenul de comunicare, V. Ilie [9, p. 49] a 

constatat că, din punct de vedere  etimologic, termenul  comunicare 

provine din latinescul „comunis”, care înseamnă a face un lucru să 

devină comun, şi din latinescul „cuminecare”, care se referă la 

împărtășire, termen păstrat în terminologia noastră religioasă care 

precizează legătura omului cu Dumnezeu. 

 Din punct de vedere filozofic, comunicarea este un proces 

prin care una sau mai multe persoane transmit o judecată de valoare, 

o atitudine sau o stare emoțională. Din punctul de vedere al teoriei 

generale a informației, comunicarea reprezintă un transfer de 

informații de la o sursă la alta (de la emițător la receptor), iar din 

perspectivă psiholingvistică, este o transmitere de semnificații cu 

ajutorul semnelor. Considerată ca atribut fundamental al ființelor 

cuvântătoare, comunicarea a fost definită drept mod de interacțiune 

psihosocială a persoanelor. Din punct de vedere psihologic, vorbirea 

este o activitate comunicativă ce se însușește treptat, se învață  și se 

sistematizează prin nenumărate exersări, prin experiențe ce 

debutează  în copilărie și se extind pe parcursul vieții. În sens larg, 

prin comunicare se înțelege contact și colaborare; în sens strict, prin 

comunicare înțelegem schimbul de idei sau transmiterea de 

informații cu ajutorul mesajelor (proces specific uman).  

 Analiza comunicării din perspectiva psihologiei  vârstelor 

vizează dezvoltarea cognitivă a copilului și debutează în primii doi 

ani de la naștere, continuă cu perioada preșcolară și se finalizează cu 

perioada școlară. Or, psihologul român M. Zlate [14, p.183] 

abordează comunicarea, referindu-se la grupurile școlare, și propune 

o paradigmă ce include definirea procesului de comunicare, tipurile 

(modalitățile) de comunicare, obstacolele întâlnite în comunicare, 

factorii care favorizează sau frânează comunicarea și conturează o 

imagine de ansamblu a procesului didactic. 
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 Comunicarea  este un ansamblu de acțiuni care au în comun 

transmiterea de informații sub formă de mesaje, știri, semne sau 

gesturi simbolice, texte scrise etc. între doi indivizi, numiți 

interlocutori, sau, mai formal, emițător și receptor.   

Există diferite forme de comunicare. În articolul de față, ne 

vom opri la  comunicarea de masă, care este, de fapt, o formă a 

comunicării mediatizate, destinată unor mase mari de persoane; ea 

poate avea formă subiectivă (are ca scop manipularea opiniei 

publice) sau formă obiectivă (urmărește simpla informare a 

persoanelor). 

Comunicarea în masă este un concept relativ nou, care s-a 

dezvoltat, în special, în perioada postbelică, ca o consecință directă a 

apariției noilor forme de transmitere a informațiilor: fie prin unde 

radiofonice, fie prin imagini pe micul ecran. Comunicarea în masă 

studiază modul în care indivizii transmit informația prin intermediul 

mass-mediei către un număr mare de persoane în același timp. La 

acest tip de comunicare recurg ziarele, revistele, cărțile, televiziunea, 

radioul și filmele – medii utilizate pentru a disemina informații, știri 

sau reclame. 

 Comunicarea a fost întotdeauna eficientă și necesară în 

școală. Comunicarea eficientă presupune o exprimare clară, concisă a 

ideilor, o ascultare activă, respectarea părerilor celorlalți colegi, 

elevi, precum şi evitarea conflictelor .  

 Comunicarea pedagogică este o variantă a comunicării de 

masă. Sorin Cristea, în Dicționarul enciclopedic de pedagogie [2, 

p.491], defineşte astfel comunicarea pedagogică:  

a) un principiu de proiectare pedagogică, valabil la toate 

nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Informa%C8%9Bie
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b) o  acțiune pedagogică/didactică eficientă, concepută de 

educator (profesor) ca acțiune de predare, subordonată 

activității de instruire, care implică: 

- planificarea mesajului pedagogic/didactic la nivelul 

corelației optime informare-formare; 

- realizarea mesajului pedagogic/didactic la nivelul 

repertoriului comun cu educatul (elevul, studentul etc.). 

Comunicarea didactică este un proces deosebit de important 

şi complex, de care depinde structura reuşitelor, miracolelor sau a 

dezastrelor umane. 

Comunicarea pedagogică  reprezintă un transfer complex de 

informaţii  între persoane ce-şi  asumă simultan sau succesiv rolurile 

de emiţător şi receptor, semnificând conţinuturi dezirabile în 

contextul  procesului instructiv-educativ. Acest tip de comunicare 

presupune o interacţiune de tip feedback , privind atât explicaţiile 

clare, cât şi pe cele adiacente, intenţionate sau formate pe parcursul 

comunicării. 

Comunicarea didactică se referă la transmisia şi schimbul de 

informaţii dintre educator şi elev şi invers, la circulaţia de impresii, 

trăiri afective, judecăţi de valoare, comenzi, emise cu scopul 

de a îmbogăţi sfera cunoştinţelor, pentru a determina modificări 

comportamentale. Ea vizează, în principal, înţelegerea, pentru 

asigurarea căreia educatorul are un rol activ, în sensul că el 

acţionează ca un filtru ce selectează, organizează şi personalizează 

informaţia.   

Autorii E. Truța și S. Mardari  [13, p.1]  menționează că 

specificul comunicării la clasă este determinat de cadrul 

instituţional în care se efectuează şi de logica specifică a învăţării, 

ca modalitate fundamentală de instruire şi educare.  
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    Pedagogia studiază fenomenul comunicării didactice 

ca relație stabilă între partenerii actului educaţional. Rezultă c ă  

c omunicarea didactică  este o formă a comunicării 

pedagogice, prin care se vehiculează conținuturi specifice 

diferitelor discipline de învățământ. Prin comunicarea didactică se 

urmărește: 

 Vehicularea unor conținuturi purtătoare de instruire; 

 Generarea învăţării şi dezvoltării prin implicarea activă a 

elevului în actul comunicării [12, p. 3-4]. 

 Formarea competenței  de comunicare didactică presupune 

capacitatea de a interacționa în procesul instructiv – educativ. 

Abilitatea de a folosi optimal procedeele de comunicare în 

interacțiunea pedagogică cere o anumită pregătire profesională [7, 

p.386]. 

 Comunicarea pedagogică este un instrument profesional 

foarte necesar în activitatea didactică. Cercetătorul V. Mândâcanu  

[8, p. 214-215] a demonstrat  importanța comunicării pedagogice ca 

instrument profesional al cadrelor didactice. Comunicarea 

pedagogică, spre deosebire de comunicarea simplă, are un caracter 

creativ și profesional. Prin comunicarea didactică, pedagogul 

studiază personalitatea elevilor, interacționează cu ei și pun în 

aplicare creativitatea propriu-zisă în procesul cognitiv. El, 

pedagogul, trebuie să cunoască fenomenul comunicării. Comunicarea 

profesională se bazează pe trăsături generale, care se supun legităților 

comunicării. Cercetările efectuate de M. Lăscoiu [6] în domeniul 

naturii comunicării au stabilit următoarele  etape ale comunicării 

profesional-pedagogice: 

1. Etapa de prognozare (modelarea de către pedagog a 

comunicării); 
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2. Începutul comunicării (organizarea nemijlocită a 

comunicării); 

3. Dirijarea comunicării în procesul pedagogic; 

4. Analiza procesului comunicării și modelarea noii situații 

comunicative. 

Comunicarea pedagogică este un mijloc de creștere a 

motivației, de dezvoltare a creativității în activitatea cognitivă, 

asigură o condiție emoțională prielnică, previne apariția barierelor 

psihologice, asigură dirijarea proceselor sociopsihologice în 

colectivul de elevi și permite a folosi la maximum individualitatea 

personalității învățătorului. Comunicarea este prezentă în toate 

formele de activitate umană, dar în activitatea pedagogică ea are o 

funcție profesională.  

Cercetările pedagogice [9, 13] demonstrează că prin 

comunicare se eficientizează  dezvoltarea capacităților de orientare, 

de educare, de conducere în activitatea profesională. De aici, rezultă 

că competența comunicativă pusă în aplicare de către învățător în 

clasele primare contribuie la soluționarea problemelor instructive, la 

crearea unui confort psihologic optim al procesului educațional, la 

organizarea  interacțiunii  învăţător – elev. 

Evaluările realizate la nivel de ciclul primar în mai multe IP 

(instituţii publice) din Republica Moldova demonstrează că 

învățătorii dețin competențe comunicative insuficiente, puțin se 

adresează sufletului și cugetului elevului. În această ordine de idei,  

subliniem necesitatea formării competenţelor de comunicare 

pedagogică a cadrelor didactice, competențe care vor conduce la 

soluţionarea mai multor probleme, printre care: 

1. Autoinstruirea, autoaprecierea, autocontrolul, stimularea 

factorilor social-psihologici care înlătură neîncrederea, 

timiditatea, încătușarea, sfiala elevilor; 
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2. Evidențierea individualității elevului; 

3. Dezvoltarea multor calități individuale ale elevilor (atenția, 

vorbirea, gândirea etc.); 

4. Alegerea corectă a strategiilor didactice în cadrul orelor. 

Necesitatea formării competențelor de comunicare didactică la 

viitorii pedagogi a fost menţionată şi de savanții S. Cristea [1], 

V.Mândâcanu [7, 8], V. Guțu [5], O. Dandara [3], A. Ionescu [10], 

care au stabilit un set de reguli ce asigură cultura comunicării 

pedagogice  în școala primară: 

1. Dezvoltă-ți memoria comunicațională; 

2. Învață a analiza comportamentul elevilor (poziția, gesturile, 

mimica, expresivitatea etc.); 

3. Învață a înțelege și a interpreta corect semnalele 

psihologice după comportamentul extern al elevilor; 

4. În procesul comunicării, gândește-te la cei cu care 

comunici; 

5. Începe comunicarea cu cuvinte de laudă și cu înțelegere, 

respectă demnitatea elevului; 

6. Observând greșelile elevilor, atenționează-i într-o formă 

delicată; 

7. Înainte de a-i critica pe alții, analizează-ți neajunsurile 

proprii; 

8. Pune întrebări în loc să ordoni. 

Procesul formării competențelor de comunicare didactică 

conduce spre dezvoltarea stilului democratic al învățătorului, care 

stimulează dezvoltarea armonioasă a personalității fiecărui elev. 

Atitudinea și caracterul interacțiunii educaționale creează stilul 

individual, ce include: 

comunicare – colaborare, 

comunicare – distanțare, 
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comunicare – înspăimântare, 

comunicare – joc, 

comunicare – dialog.  

Stilul individual poate fi format în procesul instruirii și 

autoinstruirii profesionale. Iată de ce, pentru pedagogii începători, 

educarea  stilului individual al comunicării poate prezenta un scop 

care trebuie realizat individual, în mod sistematic. În acest context, 

învățătorul claselor primare care a început activitatea pedagogică 

trebuie să-și elaboreze și să urmeze un sistem de acțiuni necesare și 

utile, care include: 

1. Studierea particularităților individuale proprii; 

2. Determinarea neajunsurilor personale în comunicare; 

3. Autoeducarea elementelor comunicării pedagogice în baza 

particularităților individuale proprii; 

4. Formarea tehnologiei comunicării pedagogice proprii, în 

corespundere cu stilul comunicării deja format; 

5. Antrenarea  abilității de comunicare cu elevii și consolidarea 

stilului individual [8, p. 218]. 

Aplicarea unor instrumente de evaluare constatativă 

(observarea, conversaţia, analiza unor secvenţe în timpul practicii 

pedagogică) pe un eşantion compus din studenţii anilor II şi III de 

studii (specialităţile Pedagogie preşcolară, Pedagogie în 

învățământul primar, Didactica limbii engleze în clasele primare)  

au scos în evidenţă anumite lacune cu referire la: 

 Importanța comunicării didactice în cadrul procesului  de 

învățământ; 

 Influența comunicării didactice asupra climatului educațional; 

 Etapele  comunicării  profesional-pedagogice. 
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Pentru rezolvarea problemei, în toate unităţile de curs s-au 

introdus anumite conţinuturi orientate spre formarea comunicării 

pedagogice (valorificată, în special, în clasa de elevi). 

Prin aplicarea repetată a aceloraşi instrumente de evaluare, 

deja la anul IV de studii, aceleaşi specialități au demonstrat  

îmbunătăţiri evidente în ceea ce privește formarea şi valorificarea în 

practica didactică a comunicării pedagogice, situaţie care ne 

convinge, odată în plus, despre efectuarea unor cercetări pe acest 

segment de activitate. 

În concluzie: literatura studiată, însoţită de rezultatele 

constatative obţinute pe eşantioane de studenţi la domeniul de 

formare profesională Ştiinţe ale educaţiei, ne dovedesc necesitatea 

formării competenţelor de comunicare didactică la viitorii studenți ai 

specialităților pedagogice. 
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EDUCAȚIA VIZUALĂ – PROCESUL PRINCIPAL ÎN 

DEZVOLTAREA PERCEPȚIEI VIZUALE A PICTURII 

Ion JABINSCHI, doctorand 

 

Abstract 

 The vision is the process of integrating all information from 

other analyzers, assisted by the human psyche and through which 

visual perception is developed, being the most important component 

of sensory knowledge. The process of creation of art must adhere to 

a series of visual-aesthetic and utilitarian criteria that ensure the 

harmony between the art and viewer, which is the main phase of the 

concept, meanings and content. The work of art with its own original 

https://ru.scribd.com/doc/98101194/Competen%25%20C5%A3ele-didactice-ale-profesorului-eficien
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meaning must exceed the simple ornamental-decorative gesture, 

have an autonomous status and describe its own universe. The 

educational act demonstrates that the paradigm of students' artistic 

education can become a viable construct. 

 

Key words: education, vision, process, development, visual 

perception, painting, artwork. 

 

Adnotare 

 Văzul este procesul prin care se integrează toate informațiile 

de la alți analizatori, asistat de psihicul uman, și prin care se 

dezvoltă percepția vizuală, fiind cea mai importantă componentă a 

cunoașterii senzoriale.  

Pentru a crea o operă de arta, trebuie să se respecte o serie de 

criterii vizual-estetice și utilitare ce condiționează armonia dintre ea 

și privitor, care reprezintă  o fază superioară a conceptului, a 

semnificațiilor și a conținutului, depășind simplul gest de factură 

ornamental-decorativă, având un statut autonom și descriind un 

univers propriu, al operei de artă cu semnificații proprii și originale. 

Actul educațional demonstrează că paradigma educației artistice a 

studenților poate deveni un construct viabil întemeiat. 

 

Cuvinte-cheie: educație, văz, proces, dezvoltare, percepție 

vizuală, pictură, operă de artă. 

 

Arta este esențială ființei (Șt. Lupașcu), iar percepția vizuală 

este procesul principal prin cate percepem arta. 

Luând în discuție percepția, precizăm că este o reflectare 

subiectivă, o imaginare, stocată în conștiința omului, a faptelor lui, a 

obiectelor și fenomenelor din realitatea obiectivă care acționează 
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direct asupra organelor de simț. În context, organele de simț sunt 

catalogate ca analizatori. Percepția constituie un nivel superior de 

prelucrare și integrare a informației despre lumea externă și despre 

propriul nostru „eu”. Superioritatea percepției constă în crearea unei 

imagini sintetice, unitare, în care obiectele și fenomenele, acționând 

direct asupra organelor analizatoare, sunt reflectate ca totalități 

integrale, în individualitatea lor specifică. 

Această modalitate a percepției vizuale, în care o imagine este 

percepută de un observator, procesată preliminar de ochiul lui, la 

nivel cerebral, asigură studentului calea de pătrudere în esența 

procesului de creație artistică, îi oferă posibilitatea să evoluționeze de 

la gând la acțiune și, imaginându-și obiectul, să caute metode de a 

desăvârși imaginația în material, pentru ca obiectul imaginației sale 

să poată fi perceput vizual, așa cum și l-a imaginat. 

Vorbind de rolul educației, autorii manualelor de pedagogie 

contemporană ne propun să identificăm acțiunile sociale complexe 

de formare și dezvoltare a personalității individului pentru a se 

integra activ în viața socială.  

În acest context se înscrie și educația modernă, care, deși s-a 

autoidentificat în sec. al XX-lea cu noțiunea de noile educații, lansată 

la scara planetară de către S. Rassekh și G. Văideanu, nu este în stare 

să ofere o pregătire nici suficientă și nici corectă a 

elevilor/studenților pentru activitatea aferentă ființei artistico-

estetice, menționează Vlad Pâslaru [5, p. 6]. 

Determinată congenital să trăiască concomitent în două 

existențe – fizică, condiționată mintal, și metafizică, creată continuu 

de activitatea sa spirituală, ființa umană devine ca atare printr-un 

proces complex și complicat de educație, la care participă, direct sau 

indirect, întreaga lume. O cerere modernă a oricărei chestiuni de 

educație revendică o abordare holistică a fenomenelor sale. Din 
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această perspectivă, apariția în educație a unei didactici a artelor este 

favorizată și condiționată de mai mulți factori, precum: 

- globalizarea și europenizarea, ca procese ce unifică lumea nu 

numai economic, politic și social, dar și educațional; 

- avansarea principiului libertății în educație la rangul de ideal 

educațional al modernității; 

-  instruirea la scara globală, europeană și națională, a unui 

concept educațional centrat pe persoana celui educat, pe informare și 

comunicare;  

- reconsiderarea epistemică a disciplinelor școlare/universitare 

și a domeniilor și tipurilor de educație în raport cu tipurile umane de 

cunoaștere; 

- elaborarea și implementarea teoriei educației artistico-estetice 

[5, p. 6-7]. 

Vorbind despre educația artistico-estetică, perceperea picturii/a 

operei de artă este foarte importantă în educarea și dezvoltarea 

personalității studenților, prin strategii și metodologii bazate pe 

principiile picturale, pe stabilirea reperelor conceptuale, pe 

formularea criteriilor, a indicatorilor, a descriptorilor și a valorilor 

perceperii vizuale artistice, pe stabilirea aspectelor evoluției 

perceperii vizuale din punct de vedere psihologic, metodologic și 

artistic.  

Un model de strategie ar fi schimbarea mentalității. Se știe că 

orice schimbare a mentalității are loc efectiv și global prin 

îmbunătățirea educației, care depinde, în mare măsură, de trei factori: 

economic, politic și social. 

Percepția vizuală este cea mai importantă componentă a 

cunoașterii senzoriale, iar văzul este procesul, asistat de psihicul 

uman, prin care se integrează toate informațiile de la alți analizatori 

și prin care se poate dezvolta percepția vizuală.  
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După P. Pavaiuc, psihicul uman, după conținut și diversitate, 

alcătuiește o mulțime de forme ale lumii interne umane ca reflectare 

a celei externe. Forma de reflectare a mediului extern de către om se 

deosebește radical de alte forme. Fiecare din totalitatea de calități și  

particularități, la nivelul aparatului receptor, când stimulii ating 

pragul acțiunii, și sinaptic, se transformă în impulsuri nervoase (se 

codifică). Aici, din mii de comunicări elementare se creează modelul 

perceptiv al obiectului sau fenomenului. Informația aferentă 

suplimentară de la acțiunea diferiților stimuli se secționează la 

diferite etape ale percepției, modificarea unor detalii separate ale 

mecanismelor nu dereglează percepția integrală. Mai mult ca atât, 

organismul uman, după un timp scurt sau îndelungat, datorită 

funcțiilor psihice superioare, este capabil de a o reține, a o păstra și a 

o reproduce [4, p. 68]. Așadar, procesul de sesizare a fenomenelor 

prin intermediul perceperii se deosebește radical de formele de 

reflectare în natură și fiecare subiect individual, concret le reflectă 

sub formă de percepție, senzații, iar mai târziu, prin procese compuse 

– conștientizare, gândire, memorie. Activitatea psihică umană este 

considerată a fi rezultatul a trei compartimente: 1) compartimentul 

cunoaștere; 2) compartimentul afectiv, constituit din trăiri, emoții, 

sentimente, pasiuni, pe care le încearcă în viață; 3) compartimentul 

volițional, constituit din totalitatea de hotărâri, decizii și îndeplinirea 

lor [4, p. 68]. 

Prof. univ. dr. Vlad Pâslaru menționează în lucrarea Principiul 

libertății în educație că educația este o schimbare orientată la un 

ideal uman, ideal educațional, sistem de obiective educaționale. 

Educația este întemeiată epistemologic, teoretic și praxiologic de 

principiul pozitiv al educației. Ea poate fi făcută instituțional, formal, 

și nonformal, de persoane și grupuri sociale neinstituționalizate. 

Spațiul educațional este nelimitat în sensul că educația oamenilor se 
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poate face oriunde, în orice loc, acesta fiind un spațiu educațional 

organizat. Cadrul natural, neorganizat prin activitate umană, este de 

nasemenea un spațiu educațional, această calitate fiind obținută prin 

raportarea subiectivă a omului față de natură, deci prin activitate 

spirituală. În ambele cazuri, spațiul educațional este „îndumnezeit 

prin locuire” de către ființa umană, cum afirmă M. Heidegger [3, p. 

226]. 

Prin simțul văzului, creste substanțial puterea memoriei. 

Percepția vizuală se încadrează, în principal, în următoarele 

categorii: constantă perceptivă, adică abilitatea de a recunoaște 

obiecte, chiar dacă acestea și-au schimbat dimensiunea, culoarea etc.; 

percepția câmpului imaginar, care se referă la filtrarea evenimentelor 

viitoare și preexistente, precum și la organizarea cantității; și 

memoria vizuală, adică abilitatea de a nota și de a-și aminti imagini 

și impresii optice. 

Educația vizuală reprezintă un obiectiv specific de o importanță 

majoră pentru buna desfășurare a activităților instructive-educative și 

corectiv-compensatorii, în scopul unei cât mai bune și adecvate 

integrări școlare și socioprofesionale.   

Prin educația vizuală se urmărește activizarea, mobilizarea 

tuturor potențialităților vizuale, prin realizarea la maximum posibil a 

interrelațiilor dintre capacitatea funcțională reală a vederii foveale și 

a vederii periferice, punându-se accent pe: 

- dezvoltarea atenției vizuale (pentru a atrage atenția la centrul 

compozițional în lucrări/picturi); 

- dezvoltarea schemelor perceptive (pentru organizarea 

structurilor/schemelor compoziționale cu ajutorul secțiunii de aur); 

- dezvoltarea coordonării vizual-motorii (în timpul lucrului cu 

modelul, studentul trebuie să fie cu un ochi pe model, cu altul pe 

lucrarea pe care o execută); 
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- dezvoltarea memoriei vizuale operative și a celei de lungă 

durată (pentru a putea observa starea psihico-senzorială a 

naturii/modelului și a o reda/recrea după memorie). 

Între aceste componente psihofiziologice și psihologice există 

strânse interdependențe. Desigur, în educația vizuală și în 

dezvoltarea percepției vizuale, sunt implicați și alți factori psihici, 

cognitivi, motivaționali și afectivi, factori dependenți de trăsături ale 

activității nervoase superioare, factori atitudinali etc. [7]. 

În proiectarea și realizarea activităților de educație/a dezvoltării 

percepției vizuale este necesar să se ia în considerare și unele repere 

psihofiziologice ale explorării vizuale. Realizarea cât mai precoce a 

celui mai complicat proces – percepția vizuală, este condiționată de 

mai mulți factori: 

- câmpul vizual, respectiv, spațiul pe care-l poate percepe 

ochiul când privește un obiect fix (modelul/natura); 

- sensibilitatea luminoasă sau capacitatea de a deosebi diferite 

intensități de lumină; 

- sensibilitatea cromatică sau capacitatea de percepție a 

culorilor fundamentale (gama cromatică rece, caldă sau contrastantă 

în care se va executa lucrarea, după model); 

- vederea binoculară, respectiv, capacitatea de a percepe 

relieful și distanțele (Stanica, Popa și alții, 1997) [7]. 

După V. Preda, în urma aplicării unui program de educare a 

vederii, s-au observat progrese în ceea ce privește următoarele 

aspecte: 

- capacitatea de explorare vizuală a unei imagini complexe, în 

ansamblu și pe detalii; 

- extragerea informației cu maximă valoare informațională, 

prin concentrarea privirii pe imaginea explorată și prin înlăturarea 

fenomenului de „pierdere” a privirii pe detalii nesemnificative; 
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- coordonarea ochi – mână; 

- stabilirea relației corespunzătoare dintre fondul perceptiv și 

imagine; 

- determinarea poziției spațiale a unei imagini la nivelul unui 

format precum și a părților componente ale unei imagini (orientarea 

spațială și adaptarea acesteia la formatul necesar); 

- discriminarea perceptivă fină a culorilor; 

- lărgirea câmpului perceptiv [7]. 

Scopurile și obiectivele educației vizuale: 

- Reușita superioară în activitățile practice; 

- Perfecționarea activității de desen și pictură; 

- Integrarea socioprofesională adecvată; 

- Dezvoltarea percepției culorilor;  

- Diminuarea contrastelor necesare percepției vizuale; 

- Perfecționarea aprecierii vizuale a mărimilor, distanțelor și 

direcțiilor; 

- Creșterea rapidității actului perceptiv. 

Evident, aceste obiective stau la baza desfășurării activităților 

propriu-zise de educație vizuală, care presupun respectarea unor 

cerințe specifice de organizare și desfășurare [7]. 

În acest context, apare necesitatea învățării individuale, care 

pleacă de la ideea că fiecare student în parte, cu nevoile și așteptările 

lui epistemice, ar putea fi asimilat cu o problemă, a cărei soluție nu 

poate fi căutată și găsită decât în el. 

Studenții, cunoscându-și propriul stil de învățare sau propria 

combinare de stiluri de învățare, modul în care activează, ce ar trebui 

să întreprindă dacă activitatea lor nu este eficientă, își gestionează tot 

mai eficient acțiunile lor. În mod progresiv, activitatea studentului de 

astăzi devine tot mai personalizată și mai autonomă [2, p. 60]. 
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În opinia prof. univ. dr. Sorin Cristea, educația reprezintă 

obiectul de studiu al pedagogiei. Conceptul pedagogic de educație 

urmărește cunoașterea științifică, la un grad înalt de generalizare și 

abstractizare, a unei realități psihosociale cu o mare arie de extindere 

în timp și spațiu și de desfășurare complexă și contradictorie la nivel 

de sistem și de proces [1, p. 143]. 

Dintre preocupările omenirii, civilizația are mereu avantajul de 

a merge înainte, spiritualitatea mimând că ar urma-o docil; în 

realitate, civilizația este provocată pentru dezvoltare anume de 

spiritualitate, menționează prof. univ. dr. Vlad Pâslaru și continuă – 

spiritualitatea ființei umane rezidă, în primul rând, în capacitatea 

omului de a se raporta la divinitate și de a crea și a recepta/percepe 

frumosul, care este esențial și indispensabil omului, obținând 

identitate datorită faptului că deschiderea ființei către ființă se 

produce prin frumos.  

Deci pedagogia trebuie să ofere răspuns pozitiv acestei meniri 

a ființei umane, oferindu-i o educație care s-o ajute în devenirea sa ca 

ființă artistică [5, p. 58]. 

Întrebându-ne care este esența imaginii/picturii/operei de artă, 

putem realiza că acestea se găsesc la hotarul dintre filozofie și 

teologie. Făcând parte din categoria semnelor, opera de artă poate 

reprezenta spiritul omenesc al lumii. Filosofii au întemeiat diferite 

sisteme pentru a demonstra că gândirea corespunde realității. S-au 

format două mari curente: platonismul și aristotelismul:  

a) platonismul  susține că omul recunoaște lucrurile lumii prin 

mijlocirea unor idei preexistente, văzând ideea înainte de nașterea ei, 

ideile fiind singurele care au o existență adevărată. Ceea ce există în 

lumea materială nu este decât o umbră a lumii veșnice a ideilor. 

b) dominant în curentele filozofice occidentale și în știința 

modernă, aristotelismul afirmă că cunoașterea este posibilă prin 
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faptul că spiritul omenesc este capabil să facă abstracție de 

elementele individuale pentru a degaja astfel esența lucrurilor, 

clasificându-le într-un număr restrâns de categorii, având un dublu 

acces la cunoașterea lumii; gândirea directă – în cazul senzației, și 

indirectă – în care un semn determinat mediază/mijlocește între 

realitate și spirit. În acest caz, semnul poate fi o reprezentare 

corespunzătoare realității, înfățișând obiectul ca o copie stilizată [6, 

p. 80-81]. 

În concluzie, menționăm că percepția vizuală a picturii/a operei 

de artă se efectuează vizual numai cu ajutorul ochiului; faptul că o 

culoare transmite căldura este o acțiune care nu ține numai de vizual. 

Percepția nu este posibilă fără capacitățile senzoriale. Percepția caută 

legături mintale și psihosenzoriale în timp ce interpretează materialul 

vizual și ajută intuiția să lucreze în descoperirea/aflarea prin soluții 

deja cunoscute, de fiecare în parte. 

Arta este un proces complex de perfecționare și 

autoperfecționare și nu de imitare (copiere), după cum s-au exprimat 

marii filosofi ai omenirii. De la artă, înainte de toate, se cere să fie 

prezentat invizibilul, pe care artistul cu har și cu imaginație bogată îl 

transpune în opera de artă prin limbaj plastic, prin tehnici și 

tehnologii ale picturii. Un artist plastic trebuie să fie un profesionist 

cu o percepție vizuală fină, cu un înalt potențial creativ, cu o 

cunoaștere bogată a culturii și a principiului educațional pozitiv. 

Educația omului prin artă este congenitală și definitorie ființei 

umane, deoarece ființa se deschide către sine prin frumos. 
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Abstract 

 In this thesis I will present a brief theoretical approach on the 

immense potential represented by the information and 

communication technologies (ICT) in the field of career counseling. 

 The novelty of the chosen theme is given by the challenges the 

counseling system faces when guidance counselors use ICT, 

especially when providing services to the beneficiaries.  In many 

countries, despite being rather new, ICT within career counseling 

attracts the interest of politicians and professional organizations 

within the field of counseling more and more, mainly because of the 

recent documents of the European Committee and the international 

studies that followed (the O.E.C.D. study). 

          Adolescence, in addition to the problems primarily regarding 

the biological changes of puberty, is the last period, the most intense 

one, when the decision regarding a career can no longer be 

postponed. For the teenagers faced with choosing a career, the 

vocational testing should be a decisive factor. Making such a 

decision influenced by a “tend”, based on the advice of friends 

and/or parents is not recommended.  

 

 Key words: vocation, ICT in career counseling, cognitive 

abilities, interests, personality traits, principles. 
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Adnotare 

În prezenta lucrare, propunem o foarte succintă abordare 

teoretică a imensului potenţial pe care-l reprezintă tehnologiile 

informatice şi de comunicare în consilierea carierei. 

             Actualitatea temei alese este dată de provocările la care va 

trebui să facă faţă sistemul de consiliere prin folosirea TIC de către 

consilierii de orientare, în special în furnizarea serviciilor pentru 

beneficiari. În multe ţări, deşi nou, TIC în consilierea profesională 

atrage tot mai mult interesul politicienilor şi al asociaţiilor 

profesionale din consiliere, inclusiv datorită documentelor recente 

ale Comisiei Europene şi cercetărilor internaţionale care le-au 

urmat (studiul O.E.C.D.).  

Perioada adolescenţei, pe lângă multiplele sale probleme 

legate, predominant, de transformările biologice ale pubertăţii, este 

ultima perioadă, cea mai arzătoare, în care decizia alegerii unei 

cariere nu mai poate fi amânată. Pentru adolescenţii care se află în 

faţa alegerii unei profesii, testarea vocaţiei trebuie să fie un factor 

determinant. A face o astfel de alegere sub influenţa unui „trend”, 

bazată pe sfaturile prietenilor şi/sau sub influenţa părinţilor  nu este 

deloc recomandat. 

  

         Cuvinte-cheie: vocație, TIC în consilierea carierei, aptitudini 

cognitive, interese, trăsături de personalitate, valori. 

 

 Entuziasmul justificat al folosirii noilor TIC în oferirea de 

servicii de informare, consiliere şi orientare a dus şi la adoptarea unei 

terminologii menite să fie de impact: consiliere cibernetică (Cyber-

Counseling);  societate informaţională (Information Society); 

revoluţia comunicării (Communications Revolution); revoluţia în 

tehnologiile înalte (High-Tech Revolution); orientare cibernetică 

http://www.testpoint.ro/produse/test-vocatie-profesionala/
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(Cyber-Guidance); revoluţia cunoaşterii (Knowledge Revolution); 

tehnologii informatice şi de comunicare (TIC).  

          Utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare în 

consilierea carierei este dependentă de dezvoltarea tehnologică în 

domeniu informaticii (calculatoare cu mari resurse de memorie şi, 

deci, capabile să stocheze baze de date voluminoase, de dezvoltare a 

industriei stocării informaţiilor, a sistemelor multimedia, lucrul în 

reţea a calculatoarelor prin intermediul internetului). În conformitate 

cu o clasificare a tipurilor de programe informatice utilizate în 

consilierea carierei făcută de Offer (1998), pot fi identificate:  „jocuri 

şi programe de simulare (create pentru a fi utilizate ca „jocuri 

comerciale”, de formare în şcoli profesionale, cu tematică educativă 

şi conexă carierei profesionale), programe de „punere în 

corespondenţă”, de căutare şi „alegere” a profesiei „potrivite” pentru 

un client, dintr-o listă de slujbe, în funcţie de caracteristicile sale,  

profile personale obţinute prin autoevaluare: programe care 

„realizează” un profil psihologic pe baza unor chestionare, programe 

de căutare a informaţiilor: programe de (re)găsire a datelor stocate, 

după anumite criterii, în baze de date, de mărimi şi complexităţi 

variabile, programe de furnizare de informaţii în scopul 

conştientizării oportunităţilor, programe de informare cu privire la 

reţeaua şcolilor şi instituţiilor de educaţie şi formare profesionale, 

programe de sprijinire a luării deciziilor: programe care ajută 

indivizii în analizarea factorilor ce influenţează sau de care trebuie 

ţinut cont în luarea unei decizii, „propunând” şi căi sau variante de 

urmat,  programe de sprijin în elaborarea unui CV, în redactarea unei 

scrisori de prezentare sau în completarea unor formulare tipizate, 

programe de dezvoltare a aptitudinilor de căutare a unei slujbe, 

aplicaţii cross-curriculare, teste psihometrice pentru măsurarea unor 

aptitudini, trăsături de personalitate etc., sisteme multimedia: 
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programe complexe care înglobează mai multe categorii de date 

(sunet, imagini, texte) [1].  

 Conţinutul celor mai multe resurse şi servicii din domeniul 

consilierii carierei ce utilizează facilităţile TIC se referă la: 

instrumentele de (auto)evaluare a clienţilor / beneficiarilor cu privire 

la aptitudinile, capacităţile, deprinderile achiziţionate etc., proces 

menit să contureze o imagine de sine realistă, să se conştientizeze 

resursele personale ce pot fi optimal dezvoltate prin educaţie şi 

muncă în interes personal şi social, managementul informaţiilor cu 

privire la alternativele din aria educaţiei şi formării profesionale şi la 

oferta pieţei forţei de muncă, la instrumente şi informaţii care să 

faciliteze managementul personal.  

Utilizarea resurselor noilor tehnologii informatice în 

consilierea și orientarea școlară și profesională prezintă următoarele 

avantaje: „ameliorarea raportului număr de clienți per consilier; 

scăderea costurilor sociale ale consilierii și orientării; creșterea 

posibilităților de stocare, regăsire, manipulare și combinare a 

diferitelor seturi de variabile (caracteristici personale, ocupații, 

instițutii etc.), care pot oferi răspunsuri imediate unei largi categorii 

de clienți; sporirea gradului de autonomie a beneficiarilor față de 

consilieri; contactarea directă a surselor de informare care poate avea 

durate considerate convenabile de către fiecare (personalizarea 

timpului de acces la informații); oferirea unei experiențe repetabile, 

care facilitează învățarea și reținerea informațiilor; sporirea gradului 

de realism al situațiilor de muncă utilizate ca exemple și ca sursă de 

informație (prin simulare electronică); furnizarea de informații într-

un mod extensiv; creșterea flexibilității modului de prezentare a 

datelor, fapt care permite organizarea și selectarea imediată a 

informațiilor după mai multe criterii (de exemplu, ocupațiile pot fi 

clasificate, analizate sau asociate după diferite caracteristici sau 
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cerinte, desigur, atâtea specificații câte au fost introduse în sistem)” 

[2]. 

Vulnerabilitățile principale ale programelor informatizate de 

consiliere a carierei, care se consideră pentru moment ca dezavantaje 

în calea utilizarii TIC în consilierea carierei, sunt cele legate de: 

„perisabilitatea” ridicată în timp a informațiilor introduse în 

programe; mereu este nevoie de consilieri care să „alimenteze” 

sistemul și de informaticieni care să asiste funcționarea serverelor, a 

rețelelor de consiliere la distanță, precum și ameliorarea programelor 

care nu sunt totdeauna în consens cu cererile tipice sau dinamice ale 

clienților; flexibilitatea încă redusă sau nulă a programelor 

informatizate la schimbarea priorităților, a nevoilor și a categoriilor 

de informații ale clienților; acestea acționează, strict, în consens cu 

programul și informațiile introduse inițial; incapacitatea programelor 

de a învăța, de a se adapta, de a manifesta empatie sau de a deține 

alte calități psihologice ale consilierului; receptarea pasivă, 

neparticipativă a informațiilor de către clienți; posibilitatea redusă de 

a obține informații noi sau diferite, de a pune întrebări sau de a 

exersa anumite situații ipotetice; sensibilitatea relativ redusă a 

programelor de consiliere și orientare la diferențele individuale ale 

clienților. Preocupările pentru integrarea treptată a TIC în actul 

consilierii curente sunt încă nesistematice din cauza lipsei de formare 

și de expertiză în domeniul TIC, a lipsei de mijloace tehnice, de 

conectare la internet, a lipsei de programe adaptate cerințelor TIC.  

Procesul utilizării TIC în consiliere trebuie să fie sincronizat cu 

activitatea de inițiere a publicului/ beneficiarilor/ clienților/ tinerilor 

din școli etc. în utilizarea acestor resurse de informare. 

Ideea de psihodiagnostic în beneficiul consilierii şi orientării 

profesionale se bazează pe următoarele ipoteze: 
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- există aptitudini, deprinderi, abilităţi diferite care îi deosebesc 

pe indivizi; 

- există profesii/meserii  a căror exercitare cu succes presupune 

ansambluri speciale de aptitudini; 

- există posibilitatea practică de a pune într-o relaţie 

avantajoasă pentru ambele părţi aceste aspecte Jigău [3]. 

Subscriem părerii lui M. Jigău, care afirmă că testele psihologice 

nu trebuie utilizate în exces şi în toate situaţiile, ci doar în 

următoarele situații: 

- când există un decalaj evident între aspiraţiile profesionale şi 

resursele intelectuale, de educaţie şi de formare ale 

adolescentului; 

- când există dificultăţi de comunicare sau când adolescentul 

este nehotărât cu privire la viitorul său profesional; 

- când opţiunea adolescentului vizează o profesie care cere 

aptitudini speciale [4]. 

Bateria de Teste Psihologice de Aptitudini Cognitive (BTPAC),  

Cognitrom – expresia unei noi generaţii de teste – este prima baterie 

de teste cognitive produsă de cercetători din România, validată şi 

etalonată după toate rigorile ştiinţifice. BTPAC măsoară aptitudinile 

cognitive, adică diversele noastre capacităţi endogene de prelucrare a 

informaţiei. Metaanalize recente au demonstrat că aptitudinile 

cognitive sunt principalul predictor în performanţa de lucru şi în 

parcurgerea cu succes a unei pregătiri academice sau profesionale. 

Practic, fiecare ocupaţie are un anumit profil aptitudinal, exprimat pe 

cinci niveluri (1 – foarte slab, 2 – slab, 3 – mediu, 4 – bun, 5 – foarte 

bun). BTPAC permite stabilirea nivelului fiecărei aptitudini, în 

funcţie de performanţele la testele aferente, tot pe cinci niveluri sau 

clase normalizate. Ca atare, profilul aptitudinal al individului se 

suprapune peste profilul aptitudinal al ocupaţiei. În funcţie de 
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diferenţa dintre cele două profiluri, se poate stabili măsura în care, 

din punct de vedere aptitudinal, o anumită persoană corespunde unei 

profesii sau unei mulţimi de profesii. Pentru a oferi maximum de 

ajutor consilierului, compararea profilului aptitudinal al individului 

cu profilurile aptitudinale ale profesiilor se face în mod automat, de 

calculator. În acest fel, persoanei care solicită consilierea şi 

orientarea în carieră i se oferă gradat un meniu de alternative 

ocupaţionale din ce în ce mai mare, pentru care ea poate opta.  Pe 

baza comparării celor două profile, procesul de orientare şi consiliere 

devine mult mai riguros şi mai eficace [5].  

 InterOPTIONS este o versiune destinată utilizării pe calculator a 

chestionarului de preferinţe pentru ocupaţii, un chestionar elaborat cu 

scopul de a fi utilizat ca instrument ajutător în evaluarea intereselor 

în carieră. Clienţii  completează un chestionar de 50 de afirmaţii 

despre tipurile de activităţi ce prezintă interes pentru ei. Sunt evaluaţi 

cinci factori de aptitudine şi de interes: directiv, inovativ, metodic, 

obiectiv şi social. Programul  InterOPTIONS prezintă o listă de 

sugestii de ocupaţii. Se oferă răspuns imediat, sub forma parcurgerii 

pe ecran a unui număr de peste 890 de ocupaţii din Clasificarea 

naţională a ocupaţiilor. Rezultatele trebuie folosite ca punct de 

plecare în căutarea altor oportunităţi în carieră [6] . 

 Chestionarul de evaluare a intereselor (C.E.I.) Cognitrom face 

parte din platforma Cognitrom Assesment System – C.A.S – şi 

evaluează interesele unei persoane, adică preferinţele cristalizate ale 

acesteia pentru anumite domenii de cunoştinţe sau de activitate. Ele 

constituie factori vocaţionali esenţiali în alegerea carierei şi 

determină gradul de satisfacţie şi de performanţă pe care le atinge 

persoana în activităţile pe care le desfăşoară. Strategia utilizată în 

alcătuirea chestionarului are un suport empiric bogat, este descrisă în 

studii teoretice sau empirice referitoare la corespondenţa persoană –
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mediu [7]. C.E.I. este un instrument fidel şi valid. Sunt identificate şi 

grupate tipurile de interese după modelul hexagonal al lui Holland: 

interese realiste, investigative, artistice, sociale, de tip întreprinzător 

şi convenţional.  

Testele rămân instrumentele psihologice de evaluare care nu pot 

fi ignorate în situaţiile în care este necesară măsurarea aptitudinilor, a 

principalelor trăsături ale personalităţii, a potenţialului creativ sau a 

altor aspecte comportamentale sau de temperament. Evaluarea prin 

teste trebuie să fie complementară şi altor metode şi tehnici de 

investigaţie, cu care acestea trebuie să fie corelate. 

      Site-urile web oferă, de regulă, informaţii pasive şi nu implică 

utilizatorii în compatibilizarea interactivă a intereselor cu ocupaţiile 

sau în evaluarea psihologică on- line. Folosirea (auto)evaluărilor on-

line este încă un subiect controversat, din motive profesionale şi 

etice întemeiate. Cu toate acestea, există câteva exemple 

semnificative în Marea Britanie, în Germania, în Italia. Noile 

dezvoltări din site-ul web al proiectului „Guide to the World of 

Occupations” (www.gwo.cz), încheiat în 2004, a avut parteneri din 

România (www.go.ise.ro), Italia, Spania. 

 Testarea psihologică este disponibilă în multe ţări pe site-uri 

publice şi comerciale, adesea contra cost. Se ridică însă numeroase 

aspecte etice şi profesionale, inclusiv seriozitatea şi validitatea 

testelor [8].  

Sistemele de servicii de informare, consiliere și orientare care se 

bazează pe resursele web site-urilor accesate prin Internet pornesc de 

la premisele următoare (adesea neverificate dacă sunt reale): 

- clienții știu să utilizeze informațiile existente în site-uri; 

- informațiile sunt adecvate în suficientă măsură, sunt 

concordante sau răspund exact nevoilor clienților; 

http://www.gwo.cz/
http://www.go.ise.ro/
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- toți clienții sunt apți să „transforme” aceste informații 

generale și neutre în informații utile, care răspund 

personalizat nevoilor acestora; 

- informațiile pot răspunde tuturor clienților cu imagine de 

sine, cu interese, motivații, aptitudini, resurse sau limitări 

personale diferite. 

      Elementele pe care se sprijină afirmațiile de mai sus țin de 

capacitatea sistemelor electronice de înmagazinare și prelucrare a 

datelor, de posibilitatea de structurare rapidă a acestora după diferite 

criterii etc., deschizându-se astfel calea spre realizarea de sisteme 

interactive de consiliere a carierei (extrem de flexibile ca ofertă de 

răspuns la o mare diversitate de nevoi ale clienților). 

Este oare justificată întrebarea dacă sistemele interactive de 

consiliere și orientare vor înlocui consilierul? Fără îndoială că nu. În 

primul rând, stocarea informațiilor și, mai ales, modul de structurare 

a acestora sunt executate de consilier (și, cel puțin deocamdată, nu se 

întrevede posibilitatea ca acesta să fie înlocuit de mijloace 

informatice). Apoi, unii clienți nu vor găsi în aceste programe 

răspuns la toate nevoile lor, iar alții, pur și simplu, nu le preferă 

consilierilor sau nu sunt alfabetizați funcțional să le utilizeze. 

Calculatoarele sunt pentru consilier instrumente de lucru care 

facilitează derularea unei activități mai eficient și mai operativ, cu un 

număr mai mare de clienți. În puține cazuri, reprezintă o alternativă 

în sine. Politicile care operează în mod concret în aria consilierii 

carierei pot să se refere la cadrul legislativ existent, la finanțarea 

corespunzătoare a programelor de informare, consiliere și orientare, 

la reglementările exercitării profesiei de consilier și la utilizarea TIC 

în consilierea carierei, la integrarea acestor servicii în domeniile mai 

largi ale educației, formării și integrării socioprofesionale a forței de 

muncă. 
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Creșterea ratei de utilizare a web site-urilor pentru a oferi 

informații din domeniul consilierii carierei în România poate fi 

apreciată și din sporirea numărului acestora în oferta de servicii de 

informare, consiliere și orientare. Cu doar câțiva ani în urmă, niciun 

Centru de Asistență Psihopedagogică nu utiliza TIC pentru a-și spori 

vizibilitatea, pentru a-și prezenta obiectivele și oferta de servicii; în 

prezent, există mai multe astfel de centre care au web site-uri, forum 

de discuții, precum și Centre de Informare și Orientare, care 

acționează la nivelul învățământului superior. 
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IMPACTUL REFORMELOR ASUPRA CALITĂȚII 

FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE 

Ludmila ARMAȘU-CANȚIR, conf.dr., Președintele CȘSUD 

 

Abstract 

       This article reports some shortcomings in education reforms. It 

is stated that the reforms applied without serious studies in the field, 

without taking into account the realities and traditions in the 

country, without raising the prestige of the teachers, without wages 

and motivating conditions, are inefficient and destructive. 

 

       Key words: quality, reform in education, deficiencies, teacher 

training, decent pay, teacher prestige. 

 

Adnotare 

Acest articol prezintă unele carențe în unele reforme educaționale. 

Se precizează că reformele aplicate fără studii serioase în domeniu, 

fără a ține seama de realitățile și tradițiile din țară, fără a crește 

prestigiul cadrelor didactice, fără salarii și condiții motivante, sunt 

ineficiente și distructive. 

 

       Cuvintele-cheie: calitate, reforme în educație, carențe, formarea 

profesorilor, salarizare decent, prestigiul profesorului. 

 

       În toată lumea, societățile au recunoscut rolul important al 

pedagogului în societate, gradul înalt de recunoștință pe care îl 
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primește din partea comunității. Immanuel Kant considera că: 

“Buna educație e tocmai izvorul din care iese tot binele în lume.” Iar 

Nelson Mandela era convins că:  “Educatia este cea mai puternică 

armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea“,  ferma noastră 

convingere fiind că, dacă avem impresia că educaţia e scumpă, atunci 

vom vedea cât  ne va costa ignoranța. 

Se pretinde că raționalizările politico-economico-administrative 

sunt utile din punct de vedere educațional. Până acum nu s-au 

văzut rezultatele așteptate, și nici analize pertinente  probate cu 

dovezi științifice. 

Trivializarea decisivă a meseriei de profesor este, în accepția 

noastră, o îngustare economică şi funcțională a percepției acestei 

profesii: profesorul ca „furnizor de servicii”, profesorul ca 

generator al tuturor relelor în societate, profesorul ca antreprenor , 

autonomia instituțională presupunând acumularea de fonduri etc., 

profesorul ca muncitor pe bandă rulantă: specializat, eficient , 

perfecționist, care să țină evidența cazurilor, documentându-se și 

înregistrând câte cunoștințe au fost transmise, câte au fost 

asimilate, câte perfecționări, internaționalizări, publicații, ore 

demonstrative, activități auditoriale/extraauditoriale a realizat 

efectiv, care este numărul copiilor cu probleme/ succese, 

incluziunea celor cu deficiențe, fiecare fiind instruit/educat  după 

program individual, care este numărul și temele consultațiilor pe 

săptămână, care este media rezultatelor, rata de creștere și toate 

acestea înregistrate, dovedite, probate cu acte de confirmare – într-

un cuvânt ca un „perpetuum mobile”.  

Asistăm la dezumanizarea sistemului educațional, unde 

profesorul, instituția de  învățământ sunt supuși unei 

algoritmizări/birocratizări excesive. În acest context, aducem 

unele argumente: 
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 Serviciile educaționale nu sunt un produs industrial, ci un 

serviciu individual, bazat în cea mai mare parte, pe relația 

directă profesor-elev/student. De aceea orice reforme în 

educație trebuie racordate la interesele actorilor implicați în 

proces, inclusiv în domeniul cercetării doctorale; 

 Controlul statului la obținerea și menținerea competențelor 

profesionale ale cercetătorului, la exercitarea legală a 

profesiei, la respectarea drepturilor educabililor, trebuie 

întărite. Dar statul nu are dreptul să inducă ideea că doar 

structurile sale sunt acelea care garantează educația, 

calitatea ei, nu trebuie să introducă reglementări (prin 

încercarea de a exclude specialitățile domeniului 14 din 

Nomenclator, sau prin unele decizii de comasare a unor 

instituții concurente, luate în urma unor proiecte 

internaționale, și nu a unor cercetări pertinente în domeniu, 

de exemplu), care ar putea sugera societății că anume aceste 

decizii ale autorităților au importanță vitală pentru educație. 

 Sistemul educațional nu este o economie a educației sau o 

industrie, profesorii nu sunt comercianți, elevii, studenții nu 

sunt clienți, educația și cultura nu sunt mărfuri, concurența 

neloială, impusă de instituții partenere, autorități și 

economia de piață nu sunt remedii miraculoase de tratament 

al tuturor problemelor din țară, politicile educaționale și 

procesul educațional  nu trebuie să fie obiect economic. Or, 

reiterez : cheltuielile în educație nu pot fi privite ca 

cheltuieli în sine, ci ca investiții de lungă durată. 

. Înțelegem că autonomia universitară și  profesională este 

pusă la îndoială: nu doar politica, ci şi contractanții de 

proiecte internaționale îşi recunosc șansele de a-şi consolida 

propria influență şi de a împărți personalul universitar, 
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rezultatele plauzibile și tradițiile de decenii în segmente și 

asimilare forțată. 

       Suntem un grup profesional foarte important pentru societate. 

Ne-am îndatorat educabililor de a-i educa cât mai bine, de a lupta 

pentru drepturile lor, împotrivindu-ne raționalizării. Cu greu 

acceptă sistemul ideea că pedagogia este arta care modelează 

personalități, care contrazice imaginea unei pedagogii 

„privatizate”. În incertitudinea factorilor de decizie cum să împartă 

resursele tot mai mici ale sistemului, s-a propus ideea de 

competiție, înțelegându-se apriori  că într-o competiție cel mai slab 

pierde, insistându-se pe ideea că numai salariatul şi numai 

pedagogul dependent, format în facultățile de științe exacte pe cale 

de dispariție, menținute artificial prin această comasare forțată, ar 

putea fi unul bun. Se pleacă de la ideea unui profesor care nu face 

altceva decât să predea niște teme fundamentale într-o formulă, în 

care să încadreze elevii/studenții, fără să se țină cont de vocație, de 

predispoziția și măiestria pedagogică ordonată prin formarea 

pedagogică specializată, acreditată instituțional la domeniul 14, 

prevăzută în ISCED și nu  doar . 

Asupra instituțiilor cu profil pedagogic se fac presiuni tot mai dure, 

creându-se condiții de concurență neloială, care încalcă prevederile 

Codului Educației, Normelor de Etică și deontologie profesională, 

Drepturilor omului: 

 Pe de o parte este economia educației, competiția şi dorința de a 

transforma sistemul într-o întreprindere profitabilă, dirijată, după 

cum se vede, și de colegii dornici să preia patrimoniul 

Universităților care nu au făcut parte din unele proiecte 

internaționale;  

 Pe de altă parte îngustarea spațiului de mișcare a universităților 

pedagogice prin dirijări, inclusiv prin scoaterea domeniului de 

formare a profesorului din Nomenclator, sau insistența comasării 
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instituțiilor pedagogice, mirarea noastră fiind: în ce măsură 

indicele de inserție pe piața muncii a specialiștilor din domeniile 

fundamentale este atât de mare, încât să sacrificăm domeniul de 

necesitate strategică, cu rezultate elocvente, cel al Științelor 

educației, unde cererea rămâne constantă, salariul profesorilor fiind 

însă demotivant. 

 Și, nu în ultimul rând, presiunea pe care o exercită mass-media. 

Am observat faptul că atât tendința de comercializare, cât şi cea de 

a transforma totul într-un drept social au dus la reforme 

contradictorii şi inconsistente care pun existența autonomiei 

universitare și libertății profesionale pedagogice la mari încercări. 

Mass media, guvernanții, societatea în genere ar trebui să-și 

orienteze eforturile spre propmovarea adevăratelor valori, 

cultivarea sentimentului de mândrie și respect față  de meseria de 

profesor, față de cultură și civilizație etc., jurnaliștii înșiși fiind 

produsul acestui sistem educațional.  

Toți cei de mai sus se erijează în protectori exclusivi ai sistemului 

educational bine organizat. Educabilii nu trebuie protejați, pentru 

că nu sunt o specie pe cale de dispariție, nu sunt grupuri 

marginalizate  și incriminate. 

Trebuie recunoscute și respectate drepturile acestora, individual și 

colectiv, în fața pedagogului, a sistemului și a statului. Pedagogul 

format este mai mult decât un specialist foarte bun în domeniu: 

oricât de competent profesional ar fi un pedagog, el nu este 

complet deoarece, indiferent de specialitate, trebuie să aibă 

vocație, evident, fiind și foarte bine pregătit în domeniu. 

În numele și sub pretextul libertății de informare, al libertății de 

opinie, apar informații cel puțin rău-voitoare, preluate și 

interpretate ca adevăruri absolute, de nimeni și niciodată verificate, 

pe canale de mare audiență, care nu au nimic de a face cu arta 
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respectabilă a jurnalismului, se distruge imaginea unor instituții, 

reputația, cariera unor profesori.  

Dacă până acum atacurile au fost îndreptate în mare parte 

împotriva profesorilor în genere, vedem acum de câțiva ani, atacuri 

subversive împotriva universităților din domeniul educației. Se 

avansează cifre care induc o falsă certitudine, dar care sunt 

neadevărate.  Ce este cel mai grav este aceea că după asemenea 

atacuri, devine și mai demotivantă dorința de a fi pedagog și acest 

lucru ar trebui să îngrijoreze factorii decizionali, dar și societatea.  

Universitățile de profil pedagogic și profesorii noștri sunt garantul 

unei societăți civilizate, a viitorului țării. De ei depinde cum va 

arăta lumea  în toate timpurile. În Japonia, de exemplu, profesorul 

este singurul care nu se închină în fața împăratului, japonezii având 

certitudnea că fără profesor nu pot fi buni nici împărații. 

În acest sens, credem că Ministerul Educației  ar trebui să 

reglementeze domeniul educațional prin acte normative, să le 

introducă pe piață, apoi să se retragă și să urmărească aplicarea lor. 

Să revină cu acte normative, doar atunci când practica arată că s-au 

ivit elemente care nu erau precizate. Ar trebui ca Ministerul 

Educației să întărească imaginea pedagogului prin exemplele de 

dăruire și sacrificiu și prin motivare, inclusiv, garantarea unor 

drepturi salariale pe potriva responsabilităților puse în seama lui. 

 ME nu trebuie, prin amploarea atribuțiilor sale, să creeze 

impresia că doar politicul 

(tehnocratul) este capabil să gestioneze situația în domeniul 

reformelor/politicilor educației. Ar crea, în acest sens, o 

impresie falsă. 
 Apar mereu alte tehnologii și mijloace, perfecționări, 

cerințe regulamentare și sociale, tot mai costisitoare. 

Cetățenii, inclusiv pedagogii, ar fi îndreptățiți să 

beneficieze de toate noutățile, tot timpul și oriunde, în țară 
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sau peste hotare, dacă tot cerințele față de pedagogi includ 

tot mai mulți indicatori de performanță academică 

internațională. 

 odată cu cerințele europene față de angajat și obligațiunile 

față de el, inclusiv,  drepturile salariale si sociale, ar fi 

trebuit să se implementeze în baza acelorași reforme! 

Guvernul și ME  știu acest lucru? 

 Discreditarea şi trivializarea profesiei de pedagog au 

devenit o normă, din păcate. Centralizarea şi raționalizarea 

sistemului educațional precum şi integrarea unor elemente 

de marketing şi economice sunt totalmente demoralizante. 

 Este necesară reconceptualizarea politicilor educaționale, 

promovarea prestigiului meseriei de professor, inclusive 

prin salarizare adecvată și garanții sociale. 

 Nu este justificată și e vicioasă insistența inițiativei de 

fuzionare forțată, ilogică a instituțiilor. 

 Doar o activitate pedagogică liberă, exercitată în orice 

formă de organizare poate conserva un spațiu de mișcare şi 

poate salva societatea de la o pedagogie raționalizată 

standardizată și de o societate ușor de manipulate în lipsa 

unei educații de calitate. 
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IMPLICAȚII ALE CONSTRUCTIVISMULUI 

ÎN DIDACTICA INFORMATICII 

Ionuț Constantin MANOLE, doctorand 

(România) 

Abstract 

Constructivism is a theory of learning that states that 

educators build knowledge, and not only receive and store the 

knowledge delivered by the teacher. 

Constructivism was very influential in teaching science and 

mathematics, but less in teaching computer science. The following 

paper studies the constructivism in the area of computer science and 

presents how theory can be made a solid basis for analysing issues 

and evaluate the emergent proposals. Such an analysis of 

constructivism in teaching computer science leads to the following 

two assertions: (1) students do not have an effective model of 

computer functioning and (2) computers form an accessible 

ontological reality. The conclusions that emerge from these 

statements are: (a) models must be explicitly taught; (b) the patterns 

must be taught before the abstraction process; (c) the reality of the 

computer, which becomes seductive, it is not beneficial to be allowed 

to replace the construction of models. 

 

              Key words: contents of education, methodology, theory, 

constructivism, computer science. 

 

Adnotare 

Constructivismul este o teorie a învățării, care afirmă că 

educabilii construiesc cunoștințele, și nu doar primesc și stochează 

cunoștințele transmise de către cadrul didactic.  
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Constructivismul a fost foarte influent în predarea științelor 

și a matematicii, dar  mai puțin în predarea informaticii.  Articolul 

prezent studiază constructivismul în contextul științei informaticii și 

arată modul în care teoria poate constitui o bază pentru dezbaterea 

problemelor și pentru evaluarea propunerilor. O astfel de analiză a 

constructivismului în predarea noțiunilor informatice conduce la 

următoarele două afirmații: (1) elevii nu dețin un model eficient al 

funcționării unui computer; (2) computerele formează o realitate 

ontologică accesibilă. Concluziile care apar din aceste afirmații 

sunt: (a) modelele trebuie să fie predate în mod explicit; (b) modelele 

trebuie predate înaintea procesului de abstractizare; (c) nu este 

benefic să i se permită realității calculatorului, care devine 

seducătoare, să înlocuiască construcția de modele.  

 

            Cuvinte-cheie: conținuturi ale educației, metodologie, teorii, 

constructivism, informatică. 

 

Teoria dominantă a învățării astăzi se numește 

constructivism. Această teorie susține ideea că cel care studiază își 

construiește cunoștințele activ, ele nu sunt absorbite pasiv din 

manuale și lecturi. Deoarece construcția se înfăptuiește recursiv, pe 

baza cunoștințelor pe care educatul le are deja, fiecare educat va 

construi o versiune proprie a cunoașterii. În măsura în care astfel de 

cunoștințe nu sunt identice cunoștințelor științifice standard, se 

presupune că elevii au concepții greșite. Tehnicile de predare 

derivate din teoria constructivismului ar trebui să fie mai de succes 

decât tehnicile tradiționale, deoarece se adresează în mod explicit 

procesului inevitabil al construirii cunoașterii. 

Constructivismul a fost pe larg studiat de către cercetătorii 

din domeniul educației științifice  (Glynn, Yeany & Britton, 1991) și 
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din educația matematică [Davis, Maher, & Noddings, 1990; Ernest, 

1994], în măsura în care „constructivismul radical reprezintă stadiul 

tehnicii în teoriile epistemologice pentru educația matematică și 

științifică” [Ernest, 1994]. Cu toate acestea, munca constructivistă a 

fost mult mai puțin dezvoltată în educația informatică/informatizată. 

Epistemologie și constructivism – paradigme educaționale: o 

paradigmă educațională este compusă din patru componente [Ernest, 

1994]: 

a) ontologie, care este o teorie a existenței; 

b) epistemologie, care este o teorie a cunoașterii, atât a 

cunoașterii specifice unui individ, cât și a cunoașterii umane 

comune; 

c) metodologie – pentru dobândirea și validarea cunoștințelor; 

d) pedagogie, care este o teorie a predării. 

Nu există nicio îndoială că mulți elevi consideră extrem de dificil 

studiul științelor informatice, în special la nivelurile elementare. În 

rândurile următoare, prezentăm câteva rezultate care demonstrează 

profunzimea problemei:  

• Sleeman, Putnam, Baxter, Kuspa (1988) au constatat: 

conceptul de variabilă este extrem de dificil pentru elevi. De 

exemplu, elevii cred că o variabilă ar putea conține simultan două 

valori și că după executarea atribuirii A: = B, variabila B nu mai 

conține o valoare. Elevii au construit un model consistent folosind 

analogia unei cutii; modelul se întâmplă să nu fie viabil pentru o 

programare reușită. 

• Haberman și Ben-David Kolikant (2001) au elaborat un test 

conceput pentru a verifica conceptele de bază ale afirmațiilor de 

atribuire, citire și scriere în limbajul de programare Pascal. Având în 

vedere instrucțiunile: 

citește (A, B); 
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citește (B); 

scrie (A, B, B); 

Mulți studenți nu sunt deloc siguri de ceea ce se întâmplă când este 

citită de două ori aceeași variabilă sau se scrie de două ori din 

variabilă. Ei consideră că este dificil să se construiască un model care 

să identifice cine face citirea și scrierea. În mod similar, Samurgay 

(1989) susține că modelele de citire ale studenților (A) nu pot include 

atribuirea variabilei A. 

• Madison (1995) a folosit interviuri ample pentru a obține 

modelul intern de parametri (în special, parametrii de referință), 

prezentat elevilor într-un curs introductiv. Elevii au fost învățați un 

model de comunicare pentru parametri, mai degrabă, decât un model 

de implementare (transmitere prin valoare și prin referință). 

Interviurile au demonstrat că elevii au construit modele constante, 

dar neviabile, de implementare a parametrilor. 

În contextul didacticii informaticii, constructivismul își 

găsește aplicabilitate. Conform acestei teorii, elevii construiesc 

cunoștințe prin combinarea lumii experimentale cu structurile 

cognitive existente.  

Aplicarea constructivismului în didactica informaticii trebuie 

să ia în considerare două caracteristici care nu apar în științele 

naturale: 

1. Un (începător) elev în științele informatice nu are un model 

eficient al unui calculator. 

2. Calculatorul formează o realitate ontologică accesibilă. 

Modelul eficient înseamnă o structură cognitivă pe care 

elevul o poate folosi pentru a realiza construcții viabile ale 

cunoștințelor bazate pe experiențe senzoriale, cum ar fi citirea, 

ascultarea de prelegeri și lucrul la un computer. Realitatea ontologică 

accesibilă înseamnă că un răspuns „corect” este ușor accesibil și, în 
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plus, performanța necesită construirea unui model normativ al acestei 

realități.  

Lipsa unui model eficient al calculatorului poate constitui un 

obstacol serios în calea predării științelor informatice [Cristea 2015], 

cunoașterea prealabilă, chiar sub forma unor concepții greșite, este 

esențială pentru construirea de noi cunoștințe. 

Privind acum chestiunea realității ontologice, elevul care 

studiază informatica se confruntă cu un feedback imediat și brutal 

referitor la concluziile trase din modelul său mintal. În modul grafic, 

mai mult, schemele alternative produc erori. Științele informatice 

sunt diferite de alte discipline școlare: consecințele unor concepții 

greșite sunt expuse imediat, nu după o săptămână, când se vor 

verifica temele. În mod similar, din punct de vedere social, nu are 

rost să fie negociate modelele de sintaxă sau semantică ale unui 

limbaj de programare informatic. 

Această afirmație se bazează pe faptul că aproape toate 

noțiunile introductive în informatică includ programarea. Dacă, după 

cum a sugerat Dijkstra (1989), am preda programele ca obiecte 

matematice care nu trebuie executate pe un computer, s-ar aplica 

principiile constructiviste normale. Am putea vorbi despre 

viabilitatea semanticii denotaționale sau a proceselor sociale. 

Multe fenomene ale didacticii informaticii pot fi explicate 

prin constructivism: 

 Construirea unor concepte elementare ale informaticii este 

hazardantă, ceea ce duce la frustrare și la percepția că 

informatica este grea. Acest lucru se datorează faptului că, în 

absența unui model viabil preexistent, modelele trebuie să fie 

autoconstruite de la început. 

 Experiența de programare autodidactică nu este neapărat 

corelată cu succesul în studiile universitare de informatică. 
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Acești studenți, la fel ca majoritatea studenților, vin cu 

modele mintale ferme care nu sunt viabile pentru studiile 

universitare. 

 Interfețele grafice pentru utilizator (Graphical User Interface) 

sunt adesea considerate „intuitive” și „ușor de utilizat”, dar 

mulți oameni nu le cunosc, pentru ei acestea sunt ineficiente, 

astfel pictogramele, barele de derulare și meniurile sunt doar 

reprezentări, iar o singură reprezentare contribuie foarte puțin 

la construirea unui model. 

 Feedbackul obținut prin lucrul la un calculator poate fi 

discutat cu studenții care preferă un stil de învățare mai 

reflectorizant sau social. 

Dacă studentul nu aduce un model preconceput în clasă, trebuie 

să ne asigurăm că o ierarhie viabilă a modelelor este construită și 

apoi ajustată, pe măsură ce procesul de învățare progresează. Acest 

lucru înseamnă că modelul unui computer trebuie să fie, în mod 

explicit, învățat și discutat, nu lăsat să se construiască și să nu fie luat 

în considerare prin analogii ușoare. În plus, alegerea limbajului nu 

este arbitrară (așa cum este adesea revendicată) deoarece „simplitatea 

și vizibilitatea mașinii noționale pot fi compromise prin proiectarea 

sau implementarea slabă a limbajului” (du Boulay, O'Shea, Monk, 

1989). 

Predarea modelului poate fi făcută folosind diagramele sau 

jocurile epistemice – proceduri formalizate pentru construirea 

cunoștințelor – cum ar fi un computer model sau o mașină noțională 

(du Boulay, 1989). 

Din punct de vedere constructivist (Todoran 1982), (Vaideanu, 

1988), trebuie evaluate modelele mintale pe care le construiesc 

studenții; dacă acestea nu sunt viabile, ele pot împiedica studiul 

ulterior. 
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Holland și colaboratorii săi (1997) rezumă concepțiile greșite ale 

elevilor într-un curs introductiv care folosește programarea orientată 

către obiect. Multe dintre aceste concepții greșite se datorează 

combaterii conceptelor (obiect/variabilă, obiect/clasă) care pot fi 

atribuite lipsei unui model mintal eficient. Pe baza experienței din 

alte discipline ale educației științifice [Cristea, 2000], [Nicola, 1986], 

catalogarea și analizarea concepțiilor greșite nu vor fi suficiente 

pentru a îmbunătăți înțelegerea studenților. În schimb, trebuie făcute 

cercetări pentru a identifica modelele mintale care cauzează aceste 

concepții greșite specifice și trebuie elaborate orientări pentru ca 

profesorii să poată diagnostica și corecta problemele. Pentru o 

abordare primordială a obiectivelor, profesorii va trebui să dezvolte 

modalități de a explica modelele de bază fără a distruge 

abstractizările. 

Pentru a rezuma articolul, prezentăm câteva sugestii destinate 

cadrelor didactice, cu privire la aplicarea practică a 

constructivismului. 

 Indiferent de forma de predare (prelegeri, laboratoare, 

cursuri), schimbările cognitive pe care doriți să le aduceți 

elevilor trebuie articulate și activitatea trebuie structurată 

pentru a atinge acest scop. Doar transmiterea cunoștințelor nu 

este un scop semnificativ. 

 Propriile cunoștințe de specialitate trebuie interiorizate spre a 

expune cunoștințele primare necesare pentru a construi un 

model viabil al materialului predat. Trebuie de observat dacă 

elevii au această cunoaștere prealabilă. 

 În orice curs special, este bine să fie integrat în predare un 

anumit nivel de abstracție; de asemenea, este bine-venită 

prezentarea, în mod explicit, a unui model viabil.  
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 Când un elev face o greșeală sau manifestă lipsă de 

înțelegere, trebuie să presupunem că el are un model mintal 

mai mult sau mai puțin conștient, dar neviabil. Sarcina 

cadrului didactic este de a evidenția acest model și de a-l 

îndruma pe elev în modificarea lui. 

 Trebuie oferite cât mai multe oportunități de reflecție 

individuală (de exemplu, analiza erorilor) și de interacțiune 

socială (de exemplu, laboratoare de grup). În mod evident, 

fiecare cadru didactic trebuie să decidă cum să aplice aceste 

sugestii într-o situație concretă. 

Analiza constructivismului demonstrează că epistemologia 

științei informaticii este semnificativ diferită de cea a altor științe. Cu 

toate acestea, teoria fundamentală a constructivismului – cunoașterea 

este construită de educabil – se aplică științei informaticii, iar 

implicarea sa centrală presupune că modelele trebuie să fie în mod 

explicit învățate. 

Având în vedere locul central al teoriei învățării constructiviste și 

influența acesteia asupra pedagogiei, profesorii de informatică ar 

trebui să studieze teoria, să efectueze cercetări și să analizeze 

propunerile lor educaționale în termeni de constructivism. Software-

ul și designerii de limbaje de programamre ar trebui să se ghideze de 

principii constructiviste, deși individualitatea construcției de către 

cursanți impune că niciun sistem nu va fi ușor de învățat și că 

educatorii trebuie să învețe cum să predea aceste artefacte existente. 
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CONTINUITATEA ÎN ACTIVITATEA INSTITUŢIEI 

PREŞCOLARE ŞI A ŞCOLII PRIMARE 

 Adriana MUNTEAN, doctorand 

(România) 

 

Abstract 

This study addresses the delimitation and conduct with 

respect to the continuity problem between school levels and grades, 

the approach to continuity in the context of child pre-training 

preaparation  and achieving it along the early stages of school 

education, the choice of appropriate educational strategies, the 

formation of each pupil's potential and the observance of the psych-

physiological features of 6 to 7 years old children. 

The continuity between the pre-school institution and the 

primary school has its specific particularities, thus preserving in the 

preparatory cycle some specific elements of the pre-school 
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institution, gradually adjusting the requirements children in the first 

grade must meet, thus avoiding the negative consequences.  

 

  Key words: continuity, education, child preparation. 

 

Adnotare 

Acest studiu vizează problema continuităţii între nivelurile şi 

treptele şcolare, precum și abordarea continuităţii în contextul 

pregătirii copilului pentru instruire şi punerea în aplicare a 

continuității între primele trepte ale învăţământului în şcoală,  

alegerea unor strategii educaţionale adecvate, formarea 

potenţialului fiecărui elev şi respectarea particularităţilor 

psihofiziologice ale copiilor de 6-7 ani. 

Continuitatea între instituţia preşcolară şi şcoala primară îşi 

are particularităţile sale – în ciclul pregătitor se păstrează unele 

elemente specifice instituţiei preşcolare: dozarea graduală a 

cerinţelor faţă de copiii din clasa I, evitându-se, astfel, consecinţele 

negative. 

 Cuvinte-cheie: continuitate, trepte de învăţământ, pregătirea 

copilului.  

  

Când vorbim despre continuitate, ne ducem cu gândul la ceva 

durabil, care să treacă de la o etapă la alta a vieţii, care să dăinuie în 

timp. În calitate de cadre didactice, suntem responsabili de ceea ce 

transmitem generaţiilor pe care le îndrumăm, ne dorim ca 

informaţiile noastre să dăinuie în timp, să dea roade, pentru ca elevii 

pe care îi educăm să poată aplica aceste cunoştinţe, transmise de noi 

astăzi, în viaţa lor cotidiană viitoare. 

În Dicţionarul explicativ, găsim următoarea definiţie a 

continuităţii: „faptul care are loc fără întrerupere, constanţa 
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permanentă, proprietate a unei funcţii care poate trece de la o stare la 

alta, luând toate valorile intermediare”. Sorin Cristea afirmă despre 

continuitate că este un obiectiv general angajat strategic la nivelul 

construcţiei sistemelor moderne de învăţământ, în orice context 

istoric, determinat din punct de vedere pedagogic şi social . 

Delimitarea şi tratarea problemei continuităţii între nivelurile 

şi treptele şcolare implică ştiinţele pedagogice care conturează 

sistemul de educaţie, procesul de învăţământ, managementul 

organizaţiei şcolare şi al instruirii şi deciziile de politică a educaţiei. 

Astfel, continuitatea dintre nivelurile şi treptele şcolare reprezintă 

condiţia structurală necesară pentru realizarea integrală a funcţiilor 

generale ale sistemului de învăţământ care vizează formarea şi 

dezvoltarea elevilor, pentru integrarea lor optimă în şcoală şi 

comunitate, în plan cultural, civic şi economic (profesional). 

Analiza problemei continuităţii între nivelurile şi treptele 

şcolare evidenţiază structura de bază a sistemului de învăţământ care 

angajează distribuirea şi valorificarea resurselor pedagogice 

(informaţionale, umane, didactico-materiale, financiare) pe nivele, 

trepte şi cicluri şcolare. Tranziţia de la un nivel la alt nivel de 

învăţământ, realizată corect din punct de vedere pedagogic, 

constituie un criteriu fundamental pentru evaluarea calităţii 

sistemului. 

Asigurarea continuităţii presupune facilitarea adaptării 

elevilor la condiţiile de organizare, planificare, realizare şi dezvoltare 

a instruirii proprii unui  nou nivel de învăţământ. Este o provocare 

pedagogică majoră,  deoarece cele mai mari dificultăţi de adaptare le 

întâlnim la intrarea copiilor în clasa I, în învăţământul primar. 

Din paradigma curriculumului, resursa principală a 

continuităţii poate fi identificată la nivelul  proiectării obiectivelor 

generale şi specifice ale sistemului de învăţământ, implicând 
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valorificarea dintre dimensiunea psihologică (competenţele), socială 

(conţinuturile de bază) a obiectivelor, opţiunea subiectivă  a acestora, 

decizia obiectivă care trebuie luată în raport cu funcţia culturală a 

educaţiei care are o pondere specifică la nivelul sistemelor 

postmoderne de învăţământ. 

Linia de continuitate imaginată pedagogic între toate 

nivelurile şi treptele de învăţământ are o substanţă teleologică şi 

axiologică de natură culturală. În calitate de fenomen pedagogic, 

continuitatea permite nu numai pătrunderea în esenţa problemei, ci şi 

cercetarea şi dirijarea procesului educaţional ca atare. La vârsta 

preşcolară, nu pot fi formate trăsături psihice care să definească 

profilul elevului, însă constituirea premiselor acestor trăsături este 

posibilă încă din grădiniţă, întrucât ele reprezintă o condiţie necesară 

pentru continuitatea acestor două trepte din învăţământ [9]. 

O seamă de cercetători propun abordarea continuităţii în 

contextul pregătirii copilului pentru instruirea în şcoală. În aceste 

abordări se atestă o confundare a noţiunilor pregătirii copilului pentru 

şcoală cu maturitatea şcolară, prima fiind abordată ca o 

particularitate a vârstei cronologice. Cercetătorul  A. Evans susţine 

că dacă şcolarul atinge o anumită vârstă, el este considerat pregătit 

pentru şcoală. Contrar acestei idei, D. Ausubel, afirmă că pregătirea 

pentru şcoală este o funcţie a comportării, iar copiii se deosebesc 

între ei la o anumită vârstă prin tempouri de maturizare şi prin 

experienţă socială diferită. În contextul acestor idei, sunt relevante 

concluziile la care a ajuns Bloom, susţinând că ritmurile de 

dezvoltare şi rata evoluţiei diverselor caracteristici ale personalităţii 

evoluează diferit în timp, odată cu trecerea de la o etapă la alta. 

Acesta susţine că mare parte din competenţele de învăţare se 

realizează până la vârsta de circa doi ani. Alţi cercetători, cum ar fi 

H. Brandt, cred că maturizarea este determinată de particularităţile 
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individuale şi nu depinde, nici măcar puţin, de condiţiile sociale şi de 

educaţie. Bernard a elaborat un nou concept în privinţa continuităţii, 

prin care afirmă că pregătirea pentru şcoală comportă formarea şi 

dezvoltarea unui sistem de însuşiri biopsihosociale. El susţine că 

singurul mod de a percepe maturitatea şcolară este cel 

pluridisciplinar, care angajează toată personalitatea. Şcoala are 

datoria de a-şi adapta structura şi organizarea şcolară după nevoile 

copiilor [8]. 

 Continuitatea păstrează în ciclul pregătitor unele elemente 

specifice instituţiei preşcolare, dozând gradual cerinţele faţă de copiii 

din clasa I, evitând astfel consecinţele negative. Grădiniţele şi ciclul 

pregătitor au multe obiective comune de atins progresiv, fapt ce 

determină ca organizarea activităţii să aibă un caracter unitar. Atât 

educatoarele, cât şi învăţătorul trebuie să asigure continuitatea. 

Învăţătorul în activitatea sa ţine cont de cunoaşterea realităţii din 

grădiniţă şi urmăreşte evoluţia copiilor în clasa pregătitoare, apoi în 

clasa întâia. Astfel, la nivel instituţional, se tinde către integrarea 

activităţii copiilor mari din grădiniţă cu cea din primii ani ai 

şcolii primare. Şi în România au fost efectuate investigaţii în 

problema pregătirii copiilor pentru şcoală, fără a o separa de 

pregătirea generală în perspectiva continuităţii, care au vizat 

aptitudinea de şcolaritate a   copilului în clasa pregătitoare [6]. 

Legea învăţământului din România oferă câteva soluţii 

privind optimizarea procesului educaţional preşcolar şi realizarea 

continuităţii între primele trepte ale învăţământului, prin  structurarea 

programei pentru educaţia preşcolară pe două nivele, care urmăresc 

să asigure continuitatea între conţinutul activităţilor din grădiniţă şi 

cel din primele clase şcolare: selectarea conţinuturilor esenţiale de 

pregătire a copiilor pentru şcoală în contextul continuităţii; 

asigurarea pregătirii eficiente a copiilor pentru şcoală prin prisma 
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proceselor complexe de dezvoltare generală a personalităţii, de 

pregătire pentru noile solicitări în sfera vieţii şi practicii sociale cu 

caracteristicile sale noi; diagnosticarea maturităţii şcolare. Unele 

manifestări ale acestei perioade se pot evita atunci când nu doar 

copilul este pregătit pentru şcoală, ci şi şcoala este gata 

pentru preluarea procesului de formare prin prisma continuităţii. În 

caz contrar, expresia „copilul trebuie pregătit pentru şcoală” se 

găseşte în contradicţie cu o altă afirmaţie cu factură de principiu: 

„şcoala trebuie să se centreze pe copil” [3].  

Şcoala trebuie să-şi revizuiască principiile, să adapteze 

strategiile de lucru şi să valorifice achiziţiile cu care vine copilul în 

clasa întâia, respectând principiul continuităţii. La debutul şcolar, 

pentru alegerea unor strategii educaţionale adecvate, va fi evaluat 

nivelul competenţelor de învăţare ale copiilor, continuând cu 

formarea potenţialului fiecărui elev şi cu respectarea particularităţilor 

psihofiziologice ale copiilor de 6-7 ani, determinând o tranziţie 

succesivă [4]. Verificarea nivelului de pregătire al copilului pentru 

învăţarea în şcoală este un factor al procesului continuităţii şi un 

imperativ al activităţii de mai departe a învăţătorului în clasa I. 

În plan teoretic, se pot detecta variate moduri de abordare a 

problemei pregătirii pentru şcoală: pedagogică, psihopedagogică, 

psihologică, fiziologică chiar. În literatura din domeniu se operează 

cu mai multe sintagme pentru a desemna fenomenul: maturitate 

şcolară, pregătire pentru instruirea în şcoală, pregătire generală 

pentru şcoală, pregătire specială etc.  

Constatăm o polarizare de concepte. Unii cercetători vorbesc 

despre pregătirea generală pentru şcoală atunci când copilul atinge un 

nivel de dezvoltare fizică, intelectuală, motivaţională, emoţional-

volitivă. Acest nivel asigură încadrarea cu succes în activitatea de 

învăţare şi adaptarea la noile condiţii. Alţi cercetători examinează 
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pregătirea pentru învăţarea în şcoală în sens îngust, ca pregătire 

specială, ce are în vedere pregătirea copiilor pentru însuşirea citit-

scrisului, a matematicii etc. Pregătirea pentru şcoală marchează 

dezvoltarea în clasa I a personalităţii în contextul continuităţii, 

inclusiv a competenţelor de învăţare, respectându-se principiul 

psihofiziologic al dezvoltării copilului [4]. Aşa justifică noul model 

al şcolarităţii incipiente a copiilor, care implică nu numai vârsta 

cronologică, ci şi starea de sănătate, condiţiile socioculturale, nivelul 

dezvoltării somato-psihice.  

Studiul comparativ al conceptelor şi abordărilor problemei 

continuităţii între primele două trepte ale învăţământului  cu educaţie 

preşcolară şi ale învăţământul primar din diverse ţări ne-a oferit 

diverse sugestii analitico-sintetice relevante: organizarea unui sistem 

unic de colaborare între activitatea educatoarei şi a învăţătorului; 

concepţiile cu caracter de principiu axate pe dinamica dezvoltării 

copilului în aspect evolutiv; dezvoltarea personalităţii integre;  

caracteristicile componentelor structurale pentru fiecare perioadă de 

vârstă şi tendinţele acestora; pregătirea generală a copilului pentru 

încadrarea în viaţa şcolară; adaptarea metodologiei învăţătorului la 

particularităţile şcolarului din clasa I. De calitatea formării 

multidimensionale a personalităţii la vârsta preşcolară depinde 

calitatea activităţii de învăţare în următoarele etape ale 

învăţământului din ciclul primar, respectându-se principiile 

continuităţii [5].  

Tendinţele comune din lume în realizarea continuităţii dintre 

faza preşcolară şi cea şcolară incipientă sunt marcate, întâi de toate, 

de o problematică comună, indiferent de contextul naţional sau de cel 

conceptual dominant. Constatăm următoarele probleme 

fundamentale:  
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- necesitatea redefinirii obiectivelor de pregătire a copiilor 

pentru viaţă şi pentru şcoală;  

- necesitatea de a articula nivelul de pregătire a copilului pentru 

învăţarea în şcoală cu pregătirea continuă;  

- echilibrarea pregătirii speciale pentru şcoală a copilului cu 

pregătirea multidimensională;  

- aprecierea pregătirii copilului pentru învăţarea în şcoală nu în 

baza criteriului vârstei cronologice, ci în baza principiului 

psiho-fiziologic [4]. 

În ceea ce priveşte pregătirea copiilor pentru învăţarea în şcoală, 

în contextul continuităţii, se urmăreşte în special îmbunătăţirea 

calităţii de învăţare prin deplasarea accentului de la achiziţii de 

cunoştinţe pe formarea instrumentarului de învăţare,  orientarea spre 

valorificarea practică, colaborarea între educator şi învăţător în 

cadrul curriculumului, prin formarea la copil a unui set de 

competenţe de învăţare, respectându-se specificul acestor perioade de 

vârstă şi tendinţele în dezvoltarea acestor categorii de subiecţi.  

Bazele unei educaţii eficiente se pun încă de timpuriu, astfel că 

primele intervenţii asupra personalităţii copilului, desfăşurate în mod 

organizat în afara familiei, se realizează iniţial în cadrul grădiniţei, 

iar apoi în ciclul primar. Aşadar, această perioadă reprezintă prima 

etapă organizată de învăţământ, în cadrul căreia se desfăşoară 

activităţi educative menite să contribuie la instruirea şi la formarea 

copilului şi a personalităţii acestuia. Grădiniţa este etapa 

premergătoare şcolii şi raportul dintre grădiniţă şi şcoală, în general, 

trebuie să fie un raport de continuitate în plan instituţional, în planul 

conţinutului şi al metodelor. 

 Sistemul de învăţământ, ca produs al dezvoltării sociale, a 

reflectat întotdeauna cerinţele şi posibilităţile oferite de societate, 

afirmându-se, la rândul său, ca factor al dezvoltării sociale. Sub 
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impulsul cerinţelor dezvoltării sociale, sistemele de învăţământ se 

modifică, tinzându-se spre modernizarea metodelor de predare, a 

conţinutului, a formelor de organizare, precum şi a formelor de 

colaborare, de cooperare dintre diferitele instituţii educative (familie 

– grădiniţă – şcoală). Pregătirea copiilor preşcolari pentru şcoală a 

fost şi este o problemă de mare actualitate, mai ales în condiţiile 

intensificării şi accelerării întregului proces de învăţământ [2]. 

Grădiniţa asigură sprijinirea viitoarei activităţi prin intermediul a 

două forme specifice: jocul şi învăţarea. Desigur, pregătirea copilului 

pentru şcoală este una dintre sarcinile grădiniţei. Orientările moderne 

în educaţie relevă din ce în ce mai mult faptul că învăţământul 

preşcolar trebuie să realizeze educaţia preşcolară „având ca funcţie 

majoră formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului în raport cu 

nevoile specifice vârstei, cu posibilităţile şi dotările sale, în interesul 

său şi al comunităţii sociale. Celelalte funcţii, inclusiv cea de 

pregătire pentru şcoală, trebuie să fie subordonate acestei funcţii de 

bază” [4]. 

Una dintre funcţiile grădiniţei este aceea de a pregăti copilul 

pentru integrarea optimă în regimul şcolar. Grădiniţa, prin 

particularităţile ei, are atât un caracter specific, răspunzând cerinţelor 

de vârstă ale copiilor cu vârsta între trei și șase ani, cât şi elemente 

structurale comune cu activitatea din alte instituţii de învăţământ [5]. 

Legătura grădiniţă – şcoală are dublu sens, scopul acesteia fiind 

continuitatea dezvoltării copilului şi continuitatea procesului muncii 

educaţionale. Un aspect esenţial al pregătirii pentru şcoală îl 

constituie crearea acelei condiţii psihologice esenţiale în activităţi 

educaţionale, prin care se instituie pentru fiecare copil situaţia de 

comunicare educaţională autentică – deci de inducere a stării de 

receptivitate psihologică educaţională în raport cu cea instructiv-

educativă şcolară [4]. Pregătirea pentru şcoală înseamnă formare – 
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antrenare şi cultivare de abilităţi, deprinderi, atitudini şi modalităţi 

acţionale, disponibilităţi motivaţional-afective, care să-l facă apt pe 

copil de a face faţă solicitărilor specifice situaţiilor şcolare. Ea 

semnifică şi formarea prospectivă pentru evoluţia viitoare în 

contextul şcolar şi social general. Conceptul de integrare şcolară 

poate fi abordat prin prisma notelor definitorii pentru conceptul 

psihosocial general de integrare. Nu putem rupe pregătirea pentru 

şcoală de pregătirea mai generală pentru integrarea în viaţa socială,de 

procesele complexe de formare armonioasă a personalităţii, de 

pregătirea pentru noile solicitări în sfera vieţii şi practicii sociale cu 

caracteristicile sale noi.  

Condiţia esenţială a atingerii de către copil a gradului de 

dezvoltare şi de adaptare cerut de o activitate şcolară eficientă o 

reprezintă integrarea efectivă a grădiniţei în sistemul şcolar şi, mai 

precis, realizarea unei legături funcţionale de continuitate între 

activitatea din grădiniță și cea din cadrul școlii [7]. 

Intrarea la școală marchează o cotitură în viaţa copilului, pe care o 

resimte şi familia. Acest moment îndeplineşte dorinţa preşcolarului 

de a deveni şcolar; în grădiniţă, preşcolarul interpretează doar 

imaginativ şi exterior rolul de elev. O dată cu intrarea în şcoală, el 

ajunge într-o lume reală, organizată după reguli „speciale” [3]. 

Este recunoscut faptul că perioada de la trei la șase-șapte ani lasă 

cele mai profunde urme asupra personalităţii în devenire, deoarece 

aceasta este perioada receptivităţii, mobilităţii şi flexibilităţii psihice 

dintre cele mai pronunţate [4]. Aceasta este perioada când influenţele 

externe lasă cele mai durabile urme, când se constituie premisele 

personalităţii şi se pun bazele „eului” cognitiv, afectiv, motivaţional 

şi volitiv-caracterial. Marea artă a unui educator constă în cizelarea 

manierelor şi informarea minţii; el trebuie să sădească în elevul său 

bunele obiceiuri şi principiile virtuţii şi ale înţelepciunii, să-i redea 
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treptat o viziune asupra omenirii şi să dezvolte în el tendinţa de a iubi 

şi de a imita tot ceea ce este excelent şi demn de laudă. 

Activitatea pe care o desfăşurăm cu copiii în grădiniţă duce, în mod 

nemijlocit, la formarea şi la dezvoltarea deprinderilor şi priceperilor 

de muncă intelectuală, activitate ce are continuitate şi în munca 

şcolară de mai târziu [1]. 

Multitudinea relaţiilor pe care grădiniţa le stabileşte cu mediul 

socio-educaţional apropiat situează instituţia de educaţie preprimară 

într-un context de determinări reciproce menite să asigure eficienţa şi 

optimizarea procesului educaţional. Grădiniţa devine astfel un centru 

de educaţie care lucrează în beneficiul copiilor, al familiilor lor şi al 

comunităţii [5]. Necesitatea colaborării dintre aceste instituţii, situate 

pe trepte diferite, rezultă din obiectivul comun pe care îl urmăresc –

dezvoltarea personalităţii copilului.  

Continuitatea între treptele de învățământ trebuie privită ca o 

armonizare a obiectivelor, resurselor, conținuturilor, formelor și 

mijloacelor de realizare, precum și a strategiilor didactice utilizate. 

 

Bibliografie 

1. Copilu, D., Copilu, V., Dărăbăneanu, I. Predarea pe bază de 

obiective curriculare de formare. Bucureşti: EDP, 2002. 

2. Cristea, G. Pedagogie generală. Bucureşti: EDP, 2008.  

3. Cristea, S. Dicţionar enciclopedic de pedagogie. Volumul I. 

Bucureşti:  Ed. Didactica Publishing House, 2015. 

4. Gînju, S., Ursu, L. Formarea cadrelor didactice în direcţia 

realizării educaţiei ecologice la treapta preşcolară de 

învăţământ. Chişinău, 2012. 

5. Guţu, Vl. Pedagogie. Chişinău: CEP USM, 2013. 

6. Ilrich, G. Postmodernism în educaţie. Bucureşti, 2007. 



273 

 

7. Marinescu, M. Tendinţe şi orientări în didactica modernă. 

Bucureşti: EDP, 2007. 

8. Papuc, L., Cojocaru, M., Sadovei, L. Teoria şi metodologia 

instruirii. Didactica generală. Suport  de curs. Chişinău, 2009.  

9. Papuc, L., Cojocaru, M., Sadovei, L. Teoria şi metodologia 

instruirii. Didactica generală. Ghid metodologic. Chişinău. 

2009. 

10. Păun,  Em., Potolea,  D. Pedagogie. Fundamentări  teoretice 

şi demersuri aplicative. Iași: Polirom, 2002. 

 

 

 

CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA UNELE DIFICULTĂȚI DE 

ÎNSUȘIRE A TEXTULUI DE SPECIALITATE DE CĂTRE 

STUDENȚII GĂGĂUZI 

Ludmila NEDU, doctorandă 

 

Abstract 

The present article aims at promoting the specialized text 

among gagauzian students, who study Romanian with professional 

orientation, having the responsibility for their professional 

development. In order to promote the effectiveness of methods of 

assimilation of specialized text among gagauzian students, it is 

necessary to promote correct teaching and learning strategies of the 

specialized text that would motivate the gagauzian  students and 

raise the "curiosity" towards the notion of professionalism. 

 

Key words: specialized text, commentary, skills, specialized 

lexicon. 
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Articolul de față are drept scop promovarea textului de 

specialitate în rândul studenților găgăuzi, care studiază limba 

română cu orientare profesională, având responsabilitatea pentru 

dezvoltarea lor profesională. Pentru a promova eficacitatea 

metodelor de asimilare a textului de specialitate în rândul studenților 

găgăuzi, este necesar să se folosească strategii corecte de predare-

învățare a textului de specialitate, care ar motiva studenții găgăuzi și 

ar spori interesul față de noțiunea de profesionalism. 

  

Cuvinte-cheie: text de specialitate, comentariu, competențe, 

lexic de specialitate. 

 

Studierea limbii române de către studenții găgăuzi urmărește 

obiective educaționale complexe. Scopul major constă în formarea 

competențelor de cunoaștere a limbii române care le-ar permite să-și 

continue studiile în limba română în vederea integrării 

socioprofesionale eficiente.  

Unul dintre obiective este de a-i ajuta pe studenți să însușească 

limba română pentru a o folosi ca mijloc de exprimare și de 

comunicare; un alt obiectiv este formarea integrală și armonioasă a 

unei personalități autonome și creative, utile societății. Reieșind din 

aceste obiective, propuse de curriculumul la disciplina Limbă și 

comunicare pentru studenții alolingvi, putem spune că stăpânirea 

temeinică a limbii îi va ajuta pe studenți să însușească cunoștințe și la 

alte discipline de studiu, le va înlesni accesul la toate valorile 

cultural-profesionale. Cunoașterea temeinică a limbii, ca mijloc de 

comunicare, de către studenții alolingvi reprezintă, în același timp, o 

trăsătură principală a fiecăruia, definindu-se în procesul schimbului 

de valori profesionale cu semenii.  
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Pe de altă parte, studierea limbii române de către studenții 

alolingvi contribuie substanțial la educația multilaterală a lor, la 

dezvoltarea gândirii, a nivelului intelectual și profesional al acestora, 

la formarea concepției despre profesionalism.  

Un alt obiectiv în studiul limbii române este și sensibilizarea 

studentului față de profesie, formarea lui ca specialist, dezvoltarea 

motivațiilor și înclinațiilor pentru lectură, cultivarea gustului estetic, 

familiarizarea cu valorile etice și de profesionalism. Toate acestea se 

realizează dacă studenții găgăuzi vor fi sensibilizați de forța de 

sugestie a limbajului profesional, și nu doar prin comentariile 

profesorilor.  

În același timp, V. Mahu menționează că „trăirea emoțional-

reflexivă a universului profesional de către studenți e singura cale de 

educație profesională a lor. Antrenarea în dezbateri, pentru 

confirmarea sau infirmarea unor teze, stimularea discuțiilor 

controversate dintre studenți, înlăturarea oricăror inhibiții ținând cont 

de autoritatea profesorului, de conformism sau de raporturile 

competitive dintre studenți sunt factori care pun în centrul receptării 

textului de specialitate personalitatea studentului condiționându-i 

dezvoltarea, împlinirea profesională”[9, pp.20-23]. 

E. Joița susține că „pot fi descrise structura textului și regulile 

de funcționare a întregului. Profesorul poate deci să-i înarmeze pe 

studenți cu o anumită metodologie, care, bazându-se pe înțelegerea 

textului ca organism complex structurat, să permită în practică 

apropierea adecvată a textului bazat pe respectul pentru normele 

specifice ce-l guvernează”[7, pp. 31-35]. 

Considerăm că valorificarea textului, sub aspect educativ-

profesional, împreună cu studenții alolingvi presupune și înțelegerea 

succintă a relației text-realitate, amplificarea, înțelegerea, prin 

raportarea reciprocă a celor două. Căci înțelegerea de către studenții 
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alolingvi a realității existente și a celei profesionale indică grade total 

diferite de cunoaștere a textului dat. Înțelegerea aceasta ajută la 

îmbogățirea experienței de viață a studentului și duce la o bună 

apreciere a informației asimilate.  

Pe bună dreptate, cercetătorii Petrovschi N. și Joița E. afirmă 

că „a înțelege înseamnă mai mult decât a citi și a cunoaște limbajul 

textului. Semnificația nu rezidă doar în cuvinte, fraze sau paragrafe, 

în ansamblul textului, ci se bazează pe cititor, care, în mod activ, 

plecând de la lecturi și cunoștințe prealabile, face raționamente cu o 

arie de cuprindere mai largă decât informația strictă prezentată în 

text” [10, pp.34-37], [8, pp.28-35]. Aceasta înseamnă, spun ei, că 

prezentarea finală a informației nu constituie atât rezultatul unui 

proces de descoperire, cât un proces de constituire. 

Conform curriculumului la Limbă și comunicare, studiul 

textului de specialitate de către studenții alolingvi găgăuzi este 

orientat spre o examinare complexă, care prevede atât receptarea, 

interpretarea, analiza, evaluarea celor citite, cât și transferul celor 

lecturate în situații noi, exprimarea opiniei personale sub diferite 

aspecte (comparată cu alte opinii, susținută cu ajutorul altor colegi, 

adepți ai opiniei anunțate etc.) 

Astfel, profesorul trebuie să țină cont de o serie de principii de 

receptare și interpretare a textului de specialitate: 

 Textul este factor-reper de dezvoltare a competențelor verbal-

comunicative (audiere, vorbire, lectură și scriere); 

 Textul se pretează unei examinări funcționale; 

 Examinarea textului cu orientare profesională se va face în 

funcție de obiectivele urmărite și de structura sa; 

 Studentul trebuie să fie în contact direct cu lexicul de 

specialitate, iar în discuții va expune atitudinea personală 

(participare afectivă); 
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 Profesorul va dirija procesul de înțelegere a textului asimilat 

și va deveni transmițător direct de informații cu strategii deja 

proiectate; 

 În receptarea textului de specialitate, se va apela la valorile 

tematice ale textului, apoi textul va fi raportat la diferite 

domenii ale economiei, medicinii, ecologiei; se va solicita 

sesizarea lumii înconjurătoare; experiența de viață a 

studenților la texte similare de specialitate; 

 Analiza / interpretarea textului va cuprinde unele aspecte ale 

vieții economice în funcție de obiectivele urmărite: 

conversație liberă privind impresiile provocate de textul dat; 

identificarea unor elemente structurale ale textului (unități 

lexicale, idei, motive, linie de subiect, relații etc.); 

interpretarea unor aspecte ale textului (comportamente, 

evenimente, fapte, imagini); discuții / dezbateri pe baza unor 

coordonate ale textului; rezumatul textului; constatarea 

problematicii; formularea unor opinii personale etc.  

 Studentul va fi pus în situația de a reflecta asupra textului 

examinat, de a-și expune părerea personală despre 

evenimente, fapte (participare afectivă); raportarea celor 

examinate la viața reală – situații-model [1, pp.16-17]. 

Abordarea textului de specialitate nu are un model stabil. Se 

recomandă a parcurge anumite etape sub îndrumarea profesorului.  

Modalitățile de abordare a textului cu orientare profesională de 

către studenții alolingvi găgăuzi sunt diferite, în funcție de nivelul la 

care posedă limba, de experiența de viață, de specificul textului. De 

aceea, ar fi bine-venită o explicație detaliată în ceea ce privește 

aplicarea unor sarcini de lucru potrivite pentru textul dat. În procesul 

de lucru asupra textului de specialitate, se vor parcurge câteva etape: 
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explicarea de text, comentariul și interpretarea de text sau 

argumentarea celor asimilate. 

 
Cu studenții alolingvi găgăuzi e necesar să facem un 

comentariu detaliat al textului de specialitate, cu includerea activității 

de explicare – receptare textuală, și o interpretare de text completă. 

 Ce reprezintă o explicare – receptare de text? În procesul de 

studiere a textului de specialitate de către studenții găgăuzi, 

explicația de text necesită o abordare mai serioasă: explicația se face 

la nivelul de cunoaștere a unităților lexicale, a termenilor de 

specialitate prin intermediul tehnicilor de predare – asimilare la nivel 

de înțelegere intermediară, ca apoi, prin lectura-model a profesorului 

și prin lectura prealabilă a textului de către studenții găgăuzi, textul 

să poată deveni o unitate de comunicare cu orientare profesională, 

având o semnificație funcțională.  

 Comentariul și interpretarea de text. Noțiunea de comentariu, 

în cazul nostru, poate avea următoarele sensuri:  

 

Etapele de lucru cu textul de specialitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textul de specialitate 

Contexte, lexicul de specialitate 

Explicare / receptare de text 

(unități lexicale) 

Comentare și interpretare  

de text asimilat 
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 Explicare, apreciere a unei situații, a unui eveniment; atunci 

textul de specialitate poate fi de mai multe tipuri: text-

explicație, text-apreciere, text-opinie, text-observație, text-

remarcă. În procesul educațional, o astfel de interpretare a 

textului de specialitate îl ajută pe studentul alolingv să 

sintetizeze individual diversele definiții ale textului ca o 

entitate lingvistică funcțională de ordin comunicativ, cu o 

anumită semnificație profesională.  

 Ansamblu de principii, definiții, atribuții, elemente lexicale 

comune, concepte cu diferite semnificații ale fenomenelor 

economice, extensiunea argumentărilor logice, realitatea 

ontologică, subiecte tipice. 

Comentariul unui text de specialitate din perspectivă 

structurală, psihologică, factologică își găsește aplicare în cadrul 

„principiului general de comunicare profesională” [2, pp.17-22]. 

După Al. Crișan, comentariul textului de specialitate este o 

abordare personalizată a studentului despre fenomenele 

socioeconomice, în general, și despre raportarea la universul propriul 

de cunoaștere a specialității. Prin natura sa, comentariul poate să se 

combine cu analiza profesională a textului, dacă elementele de 

explorare ale acestui text au fost folosite creativ; atunci studentul 

poate să abordeze tema cu orientare profesională în diversitatea 

fenomenală a evenimentelor macro-și microeconomie [4, pp.51-54]. 

În opinia cercetătorilor M. Druță și L. Ionescu-Ruxăndoiu, 

comentariul unui text de specialitate și interpretarea lui, privite din 

perspectiva didacticii, constituie trepte ce urmăresc explicația 

fenomenelor social-economice. A comenta un text de specialitate, 

menționează ei, înseamnă a-i dezvălui trăsăturile caracteristice care 

fac ca acest text să fie cu adevărat de orientare profesională; prin 

urmare, se întemeiază pe un mesaj real într-o formă specifică de 
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interpretare. A comenta un text de specialitate, susțin ei, înseamnă a-i 

dezvălui atât elementele textuale, cât și cele subtextuale, precum și 

mijloacele de exprimare a acestora, modul în care anumite 

conținuturi și semnificații se transmit prin anumite structuri și 

modalități de organizare a mesajului în cadrul demersului profesional 

[5; 6]. 

Pentru studenții găgăuzi, comentariul unui text de specialitate 

devine o strategie didactică de comprehensiune a limbajului în 

funcție de specificul acestuia și de anumite extensiuni 

informaționale.  

Formarea deprinderilor de asimilare a informației textuale este 

legată de actualizarea materialului lexical în cadrul textului de 

specialitate. Studentul găgăuz își poate perfecționa comunicarea 

profesională numai dacă dispune de un bloc lexical bine conturat în 

cadrul predării-învățării limbii române.  

Conform Cadrului european comun de referință pentru limbi, 

competența lexicală constă în cunoașterea și capacitatea studentului 

de a folosi vocabularul unei limbi (în cazul nostru, al limbii române), 

în componența căruia putem găsi atât elemente lexicale, cât și 

elemente gramaticale, reieșind din frecvența lor în comunicare.  

Procesul de predare-învățare-evaluare ne demonstrează că 

asimilarea lexicului de specialitate, în aspect calitativ, depinde de 

cele trei principii de a lectura textele de specialitate.  

Principiul întâi se referă la caracterul constructiv al lexicului 

de specialitate, care se prezintă ca o „activitate multidimensională, al 

cărei scop este formarea unor blocuri semantice (blocuri de unități 

lexicale) atât cu valoare receptivă, cât și cu valoare productivă” [5, 

pp.31-36]. Pentru a cunoaște sensul unităților lexicale, care pot 

deveni contexte de cunoaștere a informației, studentul găgăuz trebuie 

să înțeleagă aspectul formativ al vocabularului. Pentru a realiza acest 
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fenomen, studentul găgăuz va aplica cunoștințele îmbunătățite în  

lectura unităților lexicale conform figurii de mai jos. 

Astfel, intenția studentului găgăuz și activitatea lui sunt 

concentrate asupra unor contexte, apoi asupra unor texte în raport cu 

blocurile de asimilare a unităților lexicale.  

 
Figura 1. Lectura – proces individual de asimilare a lexicului 

 

Aceste unități lexicale ne ajută să înțelegem mai bine destinația 

celui de al doilea principiu care demonstrează caracterul interactiv al 

procesului de predare-învățare a unităților lexicale, însoțit de cei trei 

factori importanți: studentul, contextul, textul. 
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Figura 2. Corelația: context – student – text  

 

Pornind de la această poziție și selectând materialul lexical în 

corespundere cu specificul textelor, am demonstrat valoarea 

comunicării didactice ca parte integrantă a comunicării cu orientare 

profesională, care, în opinia lui I. Cerghit poate avea o conjunctură 

mai operativă în formarea competențelor de comunicare verbală la 

limba română.  

În felul acesta, acceptăm ideea formulată mai sus, dar 

direcționată metodic corect la tema noastră de cercetare, substituind 

formele de comunicare cu implicații ale mesajului profesional care 

nu pot fi asimilate pe înțelesul studenților găgăuzi și ne conformăm 

următoarelor condiții ale comunicării eficiente menționate de către 

didacticianul I. Cerghit: racordarea la partener, asigurarea 

corespondenței de coduri, contextualizarea epistemologică și socială, 

contextualizarea psihosocială, optimizarea comunicării prin 
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intervenția feedbackului, angajarea activă în procesul receptării [3, p. 

213-218]. 

Așadar, formarea competențelor de comunicare cu orientare 

profesională cere iscusința studenților găgăuzi de a asculta 

informația, de a citi textul, de a înțelege cele citite; de a interpreta, a 

comenta, a analiza corect informația textuală; de a se exprima logic 

și coerent, de a argumenta opiniile, de a elabora tipologia 

competențelor specifice, de a desemna valoarea formativă a textului 

de specialitate, de a se implica în diverse modalități de lectură a 

textului etc. 
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FORMAREA COMPORTAMENTULUI ECONOMIC ÎN 

CADRUL EDUCAȚIEI FAMILIALE 

Anastasia OLOIERU, doctorandă 

(România) 

 

Abstract 

The article highlights the idea that economic behavior is based 

on general human values There are mentioned the authors who 

reflected on the morality of economic science; the place of economic 

values is identified in the parents' set of values and the basic features 

of a personality possessing economic culture are established. 

Similarly, some methods are proposed for the formation of 

behavioral experience in family economic education. 

 

Key words: general-human values, economic values, economic 

behavior, economic culture. 

 

Adnotare 

 Articolul evidențiază ideea că comportamentul economic se 

bazează pe valorile general-umane. Sunt menționați autorii care au 

reflectat asupra moralității științei economice; este identificat locul 

valorilor economice în setul de valori ale părinților și sunt stabilite 

trăsăturile de bază ale unei personalități ce posedă cultură 

economică. De asemenea, sunt propuse câteva metode privind 
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formarea experienţei comportamentale în cadrul educației 

economice în familie. 

 

Cuvinte-cheie: valori general-umane, valori economice, 

comportament economic, cultură economică. 

 

Astăzi, în condițiile transformărilor sociale și informaționale 

care au învăluit toate sferele vieții, familia și școala rămân 

principalele instituții care transmit individului normele de 

comportament și valorile specifice comunității din care ele înseși fac 

parte. Totodată, amploarea consumului din societatea actuală arată că 

multe familii pun mai mare preț pe lucrurile materiale decât pe 

valorile morale și spirituale. 

Folosirea nerațională a alimentelor, consumul exagerat de 

energie electrică și de apă, aruncarea obiectelor din cauza schimbării 

modei și nu a uzurii, atidudinea și comportamentul, deseori, 

neadecvate ale consumatorilor denotă ideea că formarea unei culturi 

economice corecte și raționale, de fapt, este rezultatul educației 

familiale și a influenței modelelor parentale de comportament pozitiv 

sau negativ. 

Mulți autori, printre care G. Becker, M. Segalen, E. Stănciulescu 

etc., au evidențiat aspectele economice ale unei familii sau 

gospodării, punând accentul pe interacțiunile membrilor acesteia în 

luarea deciziilor și în realizarea acțiunilor cu privire la copii, la 

căsătorie, la diviziunea muncii, la investițiile familiale rezonabile, la 

bugetul și evidența cheltuelilor etc. 

  Spre regret,  modelele de comportament economic rațional și 

educația economică familială au fost foarte fragmentar și episodic 

cercetate în cadrul științelor educației. 
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Abordarea economică oferă un cadru favorabil înțelegerii 

comportamentului uman, deoarece, în ultimii ani, familia s-a 

transformat dintr-un domeniu steril al economiei în unul dintre cele 

mai interesante și promițătoare. 

Modelul omului economic, avid de bani și putere, împins de 

imbolduri egoiste, care are un comportament foarte bine calculat este 

doar o fațetă a ideologiei liberalismului clasic, cealaltă fiind 

preocuparea economiștilor de moralitate, pentru că un comportament 

economic rațional depinde, în mare măsură, de sistemul de valori 

prezent  și promovat în societate [1; 2; 5; 9 etc. ]. 

Teoria economică pornește de la ideea că fiecare acționează 

conștient, rezonabil, din interese raționale și nu din egoism. Cu alte 

cuvinte, cultura comportamentului economic reiese din valorile 

general-umane, din considerentul că oamenii nu sunt egoiști, 

iresponsabili sau obsedați doar de bogăție și bani. Prin urmare,  

investigațiile efectuate în ultimii ani demonstrează faptul  că fiecare 

individ, în comportamentul său, este influențat de necesități, 

imbolduri și de anumite valori, atât de ordin material, cât și de ordin 

moral-spiritual [9, pp. 29-30]. 

De exemplu, J.M. Keynes a explicat comportamentul economic 

prin prisma unor legi de natură psihologică, identificând  factorii care 

influențează înclinația spre consum sau economisire. Autorul 

menționează că mobilurile subiective care stimulează consumul sunt: 

„setea de satisfacții, miopia, generozitatea, nechibzuința, intenția de a 

impresiona și risipa”. Pe când tendința de economisire este stimulată 

de „prudență, prevedere, calcul, sete de propășire, independență, 

spiritul de afaceri, mândrie și zgârcenie” [5, p. 237]. 

A. Smith, în  lucrarea sa The Theory of Moral Sentiments, 

delimiteazã două seturi de virtuți ale omului. Primul cuprinde 

virtuțile economice, comerciale, cele centrate pe propria persoană, 
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care sunt prudența, justiția, afacerile, egoismul, fidelitatea. Al doilea 

set cuprinde virtuțile primare sau  nobile, care sunt bunăvoința, 

generozitatea, gratitudinea, compasiunea, bunătatea, mila, prietenia, 

dragostea. Tot el menționează că trebuie să existe o armonie între 

cele două seturi de virtuți, iar bunurile materiale nu conduc în mod 

necesar la obținerea fericirii [8, p. 187]. 

M. Weber evidenţiază impactul major al mediului social, cultural, 

religios asupra  mentalităţii şi a comportamentului economic al 

omului, menționând că valoarea sau sistemul de valori predominante 

într-o conduită reprezintă criteriul cel mai puternic de structurare a 

acțiunii. 

De aceeași părere este și O. Vihanski, care observă influența 

puternică a valorilor asupra preferințelor persoanei, asupra deciziilor 

și a comportamentului său, definind valorile drept „un set de 

standarde și criterii pe care o persoană le urmează în viața sa” [apud 

10, p.103]. 

Astfel,  autorii sus-menționați au evidențiat importanța valorilor 

pentru orientarea personalității pe parcursul traseului existențial, 

bazându-se pe moralitatea inerentă a acțiunii umane, studiind omul 

așa cum este el și identificând acele motive care afectează cel  mai 

puternic comportamentul omului în acțiunile sale economice [2, 6]. 

Noi însă, dezvoltând ideile expuse și plecând de la 

investigațiile făcute, ținem să menționăm importanța formării 

culturii economice la copii, de la cea mai fragedă vârstă, începând 

din cadrul familial, având ca reper funcțional modelul conduitei 

pozitive a părinților.  

Din toate timpurile, anume familia a contribuit la modelarea 

personalităţii în devenire a copilului. Familia rămâne instituția de 

socializare şi de realizare a educaţiei primare a copilului, ea 

reprezintă mediul cel mai favorabil și mai important în transmiterea 
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valorilor și a structurilor axiologice. Acțiunile educative în familie, 

după cum menționează cercetătoarea Larisa Cuznețov, sunt o 

expresie directă a valorilor, a relațiilor ce se stabilesc în interiorul 

familiei și a modelelor comportamentale oferite de membrii 

acesteia [1, p.93]. 

Fiecare familie își are propriul sistem de valori pe care le 

promovează. Cu toate acestea, scopul educației familiale este unic – 

formarea copilului ca subiect care gândește, simte, acționează în 

concordanță cu valorile general-umane, printre care își fac locul și 

valorile materiale.  

Valorile materiale se mai numesc și valori sensibile sau inferioare, 

fiindcă se raportează, cu precădere, laturii biologice și psihice a 

fiinţei umane. Această clasă de valori cuprinde : 

- Valori ale agreabilului, numite și valori hedonice: cele a căror 

realizare creează sentimentul de plăcere și de satisfacţie 

biologică. Băuturile și mâncărurile reprezintă foarte bine 

această clasă de valori. 

- Valorile vitale: cele al căror purtător este viaţa în sens 

biopsihologic. Sănătatea, puterea fizică, frumuseţea fizică, 

forţa temperamentului sunt exemple de valori vitale.  

- Valorile economice: cele care satisfac necesităţile vieţii.  Ele 

sunt totdeauna valori-mijloc, deoarece servesc drept mijloace 

de satisfacere a necesităţilor omului, fiind obiecte din lumea 

exterioară.  

Nimeni nu se poate lipsi de valorile economice, absolut 

indispensabile întreţinerii vieţii şi a familiei [5, pp.125-126]. De 

aceea, am  încercat să evidențiem  locul pe care  acestea le ocupă în 

setul de valori al părinţilor, propunându-le spre realizare un 

chestionar. 
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Din analiza datelor  rezultate, am constatat că cele mai multe 

familii situează pe primele locuri valorile materiale, întâietate 

deținând bunăstarea, plăcerile, prezența locului de muncă; pe planul 

secund  fiind prieteniile și  recunoașterea socială. 

De asemenea, la o altă sarcină propusă părinților, de a clasifica 

valorile enumerate în valori-scopuri și valori-mijloace, am constatat 

că mulți respondenți confundă mijlocul pentru  atingerea obiectivelor 

cu finalitatea însăși. De exemplu, prezența unui loc de muncă este 

privit ca o finalitate în sine și nu ca un mijloc pentru dobândirea 

autonomiei financiare sau a integrării sociale. 

Referitor la activitatea educațională în cadrul familiei, 

majoritatea părinților s-au confruntat cu întrebarea cum să procedeze 

pentru ca copilul lor să devină sârguincios, responsabil, harnic, 

respectuos, să aibă grijă de lucrurile personale, de bani, să 

economisească, să participe la activități gospodărești etc. Astfel, 

părinții au fost de acord cu ideea că formarea personalității care 

respectă regulile, ia decizii raţionale, calculează riscurile, preţuieşte 

libertatea şi cultul muncii, trebuie să fie un obiectiv pentru ei, 

deoarece nu putem separa economicul de celelalte domenii ale vieții 

unei familii.  

Tot părinții au stabilit care sunt trăsăturile de bază ale unei 

personalități economice care are un comportament rațional (fig.1).  

Prin urmare, în cadrul educației familiale, părinții pun mare preț pe 

așa valori ca libertatea, informarea, responsabilitatea, independența, 

hărnicia copiilor, ceea ce denotă că părinții conștientizează că nevoia 

de educație economică este un deziderat al timpului în care trăim, în 

care nu pot fi neglijate comportamentele dăunătoare la copii,  iar 

cunoașterea reprezentată de cunoștințe, informații, experiențe 

reprezintă o resursa economică deosebit de eficientă pentru 

integrarea în societatea actuală a informației.  



290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Trăsăturile de bază ale unei personalități  economice 

În această ordine de idei, menționăm că, în cadrul educației 

economice, formarea valorilor durabile se începe cu formarea 

atitudinii pozitive față de persoana umană, față de bani, față de 

resursele materiale, nefinanciare, în procesul de colaborare, 

cooperare cu alții în diferite activități. Copilul vede, percepe 

acţiunile, comportamentul altora, le imită, reproduce modelele, 

asimilează, dobândind  pentru sine ceva din mediul sociocultural 

exterior. 

Prin urmare, transmiterea valorilor economice în familie trebuie să 

aibă loc treptat, ținând cont de particularitățile de vârstă și de 

maturitatea copiilor, deoarece valorile influențează comportamentul 

doar atunci când acestea sunt rezultatele unor decizii conștiente. Și, 

în pofida faptului că în cadrul cercetării noastre majoritatea părinților 

s-au arătat interesați de formarea și consolidarea unui comportament 

economic rațional la copiii lor, puțini au fost acei care au împărtășit 
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din experiența proprie referitor la acest capitol. Astfel, considerăm 

extrem de importantă elucidarea acelor metode ce țin de organizarea 

activităţii şi de formarea experienţei comportamentale în cadrul 

educației economice în familie. 

1. Deprinderea. Această metodă depinde mult de vârsta 

copilului, de particularitățile individuale și de condițiile de 

educație, fiind mai eficientă atunci când părintele nu 

înaintează în mod direct copiilor sarcina de a stăpâni un 

anumit model comportamental, ci organizează în așa fel 

activitatea, încât copiii să se obișnuiască în mod liber cu 

forma dorită de comportament. În așa mod, părinții își pot 

obișnui copiii să economisească apa, energia electrică, să-și 

strângă jucăriile, hainele, să spele vesela, să ia decizii în mod 

independent, să facă cumpărături în baza listei întocmite etc. 

Un mijloc eficient de obișnuire cu comportamentul economic 

este  regimul de viață. Regimul strict cu siguranță formează 

stereotip dinamic, formând obișnuințe care devin însuşiri 

stabile şi reflectă orientările conştiente ale personalităţii. 

- Exemplul pozitiv. Exemplul părinților este de mare 

importanță în influențarea conștiinței și a conduitei copilului. 

De aceea, ei trebuie să fie preocupați de corectarea propriei 

atitudini și comportări economice (de ex., să fie ordonați, să 

nu facă risipă, să păstreze cu grijă banii în portofel etc.), 

deoarece exemplul lor devine un instrument ce acționează 

asupra personalității copilului. Totodată, părinții pot apela, în 

cadrul educației, și la exemple indirecte, adică să  descrie 

acțiunile și faptele unor eroi din cărți, filme etc. [9, p. 50]. 

- Exercițiul – prezintă repetarea multiplă, consolidarea şi 

perfecţionarea mijloacelor de acţiune. Scopul exercițiului este 

formarea deprinderilor și a obișnuințelor de comportare. 
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Părinții pot antrena copiii de mici în diverse activități 

economice ale familiei, important este să fie răbdători, 

deoarece diferiți copiii au nevoie de un număr diferit de 

exerciții pentru a-și forma calitățile necesare. Un exemplu 

bun în acest sens este dimensionarea bugetului; părinții pot 

exersa lunar cu copiii împărțirea venitului familiei pe 

destinații de cheltuieli. Pe lângă faptul că este o activitate 

distractivă, în acest mod copiii își vor forma obișnuința de a 

gestiona corect un buget. 

- Aprobarea. Este o metodă de întărire și stimulare a 

comportamentului manifestat anterior, care se poate 

materializa prin acord, laudă sau recompensă. Recompensele 

pot fi de ordin material sau spiritual, cele din urmă fiind 

recomandate de către pedagogi. Pentru ca recompensele să-și 

atingă scopul urmărit, sunt necesare câteva reguli: să fie 

raportate la fapte concrete; argumentarea recompensei să fie 

obiectivă; să nu fie utilizată exagerat [3, pp. 260-262]. 

Acestea sunt doar unele din multitudinea de metode educative 

propuse părinților de literatura de specialitate. Pe lângă acestea, 

adulții ar trebui să manifeste o atitudine mereu deschisă spre 

perfecționare, deoarece cultivarea valorilor economice presupune o 

schimbare fundamentală în gândirea, percepțiile și atitudinile noastre 

referitor la alegerile pe care le facem zi de zi. 

Astfel, sintetizând cele expuse mai sus, considerăm că familia 

este baza societăţii, care are un rol decisiv, având capacitatea şi 

responsabilitatea de a schimba întreaga societate prin exemplul ei 

pozitiv. Or, într-o societate ca a noastră, în care în fiecare zi crește 

consumul irațional al produselor, al energiei, al resurselor, familia 

trebuie să fie un model – un veritabil model de comportament 

economic rațional pentru generația tânără. 



293 

 

 

Bibliografie 

1. Cuznețov, L. Etica educației familiale. Chișinău: CEP ASEM, 

2000. 297 p. 

2. Dughi, T. Set de valori al părinților și consum cultural propus 

copiilor. Cluj-Napoca, 2009. 

3. Lungu, V. Familia între valorile moral-spirituale și valorile 

economice. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2014, nr. 5 (75), 

Chișinău,  pp.56-60.  

4.  Mihailova, V. Strategii de formare a comportamentului pozitiv 

la copiii. În:  Materialele Conferinței Științifico-practice 

„Rezistența la educație: soluții și perspective”. Bălţi: S. n., 2014. 

pp. 258-263.  

5. Moldovanu, D. Doctrine și economiști celebri. Chișinău: Arc, 

2011. 

6. Papa Ioan Paul al II-lea. Enciclice.  București:  ARCB, 2008. 

7. Prozorovschi, S. Reflecții filosofice. Locul valorilor religioase în 

sistemul axiologic contemporan. În: Revista de istorie și politică, 

an.IV, nr.1. Chișinău, 2011, pp.122-132.  

8. Smith, A. The theory of moral sentiments. Indiana: Oxford 

University Press, 1984. 474 p. 

9. Zbârciog, V. Microeconomie: teorie și aplicații. Chișinău: CEP 

ASEM, 1996. 

10. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент. М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2010.  

11. Горленко В. П. Педагогика cемьи, cемейное воспитание.  

Гомель:  ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. 54 c. 

 



294 

 

REGULI ALE ÎNVĂȚĂRII EFICIENTE A ELEVILOR ÎN 

VEDEREA DIMINUĂRII ANALFABETISMULUI 

FUNCȚIONAL  

Ramona Mirabela OPREA, doctorandă 

(România) 

 

Abstract 

Learning is a fundamental form of human activity. The fight 

against illiteracy is an important part of the effort to alleviate the 

gap between rich and poor nations, as illiteracy is a major obstacle 

to economic, social and cultural development. School is an effective 

way to shape pupils to become active in society. In the age of the 

scientific revolution, the student should have an intense learning 

activity. The learner must be concerned about developing his/her 

thinking and moving towards learning how to learn intelligently, 

efficiently and not reproductively. The article describes a series of 

rules of efficient learning and organizing the individual study in 

order to assimilate knowledge and achieve the transfer to basic skills 

in reading, writing and calculating pupils in primary education in 

order to diminish functional illiteracy. 

 

       Key words: functional illiteracy, learning, methods and 

techniques, rules, results. 

Adnotare 

 Învățarea este o formă fundamentală a activității omului. 

Lupta împotriva analfabetismului este o parte importantă a efortului 

de a atenua decalajul dintre națiunile bogate și cele sărace, 

deoarece analfabetismul reprezintă un obstacol major în calea 

dezvoltării economice, sociale și culturale. Școala este un mijloc 

eficient care ar putea modela elevii să devină activi în societate. În 



295 

 

epoca revoluției științifice, elevul ar trebui să desfășoare o intensă 

activitate de învățare. Cel care învață trebuie să se preocupe să-și 

dezvolte gândirea și să se orienteze spre a învăța cum să învețe în 

mod inteligent, eficient și nu reproductiv. Articolul descrie o serie de 

reguli ale învățării eficiente și de organizare a studiului individual în 

scopul asimilării cunoștințelor și realizării transferului spre 

competențele de bază, privind lectura, scrierea și calculul, elevilor 

din învățământul primar în vederea diminuării analfabetismului 

funcțional.   

 

       Cuvinte-cheie: analfabetism funcțional, învățare, metode și 

tehnici, reguli, rezultate.  

 

 Analfabetismul funcțional se explică prin faptul că cineva a 

învățat să citească, să scrie și să calculeze, dar și-a pierdut aceste 

capacități deoarece nu le-a folosit sau nu a dobândit, prin educație, 

abilitățile suficiente pentru a le folosi în viața de zi cu zi. Analfabeții 

funcționali pot fi și cei care merg la școală, care știu să citească, pot 

scrie o propoziție, dar nu înțeleg ceea ce au citit. Lipsa competențelor 

de citire, scriere și calcul poate duce la neîndeplinirea unor sarcini, 

cum ar fi dobândirea și folosirea informațiilor scrise, ca: diagrame, 

hărți, broșuri, instrucțiuni, contracte și alte sarcini de zi cu zi în 

societatea noastră. Studiile efectuate în societățile industriale 

moderne au arătat că există un număr mult mai mare de analfabeți 

funcționali decât se aștepta, până la 25% din populație. 

Analfabetismul funcțional în țările industrializate este deosebit de 

răspândit printre minoritățile etnice, în grupurile marginalizate, 

printre vârstnici și femei.  

Organizația Națiunilor Unite a luat măsuri împotriva 

analfabetismului prin intermediul UNESCO. În anul 1965, la 
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Teheran, a avut loc o conferință mondială privind eradicarea 

analfabetismului, iar Programul experimental de alfabetizare 

mondială a început în cooperare cu Programul ONU pentru 

dezvoltare (PNUD). În cadrul acestui program, s-au desfășurat 

proiecte-pilot privind alfabetizarea funcțională în mai multe țări, 

adaptând predarea la condițiile sociale.  

Anul 1990 a fost anul internațional al alfabetizării. A avut loc 

o conferință mondială privind educația – Conferința Mondială 

privind Educația pentru Toți care a adoptat Declarația privind 

educația pentru toți: satisfacerea nevoilor de învățare de bază. 

Scopul educației pentru toți a fost repetat la Forumul Mondial al 

Educației din Dakar în anul 2000.  

Rezultatele Programului Internațional din anul 2015 pentru 

evaluarea elevilor (PISA), o anchetă efectuată la nivel mondial 

asupra performanțelor copiilor în vârstă de 15 ani privind citirea, 

matematica și științele, arată că 20% dintre elevi au competențe 

scăzute de citire. Constatările subliniază faptul că va fi nevoie de 

eforturi mai mari pentru ca țările din UE să își atingă obiectivul ca 

mai puțin de 15% să aibă performanțe scăzute la citire, matematică și 

științe până în anul 2020. Din acest motiv, Uniunea Europeană și-a 

propus să reducă nivelul mediu al analfabetismului funcțional, de la 

nivelul actual de 20%, la 15% până în anul 2020.   

Analfabetismul funcțional este încă prezent în școli și rămâne 

o provocare pentru instituțiile de învățământ. Elevii ar trebui să 

dobândească competențe și deprinderi practice. Citirea, scrierea și 

calculul sunt competențe esențiale pentru că reprezintă cheia către 

continuarea învățării eficiente.  

Învățarea este activitatea psihică complexă de formare a 

deprinderilor, de însușire a cunoștințelor și de asimilare a experienței 

sociale ce duce la dezvoltarea personalității prin dobândirea de noi 
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capacități de modificare adaptativă progresivă a comportamentului la 

noile cerințe ale vieții și activității.  

Se disting trei tipuri fundamentale de învățare [6, p. 9]:  

a) învățarea senzorio-motorie: se formează deprinderile (de mers, de 

scris);  

b) învățarea cognitivă: se însușesc noțiunile, cunoștințele, principiile 

și se formează gândirea;  

c) învățarea socială: este asimilată experiența socială formându-se 

atitudinile, convingerile, trăsăturile de personalitate.  

Învățarea eficientă urmărește formarea unui set de competențe 

valoroase în viață [3, p. 26] și reprezintă un proces de dezvoltare a 

întregii personalități.  

 Din categoria metodelor și tehnicilor de muncă intelectuală se 

disting [2, p. 10]:   

a) metode și tehnici de informare, documentare și stocare a 

informațiilor: presupun explorarea și identificarea rapidă a 

surselor de informație; selectarea și structurarea acestora; tehnici 

de lectură simplă; codificarea informațiilor în concepte; folosirea 

calculatorului etc.;  

b) metode și tehnici de învățare, de dezvoltare a intelectului: implică 

înțelegerea, structurarea și asimilarea cunoștințelor; elaborarea de 

conspecte, rezumate etc.;  

c) metode și tehnici de cercetare: urmăresc investigația personală și 

redescoperirea adevărurilor; elaborarea de ipoteze; rezolvarea de 

probleme; emiterea de predicții și ponderea de șanse; strategii de 

gândire probabilistică; tehnici de analiză, prelucrare și 

interpretare a datelor etc.;  

d) metode, tehnici și procedee de creativitate, printre care se pot 

aminti: brainstorming-ul, sinectica, tehnica Philips 66, tehnica 

Delphi, tehnica autochestionării etc.  



298 

 

Metodele, tehnicile și deprinderile de muncă intelectuală 

încep de la scris, citit, calcul, până la conceperea de lucrări și 

proiecte, lucrul la calculator, proiectarea cercetării științifice [5, p. 

63].   

Prin învățare se înțelege nu numai achiziționarea de 

cunoștințe și deprinderi, ci, mai ales, dezvoltarea unor funcții, 

capacități și trăsături psihice și psihosociale ale personalității: 

intelect, atitudini, valori, convingeri. Învățarea școlară este o formă 

de activitate care se subordonează unor scopuri informativ-formative.  

Datorită ritmului rapid de dezvoltare și schimbare, se impune 

orientarea metodologică a procesului de învățare în sensul înzestrării 

celor ce învață cu legi, principii, reguli ce alcătuiesc împreună 

structuri complexe și deschise de cunoaștere, adaptabile unei învățări 

permanente. Organizarea conținuturilor de învățare pe baza logicii 

didactice și a legilor învățării, precum și ordinea în care diferite 

conținuturi sunt învățate sunt decisive pentru eficiența învățării. 

Dintre aceste reguli, mai importante sunt următoarele [7, p. 27]:  

a) orice act de învățare are o dinamică proprie, o evoluție specifică 

guvernată de legea curbei învățării și cea a uitării; însușirea 

cunoștințelor pe parcursul unei zile, al unui semestru sau al unui 

an de studiu nu este un proces liniar, ci, mai degrabă, unul 

ondulatoriu, care evoluează în etape, cu ritmuri și volume inegale 

de asimilare; astfel, în învățarea unui material, se trece 

obligatoriu prin următoarele etape de asimilare: etapa de 

acomodare, etapa asimilării masive și rapide, etapa de relativă 

stagnare și chiar de regresie a învățării, etapa învățării intensive 

în preajma examenelor;  

b) menținerea unui nivel înalt de concentrare a atenției pe o 

perioadă mai îndelungată de timp este condiționată de o serie de 

factori cum sunt: gradul de interes și de noutate a cunoștințelor, 
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capacitatea de concentrare și de efort voluntar, structura internă a 

sarcinii de învățare; învățarea ce solicită activități practice și de 

exersare a unor deprinderi ce stimulează concentrarea atenției și 

durata concentrării; 

c) la baza productivității învățării stau profunzimea înțelegerii și 

activismul intelectual; informațiile sunt integrate în registrul 

personal de cunoaștere prin clasificări, comparații și generalizări, 

apărând necesitatea confruntării permanente și sistematice cu cât 

mai multe surse de cunoaștere pentru detașarea caracteristicilor 

proprii ale materialului de învățat;  

d) definițiile, denumirile, formulele trebuie învățate absolut corect 

de la început; cunoștințele se învață și se rețin mai bine dacă se 

stabilesc corelații și asociații multiple cu celelalte cunoștințe 

posedate;  

e) în procesul învățării trebuie evitate memorarea fidelă a textului, 

încercarea de a reține totul în mod mecanic, recomandându-se o 

învățare inteligentă, selectivă, reținând esențialul care trebuie 

filtrat prin propria experiență de cunoaștere;  

f) punctele de sprijin (ideile principale, tezele, întrebările retorice 

ale autorului, frazele expresive, exemplele, formulele simbolice, 

imaginile semnificative) sunt adevărate concentrate cognitive sau 

structuri informaționale esențializate sub forma unor unități 

principale, în jurul cărora se stabilesc alte informații, idei, 

imagini; se va încerca concentrarea textului de studiat în 

exprimări scurte și esențiale, evidențiind în fiecare formulă 

cuvântul central și asociind ulterior cuvintele între ele pentru a 

forma un lanț logic de idei;  

g) dezvoltarea capacității de a organiza materialul de învățat pe 

unități de sens, de a-l sistematiza într-o concepție personală, a-i 

desprinde noi semnificații și de a concepe și construi noi modele 
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explicative; gruparea materialului după mari unități de sens sau 

microteme permite însușirea și tratarea acestora ca verigi în lanțul 

cunoștințelor;  

h) performanțele cele mai mari în acumularea cunoștințelor se 

înregistrează dimineața, între orele 9-11 și după-amiaza, între 

orele 17-21;  

i) cromatica ambientală a învățării este foarte importantă, astfel: 

albul permite o mai bună concentrare, roșul generează activism 

mintal, galbenul stimulează și întreține starea de vigilență, 

verdele facilitează abundența de asociații libere de idei, albastrul 

favorizează dezvoltarea proceselor de realizare rapidă a 

activității;  

j) dezvoltarea unui stil cognitiv flexibil, creativ bazat pe strategii de 

cunoaștere predominant euristice, pe generarea de cunoștințe noi; 

stilul cognitiv reprezintă modul personal de recepționare, 

prelucrare și interpretare a cunoștințelor; se vor îmbina strategiile 

euristice cu cele algoritmice în rezolvarea diferitelor tipuri de 

probleme;  

k) promovarea învățării conversaționale; învățarea în grup bazată pe 

dialoguri și interogații inteligente stimulează creativitatea, 

schimbul de experiență, dezvoltarea aptitudinilor psihosociale;  

l) fondul afectiv pe care se desfășoară activitatea este foarte 

important; învățarea este mai eficientă în stări de ușoară 

precipitare și anxietate, decât într-o stare de mare anxietate sau de 

relaxare totală;  

m) în expunerea cunoștințelor asimilate, foarte importantă este 

înarmarea cu puncte de vedere proprii, diferite tehnici de 

argumentare și convingere;  

n) înarmarea cu metode de căutare și utilizare a informațiilor pentru 

învățarea unor tehnici informative, de cercetare și documentare.  
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Greșelile de reprezentare a unui fenomen, cât și cele de 

raționalitate sunt cauzate de lipsa de atenție a elevilor [4, p. 114].  

Luarea în considerare a acestor reguli, legi, principii ale 

învățării raționale și eficiente trebuie adaptată la particularitățile 

neuropsihice, la experiența și stilul de învățare propriu. Însușirea lor 

în practica învățării devine o condiție fundamentală a eficienței 

învățării de-a lungul întregii vieți.   

Iluminarea teoretică mărește capacitatea de inventivitate în 

acțiuni mintale care se transpun în forțe dinamizatoare ale 

comportamentelor copiilor, observându-se că ei [1, p. 162]:  

- stăpânesc temeinic volumul de cunoștințe cerut de programele 

școlare pe baza învățării prin cercetare și prin operaționalizarea 

conținutului lecțiilor prin efort propriu intelectual sub forma 

acțiunilor mintale și a capacităților intelectuale superioare;  

- gândesc convergent în condițiile asimilării noțiunilor și a 

cunoștințelor de tip algoritmic;  

- prezintă spirit deschis la nou;  

- au o atitudine deschisă spre o cultură generală;  

- au deprinderea muncii independente ca urmare a diversificării 

muncii de învățare;  

- crește spiritul de ordine și autoeducare a copiilor.  

Strategiile dinamice declanșează și întrețin conștiința atentă 

care dinamizează și perfectează procesele cognitive implicate în 

învățarea școlară.  

În concluzie, menționăm că apariția prematură a oboselii 

intelectuale poate fi prevenită organizând activitățile de învățare prin: 

utilizarea rațională a capacității de muncă, stabilirea unui raport 

optim între nivelul solicitărilor și capacitatea de efort cognitiv ținând 

cont de faptul că există anumite limite a căror depășire duce la 

apariția prematură a suprasolicitării și a surmenajului intelectual. Se 
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vor alterna în învățare temele mai ușoare cu cele cu un grad ridicat de 

abstractizare bazate pe raționamente complexe.  

Pentru refacerea neuropsihică, se recomandă: asigurarea 

orelor și a condițiilor de odihnă pentru un somn de noapte normal, 

pauze de minimum 10 minute între activitățile de învățare, 

desfășurarea unor activități sportive atractive în aer liber, care 

asigură o puternică oxigenare, un regim alternativ optim între muncă 

și odihnă.   

Absolvirea școlii nu înseamnă o încheiere, ci o deschidere 

spre viață și spre autoinstruire. Memorarea logică, activă și creativă a 

conținuturilor presupune prelucrarea, integrarea, sintetizarea și 

condensarea informațiilor în îmbinări de cuvinte, fraze, paragrafe, 

idei noi.  

Dezvoltarea flexibilității gândirii este cea mai importantă 

calitate a învățării eficiente, ducând la diminuarea analfabetismului 

funcțional.  

Activismul mintal exprimat prin gradul de profunzime a 

înțelegerii și a prelucrării cunoștințelor, prin expunerea lor sintetică 

în scris, în absența surselor, este condiția fundamentală a eficienței 

învățării, recomandându-se transformarea elevului în colaborator 

activ în procesul învățării.  

Școala are misiunea de a forma tineri capabili să răspundă 

unor realități în schimbare, să asigure în mod prioritar o concordanță 

între oferta educațională și nevoile comunității anticipând 

schimbările care se presupune că vor avea loc la nivel economic, 

politic, social și cultural, diminuând astfel fenomenul 

analfabetismului funcțional.  
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EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI FILIAŢIA CU SUBSISTEMELE 

PSIHOLOGICE 

Daniel Dragoş OPRESCU, doctorand 

(România) 

 

  Abstract 

  Essentially, physical education consists of a set of actions that 

contribute to the development of the personality of the pupil, by 

enhancing his psychophysical qualities and by ensuring a balance 

between them. As such, the optics that physical education would be 
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just a "play", a means of detente and dexterity after a more intense 

intellectual activity, has no scientific basis nor is it validated by 

practice. 

 

        Key words: physical education, personality, psychological 

subsystems, motivation, theoretical knowledge. 

                                     

Adnotare 

         În esenţă, educaţia fizică este formată dintr-un ansamblu de 

acţiuni care contribuie la dezvoltarea personalităţii elevului, prin 

potenţarea calităţilor psihofizice ale acestuia şi prin asigurarea unui 

echilibru între ele. Ca atare, optica, potrivit căreia educaţia fizică ar 

fi doar o „joacă”, un mijloc de destindere şi o dexteritate după o 

activitate intelectuală mai intensă, nu are un temei ştiinţific şi nici nu 

este validată de practică. 

 

        Cuvinte-cheie:  educaţie fizică, personalitate, subsisteme 

psihologice, motivaţie, cunoştinţe teoretice. 

 

Educaţia fizică şi activităţile sportive, în ansamblul lor, sunt 

preocupări constante pentru toţi factorii responsabili de educaţia 

generaţiilor actuale în formare, de sănătatea şi capacitatea biomotrică 

a populaţiei. 

O alta latură, la fel de importantă, a educaţiei fizice este 

influenţa pe care o exercită asupra complexului de însuşiri naturale 

ale organismului, care fac parte din calităţile fizice ale omului: 

stimularea şi reglarea dezvoltării lor cu ajutorul eforturilor 

funcţionale normate, legate de activitatea motrică, precum şi pe calea 

optimizării regimului de viaţă individual şi a utilizării raţionale a 

condiţiilor naturale ale mediului înconjurător. 
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În decursul dezvoltării societăţii, educaţia fizică a cunoscut 

perioade de înflorire, dar şi momente de declin. De la lumea antică, 

unde s-a bucurat de multă atenţie şi preţuire, păstrăm şi cunoscutele 

precepte: ,,Kalos kai agatos” (Frumos şi bun) şi ,,Mens sana in 

corpore sano” (Minte sănătoasă în corp sănătos), în conţinutul cărora 

sunt sintetizate concepte şi idei valoroase despre idealul educativ, 

relevându-se sugestiv legătura strânsă dintre fizic şi psihic, multipla 

şi complexa lor intercondiţionare. 

Referitor la preocupările de a valorifica educaţia fizică în 

direcţia educării unor trăsături şi comportamente pozitive, având în 

vedere avantajele pe care le prezintă caracterul practic-activ al 

procesului de educaţie fizică, lucrările lui Jean Piaget (,,Motricitate, 

percepţie şi inteligenţă”, ,,Activităţile practice la copii” etc), 

sugestive prin înseşi titlurile lor, avansează idei valoroase privind 

rolul şi importanţa motricităţii în dezvoltarea mecanismelor cognitive 

la copii, privind valorificarea pedagogiei active, prezentă în procesul 

de educaţie fizică, în formarea comportamentelor.  

Ne-am obişnuit să vorbim despre sisteme, în general, și 

despre subsisteme, în particular; în psihologia generală, subsistemele 

psihologice sunt memoria, motivaţia, afectivitatea, gândirea şi 

percepţia. Interpretate separat, ele converg spre procese psihice 

raţionale (gândirea şi memoria), spre procesele psihice volitive 

(voinţa şi motivaţia) sau spre procesele psihice afective (emoţiile 

principale, secundare, asociate). Ce ne interesează la conceptele 

respective? Să le definim, să le prezentăm caracteristicile în ideea 

modelării lor concrete prin strategiile, tacticile şi metodele sportului 

sau educaţiei fizice. 

Gândirea şi memoria sunt procese psihice raţionale ce se 

caracterizează prin evidenţierea, explicarea, înţelegerea şi 

interpretarea legăturilor dintre subiecţi şi mediu. În prezent, 
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abordarea acestor procese psihice, dar, mai ales, a memoriei se 

circumscrie în coordonatele modelului interacţionist-sistemic, care se 

bazează pe principiile teoriei comunicării şi procesării – stocării 

informaţionale. Memoria  nu se poate dezvolta fără gândire. 

Deşi termenul ca atare de gândire este insuficient de bine 

înţeles din punct de vedere semantic, în pedagogie, dar mai ales, în 

psihologie, el a pătruns prin intermediul filosofiei şi al logicii şi a 

fost asociat  cu anumite forme ale activităţii mintale – de a opera cu 

concepte, cu abstracţiuni, de a judeca, de a raţiona şi de a genera 

cunoştinţe.  

Descartes identifica gândirea cu conştiinţa şi o considera ca 

un dat – proba peremptorie a existenţei de sine era însăşi realizarea 

in vivo a procesului de gândire sau de cugetare: ,,Cogito ergo sum” 

(Gândesc, deci exist). 

În accepţiunea cea mai largă, termenul de motivaţie reuneşte 

,,ansamblul factorilor dinamici care determină conduita unui 

individ” (Norbert Sillamy,1996), sau ,,Motivaţia este o „structură 

sau principiu de forţă care împinge individul către un scop 

determinându-i din interior activitatea” (Epuran, 1984, p. 36). 

Prin motiv, înţelegem acel indicator, capabil să asigure o 

direcţie, un obiectiv şi un scop acţiunii noastre. Motivaţia 

încorporează mai multe motive, de naturi diferite, capabile să 

contureze o atitudine de lungă durată şi cu maximă intensitate, în 

finalizarea unei acţiuni. Aceasta capătă o intensitate maximă atunci 

când individul ştie că acţiunile sale vor fi apreciate cu ajutorul unui 

standard (baremuri, norme sau probe de control, în educaţie fizică şi 

sport). Dacă ar fi să facem o descriere a mecanismului formării 

emoţiilor, adică identificarea stimulilor, formarea ideii despre ei şi 

declanşarea registrului afectiv, am putea înţelege motivaţia drept o 
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atitudine dominantă, însoţită de un registru asociat al emoţiilor, 

prelungit pe o durată mare de timp. 

Percepţia este un proces psihic prin care cunoaştem obiectele 

şi fenomenele în integritatea lor şi în momentul când ele acţionează 

asupra organelor senzoriale, ceea ce însă nu exclude intervenţia 

gândirii sau implicarea unei serii de atitudini. 

Afectivitatea se referă la un summum de emoţii intens 

conştientizate şi trăite, ce exprimă gradul de (ne)concordanţă dintre 

un obiect sau o situaţie şi tendinţele noastre. Vasile Pavelcu scoate în 

relief şi tensiunea, drept caracteristică a stărilor afective: dacă o 

tendinţă se transformă imediat în mişcare, nu mai apare un afect. 

Subsistemele psihice descrise mai sus, în varianta pe scurt, 

pot intra în spectrul de continuitate şi interrelaţionare, prin 

intermediul mecanismelor kinestezice, specifice educaţiei fizice  şi 

sportului. 

Pentru a realiza convergenţa informativă dintre concepte şi 

pragmatică, am ales varianta explicaţiilor, prin denumirea ,,Educaţia 

fizică şi filiaţia  cu subsistemele psihologice”.  

De exemplu, atletismul, boxul, înotul, luptele şi sporturile 

albe dezvoltă mult gândirea, memoria, motivaţia şi afectivitatea. 

Sporturile colective, de echipă, precum handbalul, fotbalul, voleiul,  

baschetul etc., dezvoltă mai mult gândirea, memoria şi percepţia, fără 

a exclude însă, în totalitate, celelalte componente. 

Sporturile de echipă creează particularităţi motivaţiei, în 

sensul că, uneori, la eforturi uşoare, implicarea poate fi puternică, 

intensă, ceea ce nu e în mod necesar şi performant, sau, la eforturi 

grele, implicarea este superficială, ineficientă, neconvingătoare, ceea 

ce iar nu este convenabil. De preferat însă este armonizarea 

eforturilor cu tipologia sarcinilor, în ideea definirii unui optimum 

motivaţional. 
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 În cadrul orelor de educaţie fizică predate în şcoli – fie civile, 

fie militare – se poate ,,profita” de parcurgerea în ordine, gradual, a 

etapelor procesului formării deprinderilor şi priceperilor motrice sau 

a celor ale procesului de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor de 

specialitate. 

 Deprinderile şi priceperile motrice sunt componente ale 

modelelor de educaţie fizică  şi sport care se  formează, se învaţă şi 

se dobândesc în ontogeneză. Însuşirea acestora este condiţionată de 

multe variabile, având prioritate – pe un fond metodic corect – 

nivelul calităţilor motrice şi al indicilor de dezvoltare fizică/corporală 

ce caracterizează subiecţii cu care se lucrează.  

Cunoştinţele teoretice de specialitate au un rol primordial în 

conştientizarea practicării exerciţiilor fizice. Aceste cunoştinţe 

presupun reflectarea în conştiinţa subiecţilor a fenomenelor proprii 

activităţilor de educaţie fizică şi sport, reflectare sub formă de 

percepţii, reprezentări, acţiuni sau principii. Cunoştinţele teoretice de 

specialitate se transmit  pe cale verbală sau pe cale intuitivă (scheme, 

grafice, planşe etc.) concomitent cu procesul de practicare a 

exerciţiilor fizice. Concret, ele se transmit subiecţilor în procesul 

bilateral: înaintea, în timpul sau după exersarea actelor şi acţiunilor 

motrice. În unităţile de învăţământ cu clase speciale de educaţie 

fizică şi sport, există, din anul 1992, lecţii săptămânale de ,,teorie 

sportivă”, în care se predau cunoştinţe teoretice despre practicarea 

ramurilor şi probelor sportive, cu referiri la cele implicate în clasele 

respective de elevi. În sport, aceste cunoştinţe teoretice de 

specialitate se transmit şi cu ocazia şedinţelor de pregătire sau de 

analiză a activităţilor competiţionale specifice. Prin nivelul lor de 

însuşire, cunoştinţele teoretice de specialitate dau ,,notă” pentru 

calitatea practicării exerciţiilor fizice, pentru modul de 

participare/implicare a competitorilor. Nivelul de însuşire a acestor 
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cunoştinţe se verifică prin conversaţie cu subiecţii sau prin unele 

chestionare scrise sau aplicate pe aceştia. Acest nivel se remarcă prin 

observaţie şi în activităţile practice concrete. Spre exemplificare, 

prezentăm următoarele câteva categorii de cunoştinte teoretice de 

specialitate: 

 poziţiile şi direcţiile mişcărilor, realizate prin contracţia 

muşchilor scheletici; 

 principalele segmente ale corpului omenesc şi cele mai 

importante acte şi acţiuni motrice efectuate de aceste segmente; 

 regulile de bază privind practicarea exerciţiilor fizice din punct 

de vedere igienic, fiziologic, metodic, psihopedagogic etc.; 

 recordurile sau performanţele maxime pe plan naţional la unele 

ramuri sau probe sportive; 

 metodologia folosirii exerciţiilor fizice în scopuri preventive şi 

corective; 

 mecanismul fundamental de execuţie a unor acte şi acţiuni 

motrice ş.a. 

Ca şi în cazul celorlalte discipline, reale sau umanistice, la ora 

de educaţie fizică pot apărea scalele riscurilor. Adică, pe cel cu 

aptitudini dominante, dar neutilizate raţional, îl poţi face 

neperformant, iar pe cel fără aptitudini de bază îl menţii la acelaşi 

potential psihobiomotric.  

Ideal este să identificăm obiectele de atitudine, să determinăm 

tehnica corectă de lucru, să definim durata perfecţionării 

antrenamentului şi apoi să evaluăm obiectivul propus, de interes.  

Metoda de antrenament este în deplin acord cu tipologia 

educaţiei fizice şi sportului, cu natura subiectului angrenat, cu 

intensitatea concursului, cu psihologia individului de a răspunde la 

stimuli de influenţare socială. 
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Şi nu în ultimul rând, ci dimpotrivă, după opiniile exprimate 

de numeroşi specialişti, teoreticieni şi  nu numai, în cadrul orelor de 

educaţie fizică trebuie avut, permanent, în vedere realizarea poate a 

celui mai important obiectiv al educaţiei fizice şi sportului, şi anume 

formarea capacităţii de a practica exerciţiile fizice în mod 

independent, individual sau în grup.  

Capacitatea de practicare independentă a exerciţiilor fizice 

este o componentă constantă a modelului de educaţie fizică şi sport la 

aproape toate subsistemele. La baza acestei activităţi stă participarea 

conştientă şi activă a subiecţilor, participare care presupune, în 

această perspectivă, câteva cerinţe de bază, şi anume: 

 înţelegerea de către subiecţi a influenţelor exerciţiilor fizice 

asupra organismului; 

 manifestarea unei atitudini responsabile pentru însuşirea 

materialului predat (dependentă de conştiinciozitatea şi 

implicarea subiecţilor, dar şi de calităţile pedagogice ale 

specialiştilor); 

 formarea capacităţii de apreciere obiectivă a propriului 

randament, precum şi a randamentului colegilor de grup, pe baza 

unor criterii precis stabilite şi verificate tot de conducătorul 

procesului instructiv-educativ; 

 înţelegerea corectă a structurii actelor şi acţiunilor motrice care se 

însuşesc; 

Ca în orice tip de acţiune umană, în educaţia fizică şi sport, 

subsistemele psihologice devin un ,,tot’’, un summum. Faptul că ele 

se manifestă cu dominanţă sau sunt atenuate în spectrul de efort, 

confirmă, încă o dată, că mentorul spiritual şi conceptual are nevoie, 

pe lângă ştiinţa psihopedagogiei, de experienţă, de voinţă şi de 

motivaţie. Şi asta pentru că, de aici, se declanşează toate celelalte 

procese ori activităţi psihice. 
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ROLUL MANAGERILOR ÎN MOTIVAREA 

PERSONALULUI PENTRU DEZVOLTAREA 

PERFORMANŢELOR ORGANIZAȚIONALE 

Monica-Vasilica PLEȘCAN, doctorandă 

(România) 

 

        Abstract 

 The article addresses the role of managers in motivating 

teachers in pre-university education to develop organizational 

performance. Some management strategies are appropriate for 

teacher motivation: efficient management of organizational 

communication, atmosphere / organizational climate management, 

monitoring of the well-being of the institution, promoting 

organizational civic behavior, capitalizing on participatory 

management principles. 
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               Key words: manager, educational management, motivation, 

organizational performance, managerial strategies, managerial 

roles. 

 

Adnotare 

 Articolul abordează problema rolulului managerilor în 

motivarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar  pentru 

dezvoltarea performanțelor organizaționale. Se oferă câteva strategii 

manageriale oportune pentru motivarea cadrelor didactice: 

managementul eficient al comunicării organizaţionale, managementul 

atmosferei/ climatului organizaţional, monitorizarea stării de bine din 

instituţie, promovarea comportamentului civic organizaţional, 

valorificarea principiilor managementului participativ. 

 

            Cuvinte-cheie: manager, management educațional, 

motivare, performanță organizațională, strategii manageriale, 

roluri manageriale.  

 

Potenţialul şi eficacitatea oricărui tip de organizaţie depinde, 

într-o mare măsură, de performanţele individuale ale membrilor săi. 

La rândul lor, performanţele individuale sunt influenţate de o serie de 

factori, printre care se regăseşte stilul de conducere al managerilor şi 

cultura organizaţiei. Transformările aşteptate în viitor, de la o 

societate bazată eminamente pe resurse materiale la o societate a 

utilizării resurselor inteligente care se profilează astăzi, conduc la 

integrarea pe scară largă a managementului bazat pe cunoştinţe la 

nivelul organizaţiilor performante. Atenţia se mută strategic de la 

impersonalele acţiuni cu resurse materiale sau financiare la 

coordonarea, antrenarea şi motivarea capitalului uman, cu toate 

efectele care rezultă din personalizarea relaţiei dintre manageri şi 
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angajaţi. 

Managementul dezvoltării resurselor umane constituie, de 

altfel, unul dintre puţinele domenii ştiinţifice care pot produce 

schimbări calitative majore în planul activităţii profesionale, fără 

investiţii materiale şi financiare majore, prin intensificarea însă a 

eforturilor managerului [7]. 

Considerăm că, în cadrul școlilor, motivarea angajaţilor este 

esenţială, deoarece activitatea acestora este cea care duce la 

creşterea performanţelor organizaţionale în toate activităţile pe 

care le desfăşoară. 

În epoca schimbărilor rapide ce au loc în învăţământ, rolul 

cadrelor didactice în punerea în aplicare a schimbărilor devine tot 

mai evident. În acest sens, E. Păun afirmă că orice schimbare este 

mediată însă de cadrul didactic, iar răspunsurile sale pot fi foarte 

variate: acceptare şi motivaţie de a le traduce în fapt, însoţită de 

competenţele necesare unei astfel de acţiuni; acceptare în plan 

raţional, dar nesusţinută de motivaţia şi competenţele necesare; 

acceptare şi dorinţa de a produce schimbări, stânjenite însă de 

absenţa capacităţilor profesionale; neutralitate cu efect de stagnare, 

care uneori poate fi un refuz mascat; respingere sau refuz deschis, 

care poate proveni din incompatibilităţi profesionale sau din 

neaderarea la ideologia reformei [4]. 

Rolul factorului uman este determinat de rolul muncii ca 

pârghie a prosperităţii, a progresului societăţii. Munca este esenţa 

homo economicus, forma de manifestare a acestuia. Munca umană 

este izvorul bogăţiei acumulate de-a lungul timpului, inclusiv a 

capitalului. Dreptul la muncă, la libera alegere a profesiei, la un 

salariu echitabil sunt drepturi fundamentale ale omului în orice 

societate democratică. Apelând la motivare, managerii urmăresc, 

în esenţă, ca membrii organizaţiei să dezvolte anumite tipuri de 
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comportament, considerate favorabile în atingerea obiectivelor 

proiectate şi dorite. 

Motivarea este metoda prin care un manager îi determină pe 

angajați să-și stabilească o poziție cât mai aproape de maximum. 

Funcția de motivare are drept scop stimularea angajaților în 

obținerea de performanțe și recunoașterea faptului că indivizii sunt 

unici și că tehnicile motivaționale trebuie să corespundă fiecărui 

individ. Motivația cuprinde următoarele activități: evaluarea 

performanțelor, recompensa, analiza, proiectarea și reproiectarea 

posturilor. 

Motivația individuală este maximă atunci când subordonatul 

este conștient de propria lui valoare, lucrează în cadrul unei 

structuri care îl solicită și îi pune în valoare abilitățile. De aceea, 

elaborarea unei strategii în domeniul motivației personalului 

didactic se recomandă să parcurgă cinci etape: analiza teoriilor 

motivaționale; analiza obiectivelor strategice ale organizației de 

învățământ; elaborarea variantelor de strategii motivaționale; 

realizarea de consultări la toate nivelele managementului; aplicarea 

și reevaluarea permanentă a strategiei motivaționale. 

Să oferi mijloacele pentru satisfacerea nevoilor, așteptărilor, 

aspirațiilor pe care cadrele didactice doresc să și le îndeplinească, 

înseamnă să oferi un climat motivațional. Motivarea este vitală 

pentru orice muncă dacă dorim ca oamenii să depună efort în ceea 

ce fac și să îndeplinească sarcinile de bună voie și cât pot de 

eficient. 

Astfel, motivarea reprezintă una dintre strategiile absolut 

necesare ale schimbării; schimbarea nu se poate produce decât în 

urma conştientizării necesităţii unui astfel de demers, a asumării şi 

interiorizării deciziei de implicare în procesul de schimbare. Credem 

că este oportun de a identifica mecanismele care să poată motiva 
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cadrul didactic la un efort persistent de a realiza un proces 

educaţional de calitate. 

Analizând literatura de specialitate, deducem că motivarea 

cadrului didactic pentru un proces educaţional de calitate este în 

strânsă legătură cu motivarea elevului pentru învăţare [15]. Mai 

mult, nivelul de motivare al cadrelor didactice determină 

performanţa instituţiei de învăţământ. 

Scopul managerului este de a îmbunătăți performanța prin 

motivare. Performanța se încadrează între un minim necesar, care 

asigură păstrarea postului și un maxim, determinat de efortul de 

care este capabil cadrul didactic. Performanța este în funcție de 

produsul dintre nivelul abilităților și motivație. 

Identificarea celor mai eficace modalităţi de motivare a 

cadrelor didactice, ca parte esenţială a managementului resurselor 

umane, reprezintă o provocare permanentă a managerilor. 

Motivarea personalului reprezintă un proces complicat; nu există 

reţete sau metode universale de motivare, acesta fiind un proces 

flexibil, temporar şi mult influenţabil de un şir de factori subiectivi 

şi obiectivi. Pentru că motivaţiile variază de la individ la individ, în 

funcţie de trebuinţe, personalitate sau valorile după care se conduc, 

nu este posibil să se aplice o metodă de motivare unică, valabilă 

pentru motivarea tuturor angajaţilor. 

Evaluarea performanțelor urmărește crearea unor sisteme 

motivante de apreciere a angajaților. Este necesară din următoarele 

motive: permite persoanei să identifice domeniile în care are 

deficiențe pe care trebuie să le depășească/îmbunătățească, 

evaluează contribuția unei persoane în vederea stabilirii unei 

recompense, a promovării pe scara ierarhică. Evaluarea 

performanțelor trebuie să fie cât mai obiectivă. 



316 

 

Specific sistemului educațional este ansamblul de valori și 

atitudini: cultivarea unui mediu școlar centrat pe valori și pe relații 

democratice; promovarea unui sistem de valori culturale, morale și 

civice, în concordanță cu idealul educațional; crearea unui climat 

socioafectiv securizant, în clasa de elevi; implicarea în dezvoltarea 

instituțională și în promovarea inovațiilor în învățământ; angajarea 

în relații de parteneriat socioeducațional cu familia și cu alte 

instituții cu responsabilități educaționale; participarea la propria 

dezvoltare profesională și la definirea unui stil propriu de instruire. 

Motivarea resurselor umane este în strânsă legătură cu toate 

activităţile specifice managementului resurselor umane și se 

particularizează la nivelul managementului educațional. În viziunea 

noastră, Ministerul Educației Naționale va trebui să dezvolte acele 

politici de management, să contureze acel sistem de motivaţii 

superioare, generatoare ale câmpului motivaţional intrinsec, 

condiţie esenţială pentru obţinerea satisfacţiei și a performanței în 

raport cu „lucrul bine făcut”, care va constitui forţa motrice de 

acţiune pentru asumarea responsabilităţilor în vederea atingerii 

obiectivelor organizaţionale. Aceasta aduce cu sine necesitatea 

îmbunătăţirii aspectului atitudinal al factorului uman, a dezvoltării 

şi susţinerii motivaţiei intrinseci. 

Paleta strategiilor, metodelor şi tehnicilor manageriale cu efecte 

motivaţionale majore este destul de cuprinzătoare. Important este ca 

acestea să fie valorificate în corelaţie cu variabile individuale şi 

organizaţionale, personalizate la nivelul fiecărei instituții școlare. 

Consultând literatura de specialitate, putem avansa următoarele 

condiţii manageriale ale motivării cadrelor didactice: un 

management eficient al comunicării organizaționale, care se 

compune dintr-un climat organizaţional favorabil în cadrul școlii, care 

va conduce la creşterea nivelului de înţelegere, toleranţă, empatie şi 
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ajutor reciproc între angajaţi; caracterul pozitiv al mesajelor, 

comunicarea managerială motivantă. O pondere motivaţională o are 

feedbackul verbal sau recunoaşterea meritelor, ce constă în a reacţiona 

explicit prin feedback pozitiv faţă de un coleg, după ce acesta a realizat 

o sarcină, un obiectiv sau a încheiat o perioadă de activitate [4]. 

Permanent, în calitate de manageri, trebuie să dezvoltăm acţiuni de 

îmbunătăţire a procesului de comunicare organizaţională: motivarea 

adecvată a comunicării, promovarea cu predilecţie a unor stiluri 

participative de management, feedback constructiv. De asemenea, o 

altă condiţie managerială a motivării cadrelor didactice este 

managementul atmosferei, a climatului organizațional. Se 

recomandă construirea unui climat organizaţional valoros, susţinut de 

principii etice. Prin stilul de conducere (autoritar, democratic sau 

laissez-faire) managerul instituției școlare promovează un anumit tip 

de climat organizaţional, astfel că rolul managerului în crearea unui 

climat bazat pe încredere, participare, suport etc. este definitoriu 

pentru relaţia dintre manager şi subordonaţi. Pentru sistemul de 

învăţământ este relevant şi semnificativ climatul etic. Mecanismele 

etice aliniază valorile cadrelor didactice cu cele organizaţionale.  

O altă condiție importantă pentru motivarea cadrelor didactice o 

reprezintă monitorizarea stării de bine din școală. Prin starea de 

bine se înţelege  atmosfera din interiorul instituţiei: condiţiile de 

lucru; nivelul de stres, experienţele emoţionale, mintale, sociale ale 

cadrului didactic la locul de lucru, comportamentul civic 

organizațional (loialitatea, conştiinciozitatea, altruismul, fairplay) 

etc. [1, 3, 7]. Crearea unui mediu de lucru sănătos devine un 

deziderat pentru activitatea managerială şi pentru întreg colectivul, 

fiind un proces activ, ce are drept rezultat angajaţi mai sănătoşi şi o 

instituţie mai motivată, în ansamblu. 
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Nu în ultimul rând, o altă condiție importantă pentru motivarea 

cadrelor didactice o reprezintă valorificarea principiilor 

managementului participativ. 

S-a demonstrat că participarea răspunde la un număr de motivaţii 

de bază cum sunt recunoaşterea, afilierea, acceptarea şi, înainte de 

toate, dă profesorilor un sens al realizării. Managementul 

participativ pune accent pe principiile managementului consultativ 

și pe cele ale managementului democratic. 

Motivarea solicită acţiuni concrete de automotivare, dintre care 

amintim: alegerea profesiunii şi a locului de lucru, în funcţie de 

propriile aptitudini şi înclinaţii, asigurarea satisfacției muncii 

calitativ realizate, implicarea activă în rezolvarea problemelor 

școlii. 

În concluzie, este oportun ca în cadrul sistemului /instituţiei de 

învăţământ să se desfășoare un proces autentic de motivare a 

cadrelor didactice. Abordarea motivării trebuie să fie complexă, 

diferenţiată, graduală (să satisfacă progresiv necesităţile persoanei, 

în corelare cu rezultatele obţinute), realizată particularizat la fiecare 

instituţie/individ/situaţie managerială, pe baza analizei aprofundate 

a variabilelor individuale şi organizaţionale şi a relaţiilor dintre ele. 

Se va ţine cont de specificul activităţii din cadrul sistemului de 

învăţământ şi de caracterul intangibil al produsului tuturor activităţilor 

educaţionale din cadrul sistemului, ce solicită dezvoltarea şi 

menţinerea motivaţiei intrinseci pentru activitate. În aceste condiţii, 

motivarea devine autentică în raport cu persoana, dar şi cu sistemul/ 

instituţia de învăţământ. 
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CLASIFICAREA BLOCAJELOR IMAGINAȚIEI CREATIVE, 

ÎN VIZIUNEA CERCETĂTORILOR SPECIALIZAȚI ÎN 

STUDIUL PSIHOLOGIEI 

Daniela ROȘCA-CEBAN, doctorandă 

 

Abstract 

 Imagination and creativity can shed periodically, leaving the 

creative person without ideas and in a state of creative blockage. The 

problem is closed in the processes of thinking, one of which is to 

analyze the situation under one aspect or under the same point of 

view. The creative process can be very emotional. And this moment is 

not always enjoyable. When confrontation with the unknown, occurs 

unpleasant sensations leading to creative blockage. All of this 

exhausts mental energy and leads to procrastination. 

 

Key words: creative imagination, blockage of creative 

imagination, overcoming blockage. 

 

Adnotare 

 Imaginația și creativitatea pot seca periodic, lăsând 

persoana creativă fără idei și într-o stare de blocaj de creativitate. 

Problema este închisă în procesele gândirii, unul dintre ele fiind 

analiza situației sub un aspect sau din același punct de vedere. 

Procesul creativ poate fi foarte solicitant din punct de vedere 

emoțional. Acest moment nu este întotdeauna plăcut. Când are loc 

confruntarea cu necunoscutul, este posibilă apariția unor senzații 

neplăcute ce duc la blocaje de creativitate. Toate acestea epuizează 

energia mintală și duc la procrastinare. 
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Cuvinte-cheie: imaginație creativă, blocaje ale imaginației 

creative, depășirea blocajelor. 

 

Blocajul de imaginație creativă este starea în care persoana nu 

mai poate crea nimic nou. Motivul poate fi oricare – suprasolicitarea 

psihologică, problemele personale, oboseala fizică și lipsa de somn, 

lenea, frustrarea, conflictele, apatia din cauza faptului că nu se 

întâmplă nimic nou în viață. Și deși adesea această stare este depășită 

de la sine, ea nu poate fi ignorată [4]. 

Psihologul și cercetătorul A. Cosmovici, în lucrarea sa 

Psihologia generală, a propus următoarea clasificare a blocajelor 

imaginației creative: 

1. Blocajele culturale. Conformismul este unul dintre ele: 

dorința oamenilor ca toți cetățenii să se poarte și să gândească la fel. 

Cei cu idei sau comportări neobișnuite sunt priviți cu suspiciune și 

chiar cu dezaprobare, ceea ce constituie o descurajare pentru 

asemenea persoane.  

2. Blocajele metodologice sunt acelea care rezulta dintr-un mod 

de gândire șablonizat, după un algoritm rigid. Algoritmul este o 

succesiune determinată de operații permițând rezolvarea unei 

anumite categorii de probleme (așa sunt formulele matematice, un 

algoritm este „regula de trei simpla” etc.). Noi suntem obișnuiți să 

aplicam într-o situație un anume algoritm și, deși nu pare a se potrivi, 

stăruim în a-l aplica, în loc să încercăm altceva. 

3. Blocaje emoționale. Întrucât, așa cum se știe, factorii afectivi 

au o influență importantă, teama de a nu greși, de a nu se face de râs 

poate împiedica pe cineva să exprime și să dezvolte un punct de 

vedere neobișnuit. De asemenea, graba de a accepta prima idee este 

greșită, fiindcă rareori soluția apare chiar de la început. Unii se 

descurajează rapid, dat fiind că munca de creație, de inovație este 
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dificilă și solicită eforturi de lungă durată. De asemenea, și tendința 

exagerată de a-i întrece pe alții provoacă evitarea ideilor prea 

deosebite și dăunează procesului de creație [4,1 p.166-167]. 

În această ordine de idei, C. Vîju propune o altă clasificare a 

blocajelor creativității, parțial completând ideile expuse mai sus. În 

viziunea autoarei, în manifestarea creativităţii pot apărea factori de 

blocaj generaţi de cauze diverse:   

- Factori de blocaj de natură emoţională: descurajare, neîncredere 

în propriile capacităţi, egocentrism, individualism, teama de a fi 

diferit de cei din grupul său, teama de eşec, de dezaprobare 

socială, tendinţa exagerată de a-i întrece pe alţii, dependenţa 

excesivă de opiniile altora etc.   

- Blocaje provocate de factorii educativi: profesori, părinţi etc.: 

- orientarea excesivă a studenților asupra succesului, goana de 

a atinge performanţe şcolare cât mai înalte; 

- orientarea studenților după colegii de aceeaşi vârstă; 

- sublinierea permanentă a apartenenţei la un sex sau altul; 

- accentul exagerat pe competiţie sau pe cooperare; 

- considerarea indivizilor divergenţi ca fiind anormali; 

- critica prea matură a ideilor; 

- conduita noncreativă a profesorului etc. [3]. 

O clasificare mai detaliată o găsim la G. Popescu. Ea a făcut o 

investigație a opiniilor diferitor autori referitoare la blocajele 

creativității, deducând următoarea structură: 

4. Blocaje perceptive:  

– incapacitatea de a face distincţia dintre cauză ș i 

efect;  

– dificultăţi în definirea problemei; 
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– dificultăţi în defalcarea problemei, în delimitarea 

elementelor sale componente, care ar putea fi abordate mai 

uşor; 

– dificultatea de a distinge între fapte şi problemă;  

– discordanţă între proiectul realizat şi cel 

planificat. 

5.Blocaje legate de relaţia individ-grup: 

– lipsa de comunicare ce poate avea formele: 

comunicare imposibilă din cauza deficienț elor de limbaj, de 

vocabular; comunicare incompletă; comunicare deformată, 

denaturată voluntar;  

– marginalizarea individului creativ, întrucât 

comportamentul său iese din tiparele normelor sociale; 

– lipsa de autenticitate din cauza presiunilor 

exercitate de constrângerile sociale sau culturale; 

– izolarea, cauzată fie de respingerea de către 

ceilalţi, fie din  iniţiativă personală, determinată de teama 

de a greşi; 

– dependenţa încurajată de grup, obţinută prin 

intermediul recompenselor şi pedepselor, al informaţiilor, pe 

căi financiare [2, pp. 45-46]. 

Revenind la opiniile C. Vîju, constatăm că prevenirea și 

înlăturarea factorilor de blocaj se pot realiza prin redefinirea 

periodică a unor concepte, idei, obiecte şi fenomene, prin încurajarea 

rezolvării euristice a problemelor, pe bază de imaginaţie și fantezie, 

prin antrenarea studenților la activităţi instructiv-educative care 

stimulează dezvoltarea unei atitudini creatoare. 

Există modalităţi de diminuare a blocajelor creativităţii. 

Pentru a dezvolta creativitatea în învăţământ, în primul rând trebuie 

schimbat climatul, ceea ce va facilita eliminarea blocajelor culturale 
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și emoționale, puternice în şcoala din trecut. Se cer relaţii destinse, 

democratice între studenți şi profesori, ceea ce nu înseamnă a coborî 

statutul social al cadrelor didactice. 

De asemenea, modul de predare trebuie să solicite 

participarea, iniţiativa studenților; este vorba despre acele metode 

active, care ar trebui să fie folosite cât mai intens în procesul de 

educaţie desfășurat în unităţile de învăţământ. Deloc de neglijat, 

fantezia creatoare trebuie și ea apreciată corespunzător, alături de 

temeinicia cunoştinţelor, de raţionamentul riguros şi de spiritul critic. 

O altă modalitate de a înlătura blocajele creativităţii la 

studenți ar fi ca profesorii să se implice, să stimuleze spiritul creativ 

al studenților. 

Cercetările pe această temă au arătat că atitudinea pozitivă a 

profesorului faţă de creativitate este unul dintre cei mai importanţi 

factori care facilitează creativitatea și diminuează timiditatea 

discipolilor. Condiţia primă a dezvoltării creativităţii elevului este ca 

profesorul să ştie ce înseamnă a fi creativ, să aibă cunoştinţe de bază 

despre creativitate, despre psihologia creativităţii, despre 

posibilităţile de dezvoltare a acesteia în procesul de învăţământ. 

Altfel, el nu va putea încuraja ceva ce nu înţelege sau despre care nu 

ştie mare lucru. 

Este, de asemenea, necesară respectarea de către profesor a 

personalităţii creatoare a elevului. Acest lucru nu este simplu, dacă 

ne gândim la faptul că studenții creativi pun întrebări incomode, 

oferă soluţii inedite de rezolvare a problemelor, nerespectând 

procedeele stereotipe, sunt de o curiozitate uneori supărătoare și sunt 

nonconformişti. Din păcate, de multe ori, sistemul educaţional nu 

numai că nu încurajează, ci inhibă creativitatea studenților prin 

cultivarea unui comportament conformist. De asemenea, şi părinţii 

trebuie să fie alături de copii, să-i încurajeze, să creadă în ei şi-n 
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ideile lor. Să nu le ceară să atingă performanţe peste puterile lor sau 

să-i demotiveze atunci când ei se îndreaptă către un domeniu cu care 

ei nu sunt de acord – domeniul artelor, de exemplu, pe motiv că 

artele nu sunt importante. Talentul unui copil trebuie cultivat pe acea 

arie, unde el dovedeşte că are înclinaţie, că posedă aptitudinile 

necesare [3]. 

Trebuie să menționăm, în concluzie, că, uneori, starea 

emoțională afectează persoana creativă în momentul cel mai 

inoportun. De exemplu, volumul și importanța unor sarcini fac ca 

gândurile să devină confuze, să nu știi ce să faci. În astfel de situații, 

apar stări de tensiune și de nervozitate – inhibitori ai inspirației și 

imaginației creative.  

În cazul apariției blocajelor creative, e important de stabilit 

obiectivele, de programat activitățile, de distribuit timpul. Proiectul 

gigantic trebuie divizat în părți, astfel el își va pierde amploarea și va 

înceta să suprime. Și, pas cu pas, blocajul de creativitate va fi 

depășit. 
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STADII DE DEZVOLTARE A COPILULUI ÎN PERIOADA 

PREADOLESCENȚEI 

Ioana Corina ROTARU, doctorandă 

(România) 

 

Abstract 

         The article describes the family environment that influences the 

development of the preadolescent by altering its personality. The 

transformations that take place during this period contribute to the 

formation of a personal identity that allows them to be interpreted in 

the social life. 

 

         Key words: family environment, preadolescence,  

preadolescent features. 

 

Adnotare 

         Articolul descrie mediul familial care influențează dezvoltarea 

preadolescentului modificându-i personalitatea. Transformările care 

au loc în această perioadă contribuie la formarea unei identități 

personale care le permite integrarea în viața socială. 

 

       Cuvinte-cheie: mediul familial, preadolescență, trăsături 

preadolescente. 

 

 Mediul familial este primul mediu psihouman și cutural care 

elaborează organizarea comportamentului copilului; este locul 

trăirilor emoționale, al intimității și al încrederii exclusive, unde 

copilul este ajutat să se construiască pe sine ca om, să se integreze în 

viața socială după modelul celor care îl înconjoară. Familia este 
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prima care influențează dezvoltarea omului, punându-și amprenta pe 

întreaga sa personalitate. Cea dintâi școală a omului a fost și rămâne 

familia [1]. 

 Coordonatele valorice joacă un rol important în orientarea 

individului în procesul dezvoltării și al autodezvoltării. Tânărul se 

introduce treptat în sistemul relațiilor familiale și conștientizează în 

timp caracterul și normele care stau la baza vieții familiale. Valorile 

pe care se intemeiază o familie se cer acceptate de către toți membrii 

comunității, inclusiv de către copii. 

 Aceasta nu exclude pregătirea tinerilor pentru a se acomoda și 

a adera la statutul familiei, pe de o parte, și nici pregătirea lor pentru 

viața de familie proprie, adică pentru a-și asuma și manageria, cu 

toată responsabilitatea, a familiei pe care și-o vor întemeia [2].  

 În cazul  în care influența familiei este pozitivă, copilul este 

îndrumat să îmbrățișeze o profesie adecvată înclinațiilor și 

posibilităților sale fizice, psihice și necesităților societății. 

 Cadrul cel mai potrivit pentru formarea principalelor 

deprinderi, pentru transmiterea principalelor cunoștințe asupra 

realității și pentru formarea primelor principii de viață este în familie, 

care continuă să rămână o formă permanentă de convețuire umană.   

Familia este colectivitatea socială capabilă să-i asigure 

individului acea capacitate emoțională absolut necesară echilibrului 

psihic, să-i asigure încrederea de care el are nevoie pentru a rezolva 

cu succes problemele vieții. Copilul învață  în familie o serie de 

lucruri pe care școala le consideră cunoscute la începerea procesului 

de educație. 

 Foarte importantă în formarea atitudinii față de muncă este 

puterea modelului pe care părintele îl oferă în această direcție.  

Motivația învățării depinde de atitudinea părintelui față de viitorul 

copilului, de pregătirea lui pentru profesie, de orientarea lui justă în 
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alegerea acesteia. Întregul demers educativ este un proces de 

prelucrare și asimilare involuntară a unor valori culturale din mediul 

imediat în care individul trăiește sau din medii exterioare. 

 Secretul eficienței educației familiale constă  în modul în care 

părinții realizează aceasta, adică dacă o fac conștient sau spontan. 

Părintele educator folosește exemplele și modelele pe care i le oferă, 

în primul rând, ambianța familială și de aceea pedagogia familiei nu 

poate prescrie reguli cu valabilitate generală. 

 Acțiunea educativă la nivelul familiei trebuie să devină, din 

spontană, conștientă, din intuitivă – științifică. Pregătirea copilului 

pentru integrarea în viața socială se desfășoară corelat cu procesul 

formării personalității. 

 Formarea personalității este un proces care se continuă pe 

toată durata vieții. Școala trebuie să cunoască potențialul intelectual, 

reacțiile afective și comportamentale stabile ale fiecărui minor, pe 

baza cărora să formeze deprinderi solide de muncă, personalități  

capabile să se integreze în societate. 

 Școala rămâne principalul factor de adaptare a generațiilor, 

dar reușita ei depinde de convergența cu ceilalți factori educativi și, 

în primul rând, cu familia. 

 Etapa preadolescentină pune pe prim-plan eul copilului. 

Comportarea morală presupune libertatea deplină a eului. Viața 

școlară este perioada despre care psihologul american Stanley Hall 

afirmă că în ea copilul are cea mai mare receptivitate și suferă cea 

mai mare influență a adultului.  

 Adevărata pregătire pentru rolul de părinți se obține ca și cea 

profesională, treptat, pe măsură ce unele aspecte ale vieții sunt trăite 

direct. 

 Unii pedagogi se îndoiesc de înțelegerea de către 

preadolescenți a unor probleme de viață pe care, practic, nu le 
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trăiesc. Educația pentru viața de familie începe în sânul familiei, prin 

exemplul permament al membrilor ei. Ea continuă în școală, unde se 

face în mod intenționat și științific. Se completează apoi în viață, pe 

toată durata ei, prin experiență proprie în mod spontan, dar organizat, 

prin participarea conștientă a părinților la multiple forme și surse de 

pregătire [3]. J. Piaget a arătat modul cum evoluează inteligența, 

faptul că ea își are originea în interacțiunile senzorio-motorii ale 

copiilor cu mediul înconjurător încă înainte de achiziționarea 

limbajului. 

 Iluminiștii ruși Herzan, Bielinski, Radiscev, Dobrolinbov, 

Cernîșevski, precum și marii pedagogi ai Rusiei din sec. al XIX-lea – 

Ușinșki, Pisarev, I. M. Secenov au făcut o analiză multilaterală a 

dezvoltării capacităților adaptativ-intelectuale și evolutive ale 

copilului și adolescentului. Studiile remarcabile ale lui S. Rubinstein, 

A. N. Leontiev, A. Z. Zaporojeț, A. R. Luria au conturat o teorie a 

dezvoltării psihice, conform căreia învățarea, ca motor al dezvoltării 

intelectuale, extrage experiență și strategii de gândire din realitate și 

conturează forme de comportament specifice etapelor vieții (jocul, 

instruirea și munca). 

 Psihologul român A. Chircev a propus următoarele perioade 

ale dezvoltării: a) perioada prenatală; b) perioada sugarului (0-12 

luni); c) perioada antepreșcolară (1-3 ani); d) perioada preșcolară (3-

6/7 ani); e) vârsta școlară mică (7-11 ani); f) vârsta școlară mijlocie 

(11-15 ani) – pubertatea; g) vârsta școlară mare (15-18 ani) – 

adolescența; h) adultul tânăr (20-40 de ani);  i) adultul matur (40-65 

de ani); j) vârsta a treia (mai mare de 65 de ani). 

 Prima etapă a adolescenței este pubertatea/ preadolescența,  

care are loc între 10-14 ani și se caracterizează printr-o intensificare a 

creșterii (puseul de creștere puberal) și coincide cu școlaritatea medie 

sau gimnazială.  
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 Cunoscutul specialist în hebeologie M. Debesse a remarcat că 

nu se poate vorbi de un tip de adolescent, ci de atâtea tipuri, câți 

adolescenți există. Jacgues Lessoure privește adolescența ca intrând 

în dificultăți de adaptare când dificultățile de adaptare culturală vor 

deveni mai mari în unele țări. 

 St. Hall consideră vârsta dintre 12/13 ani și 22/25 ani o 

perioadă ce se caracterizează prin modificări profunde, 

corespunzătoare unor faze sociale de tranziție și de tulburare. 

     S. Freud cu colaboratorii și continuatorii săi (Ana Freud, 

Melania Klein, Daniel Lagache, Rene Spitz) au avut în atenție 

mecanismele psihologice mai profunde implicate în organizarea 

personalității și a identității ca nucleu a acesteia.  

 Charlotte Buhler, Stick Sullivan văd două faze ale 

adolescenței: adolescența timpurie și adolescența târzie. K. Lewin a 

conturat ideea că orice comportament și toate la un loc sunt funcții de 

interrelație a personalității și a mediului ambiant. 

 Un alt psiholog care și-a adus contribuția originală în teoria 

stadiilor și în conturarea caracteristicilor și dimensiunilor 

adolescenților a fost E. Erikson. Pentru stadiul de la 12 la 18 ani se 

este caracteristic procesul de conștientizare a identității (eului), dar și 

confuzia rolurilor. 

 Erikson consideră că subetapa pubertății este perioada de 

organizare a sinelui, ce are drept consecințe dezvoltarea identității 

centrate pe rolul de adult. J. Piaget a pus în suspensie posibilitatea 

progresării ulterioare a capacităților intelectuale. 

 Transformările specifice pubertății sau adolescenței, și anume 

dezvotarea intelectuală și afectivă, precum și integrarea în viața 

socială de generație sunt deosebit de pregnante. Pubertatea fiind 

plasată la răscrucea dintre copilărie și stadiile adulte, inteligența 

devine un moratoriu dominat de probleme ideologice. Diferențele vor 
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fi nu numai de mentalitate, cultură, ci și de trăirea inegalității de 

șanse și de bunăstare, de acces la învățătură. Maturizarea intelectuală 

este foarte intensă și relativ îndelungată. 

 Preadolescența – copilăria matură – este o vârstă de mare 

însemnătate în efortul de formare a caracterului unui viitor adult. 

Aceasta este perioada de dinaintea adolescenței, în care au loc 

acumulări care stau la baza perioadei de transformări organice și 

psihice a adolescenței. Osterieth numea acestă vârstă perioada de 

„maturitate a copilului” [4].   

 Preadolescența cuprinde copiii între 13/14-16 ani și este 

caracterizată prin stabilizarea maturității biologice și dobândirea unei 

individualități nuanțate. Limitele cronologice și etapizarea pe cicluri 

de dezvoltare sunt însă discutabile și nu există criterii precise care să 

ofere o clasificare invariabilă și admisă unanim. Maturitatea depinde 

în bună măsură de etaloanele societății care o definește.  

 Condițiile care stau la baza obținerii succesului în acțiunile 

educative la vârsta preadolescenței sunt: cunoașterea 

temperamentului copilului; acțiunea conjugată a familiei, școlii și 

societății. Cunoașterea caracterului copilului se face prin observare, 

care se poate desfășura pe patru planuri: observarea atitudinii, 

observarea gesturilor, observarea expresiei feței și observarea în 

cadrul jocului. 

 Având în vedere spectaculoasele transformări ce au loc în 

preadolescență, numeroși autori caracterizează această perioadă ca 

fiind o etapă a „crizei juvenile”, „o stare dramatică” sau „o epocă de 

furtună”, din cauza permanentelor oscilații între stări afective și 

atitudini extreme, între statutul de copil și cel de adult. Considerăm 

însă că aceste caracterizări menționate, cu privire la trăsăturile, 

manifestările și transformările de la această vârstă, nu conduc către o 

criză dacă sunt încadrate în limitele normalității. 
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 Transformările apărute în acestă perioadă pot favoriza 

apariția unor dereglări pe plan comportamental, care depind de 

mediul extern în care trăiește copilul, de climatul educativ neadecvat 

și fără a avea la bază informații psihopedagogice corecte. 

 Puberii au capacități de observație concretă foarte dezvoltate, 

sunt atrași de evenimente pregnante, au și spirit bun de observație, 

dar asociază evenimentele respective cu elemente eterogene și uneori 

fanteziste. 

 În această perioadă, are loc tranziția de la moralitatea 

constrângerii la cea a cooperării, discuțiile privind regulile, legile sau 

etica fiind extrem de furtunoase, cu diferențe de opinii susținute. 

Tinerii pe la 12-14 ani participă la viața culturală, socială, sportivă, 

au tentația creației și însușirea de tehnici și cunoștințe ce solicită 

abilități manuale mai complexe. 

 La vârsta de 11/12-18 ani, inteligența este operațional- 

formală, cu următoarele caracteristici: gândirea abstractă, generală, 

detașată de realitatea imediată. Elevii sunt constructori ai cunoașterii. 

Adolescența (12-18/20 ani) interpretează pozitiv rolurile anterioare și 

ajunge la o identitate personală (fidelitate, empatie, toleranță), poate 

ajunge și la identitate negativă manifestată prin confuzia rolurilor, 

vulnerabilitatea personalității, lipsa unui sentiment față de sine. 

 Dintre toate vârstele și etapele de dezvoltare ale omului, 

adolescența este cea mai generatoare de opinii și discuții. 

Adolescența zilelor noastre diferă de cea a altor generații printr-o  

încorporare masivă de cunoștințe tehnice și științifice, o mai mare 

acceptare a noului. Din aceste motive, adolescenții sunt generația ce 

are în fibrele personalității sale viitorul, aspirația spre progres [5].  

 Fr. Engels a semnalat faptul că un tânar de 13/14 ani, din 

perioada sa social-istorică, avea, în medie, mult mai vaste și 
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multilaterale cunoștințe decât oamenii adulți cu o cultură peste medie 

din antichitatea greacă sau latină. 

 Cercetările pedagogice au pus în evidență receptivitatea 

foarte mare a adolescenților la achiziții culturale concurente celor 

incluse în programele școlare și s-au referit la creșterea capacităților 

de învățare, de memorare, chiar la creșterea instrumentarului 

intelectual al adolescenților. 

 Sociologii și specialiștii în psihologia socială au surprins 

suflul nou, proaspăt și sensibil de mentalitate injectat de adolescenți 

în viața socială, cantitatea semnificativă de creativitate și inteligența 

investite în această generație, modificările sensibile de gusturi, 

aspirații, o formă nouă de sete de ideal. 

 Cu cât societatea în care crește și se dezvoltă adolescentul 

este mai complexă, cu atât dezvoltarea sa va fi mai complexă și, 

implicit, dificilă. Experimentele mai multor cercetători, ca B. E. 

Bryant (1971), Trabasso (1971), Galperin (începând cu 1959), 

Bruner cu Dienez, Gug, P. Popescu-Nevreanu (1963), V. Pavelcu 

(1982), Al. Roșca (1966, 1976), U. Șchiopu (1959, 1963, 1981), B. 

Zorgo (1973), I. Radu (1973, 1982), A. Cosmovici, S. Teodorescu 

(1972), au pus în evidență factorii educaționali de accelerare și 

preconizare a dezvoltării intelectuale și de personalitate, cu raportări 

la modelul intelectului influențate de schemele lui J. Piaget.  . 

 Este cunoscut faptul că tineretul zilelor noastre posedă o 

uriașă cantitate de informație, de competențe, de cunoștințe, 

aptitudini și de inteligență activă instruită. 

 Cunoștințele școlare, presiunea revoluției informației prin 

canale mass-media creează cadrul integrării sociale largi în care 

acționează constituirea identității sociale reale ce dezvoltă simțul de 

apartenență, de la cel familial și apoi școlar, la cel legat de 

caracteristicile și idealurile care devin ale adolescentului. 
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 Subidentitatea profesională se află în stare de discretă 

constituire după 14 ani. Adolescentul zilelor noastre trebuie să-și 

însușească nu numai numeroase cunoștințe, ci și multe deprinderi și 

abilități. El trebuie să învețe, să știe să deschidă și să utilizeze o 

tabletă, un laptop, un televizor; să ajusteze auditiv sonorul, să știe să 

aprindă ochiul unui aragaz, să telefoneze, să se descurce pe traseele 

de rețea ale mijloacelor de comunicare. Puberul se ciocnește la 

fiecare pas de modul cum se impun și se rezolvă trebuințele omului 

modern, și toate acestea contribuie la dezvoltarea sa. 

 Garder (1983) arată că individualitățile normale sunt capabile 

de șapte forme de realizare intelectuală: lingvistică, muzicală, logico-

matematică, spațială, corporală, interpersonală și intrapersonală 

[apud 6]. 

Adolescența are trăsături generale și specifice în raport cu 

perioada copilăriei. Ea este ultima și cea mai complexă etapă a 

dezvoltării copilului. Aceasta este etapa conturării individualității și a 

începutului de stabilizare a personalității care marchează încheierea 

copilăriei și trecerea spre maturizare; este perioada de tranziție de la 

copilărie la viața adultă în care schimbările fizice sunt însoțite de 

schimbări cognitive, emoționale și comportamentale. 

 Cercetătorii J. Piaget, l. Kohlberg consideră că fiecare copil 

progresează din punct de vedere moral, trecând printr-o succesiune 

invariantă de stadii de dezvoltare, independente de diversele lor 

variații culturale sau subculturale.  

 Unul dintre aspectele socializării îl reprezintă și asimilarea de 

către copil a capacităților și deprinderilor de a răspunde în mod 

adecvat cerințelor pe care societatea le impune adultului. Printre 

factorii care determină dezvoltarea personalității adolescentului 

precizăm condițiile social-economice, sistemul de educație și nivelul 

de cultură. R. Malinowski, R. Benedict consideră că aspectul cultural 
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al procesului de maturizare a tânărului implică integrarea sa în viața 

socială adultă. 
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         The approach of distance learning as an alternative or 

complementary way of doing education starts from ensuring and 

observing quality criteria in pedagogical, academic, administrative, 

technical aspects.The concept of training for life has become 

redundant in the open perspective of the huge transformations in 

society due to technological and economic change. Remote 

telepretation is only an expression of this new orientation towards 

the consumer of various training institutions.We will try to highlight 

its peculiarities, advantages and limitations. We always hear about 

distance learning, on-line training, e-learning, tele-learning, a 

multitude of seemingly similar terms that present the specific aspects 

of a new educational technology. 

 

          Key words - learning, computer assisted training, lifelong 

learning, distance learning, Internet, information and 

communication technologies. 

            

Adnotare 

            Abordarea învăţământului la distanţă, ca modalitate 

alternativă sau complementară de a face educaţie, porneşte de la 

asigurarea şi respectarea unor criterii de calitate în ceea ce priveşte 

aspectele pedagogice, academice, administrative, tehnice. 

Conceptul „pregătire pentru viaţă” a devenit redundant în 

perspectiva deschisă de uriaşele transformări din societate datorate 

schimbărilor tehnologice şi economice. Educaţia la distanţă este 

doar o expresie a acestei noi orientări spre consumator a diverselor 

instituţii de pregătire. Vom încerca să evidențiem particularitățile, 

avantajele și limitele acesteia. Noi auzim mereu vorbindu-se despre 

formarea la distanță, formarea on-line, e-learning, teleînvățământ, o 
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multitudine de termeni cu semnificație aparent similară, care 

prezintă aspectele specifice ale unei noi tehnologii educative. 

 

          Cuvinte-cheie: învățare, instruire asistată de calculator, 

pregătire pentru viaţă, educaţie la distanţă, reţeaua Internet, 

tehnologiile informaţiei şi comunicaţi. 

                                 

                                     

 Învăţământul la distanţă este un proces de învăţare care se 

bazează pe resurse multimedia şi care permite uneia sau mai multor 

persoane să se formeze pornind de la calculatorul propriu. Suporturile 

multimedia utilizate pot combina în egală măsură text, grafică plană 

sau spaţială, sunet, imagine, animaţie şi chiar resurse video. 

 Aceste suporturi favorizează revoluţionarea abordării 

pedagogice, utilizarea unor metode mai competitive, în care 

interactivitatea joacă un rol important, în sensul diversificării 

instrumentelor folosite, adaptării mai bune la procesul de învăţare a 

elevului, devenind pilotul formării sale. Elevul se poate forma în 

ritmul său propriu, în funcţie de necesităţile şi disponibilităţile sale, 

ceea ce se dovedeşte cu adevărat important într-o epocă în care 

formarea este continuă, de-a lungul întregii vieţi. Rezultatele 

cercetărilor de până acum, realizate în ţările cu tradiţie în educaţia 

prin corespondenţă, relevă faptul că învăţământul la distanţă este la 

fel de eficient ca formele tradiţionale de educaţie, cu condiţia unei 

proiectări corespunzătoare. Evoluţia modalităţilor de învăţare 

corespunde azi unei necesităţi induse prin transformările şi noile 

perspective de dezvoltare ale societăţii noastre. Această evoluţie se 

bazează, de altfel, pe noi abordări şi pe noi instrumente de învăţare. De 

mai mulți ani, tehnologiile informaţiei şi ale comunicaţiei (TIC) 

constituie nu numai un nou dispozitiv media, dar, mai cu seamă, un 



338 

 

mijloc al deschiderii asupra resurselor din lumea întreagă. TIC-urile sunt 

rezultatul convergenţei a trei tehnologii: informatica, telecomunicaţiile 

şi audiovizualul, iar aceste trei domenii se interferează prin intermediul 

calculatorului conectat la reţeaua Internet. Ne găsim în faţa unui mod de 

comunicare nou care, prin cantitatea informaţiei disponibilizate și prin 

varietatea surselor de informaţie, ridică probleme considerabile 

demersurilor educative, alături de avantajele substanţiale pe care le 

furnizează la toate nivelurile.  

           Printre avantajele formării la distanţă se pot enumera: 

1.       Formarea este deschisă oricarei persoane, indiferent de vârstă, 

nivel de pregatire, categorie socioprofesională etc.; 

2.       Accesul la informaţii, la cunoştinţe şi manipularea acestora se 

face fără restricţiile impuse de distanţă; 

3.       Favorizează creativitatea şi spiritul de descoperire a unor noi 

entităţi şi nuanţe; 

4.       Permite accesul la noile competenţe indispensabile astăzi, mai 

mult ca oricând, exigenţelor vieţii moderne. Oricine se poate 

familiariza cu noile tehnologii: calculatorul, sistemele 

multimedia şi Internetul; 

5.       Facilitează formarea locală, fără deplasări, ceea ce 

favorizează un câştig de timp, o economie financiară şi 

condiţii optime de formare (acasă, de exemplu), iar acest 

avantaj este foarte benefic pentru persoanele cu handicap. 

6.       Un formator se poate adresa unui număr însemnat de elevi 

asigurând, totodată, o relație individualizată cu fiecare dintre 

ei. 

7.       Permite o reducere considerabilă a costurilor faţă de formarea 

în mod prezenţial:

           cheltuielile de transport şi cazare pentru un mare numar de 

elevi sunt suprimate;
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       cheltuielile care  vizează prestaţia formatorului sunt mult 

mai mici;

       timpul individual de invăţare este redus prin dirijarea 

studiului către punctele de aprofundat, în acest fel elevul 

sau studentul se formează mai rapid. 

8.       Elevii sau studenţii beneficiază de cunoştinţele şi experienţa 

formatorilor de notorietate internaţională, pe care nu-i pot 

întâlni în mod direct; 

9.       Asigură autonomia formării: condiţiile de spaţiu şi timp ale 

formării sunt alese de către elev; 

10.    Permite alegerea temelor dorite, planificarea cursurilor de 

învăţat, definirea orientărilor de formare şi adaptarea 

obiectivelor la exigenţele elevului (potrivit dorinţelor sale, 

nivelului său actual, calităţii profesionale, exigenţei muncii etc.); 

11.    Studentul este în centrul atenţiei şi nu formatorul. Studentul 

este incitat să devină un furnizor de feedback, să participe la 

formare într-un mod semnificativ şi să nu se limiteze doar la 

recepţionarea informaţiilor şi cunoştinţelor, cum este în cazul 

învăţământului tradițional. 

12.    Itinerarul studentului este personalizat şi nu se generalizează 

asupra întregului grup. Această individualizare asigură o mai 

bună asimilare a cunoştinţelor de către toţi studenţii şi, în 

plus, facilitează adaptarea evoluţiei formării la ritmul şi 

capacitatea de înțelegere a fiecărui student; 

13.    Se bazează pe soluţii multimedia interactive care atrag atenţia 

studentului, stimulându-i capacităţile de înțelegere şi de 

interpretare şi îl incită în a se concentra şi a le asimila rapid prin 

sistemul de observare şi de captare. Pe baza resurselor 

multimedia, învăţământul la distanţă favorizează o revoluţie a 

metodelor pedagogice. Simulările, testele de autoevaluare, 
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schimburile de mesaje „sincrone” sau „asincrone” creează o 

interactivitate care plasează studentul în centrul formării într-o 

stare activă, ceea ce garantează eficienţa formării; 

14.    Sprijină crearea unui sentiment de libertate şi de încredere în 

sine. Sentimentele de timiditate şi de jenă faţă de colegi sau 

față de formator, în cazul unei greşeli, se disipează. Studentul 

studiază singur, în faţa calculatorului, nefiind observat de alţii 

(cu excepţia videoconferinţei); 

15.    Creșterea rapidă a numărului de elevi şi de studenți reprezintă 

o problemă la nivelul infrastructurilor de învăţământ (număr 

redus de instituţii de învăţământ, timp de formare limitat, 

număr scăzut de formatori, număr de specializări în creștere 

etc.), iar învăţământul la distanță elimină o mare parte a 

acestei probleme. 

16.    Calitatea şi cantitatea informaţiilor şi cunoştinţelor evoluează 

foarte rapid. Mijloacele actuale de formare tradițională nu 

permit accesarea acestor informaţii în totalitate, mai ales dacă 

sunt repartizate oriunde în lume, aspect care este posibil prin 

intermediul formării la distanţă. 

17.       Deoarece informaţiile culese prin intermediul formării la distanţă 

sunt actualizate în mod constant, ultimele noutăţi ale cercetărilor 

sunt detectate cu rapiditate. 

   După cum se vede, formarea la distanţă pare să prezinte multe 

avantaje. Totuşi, aceasta nu constituie o soluţie miraculoasă, destinată să 

înlocuiască formarea prezenţială, chiar şi pe termen scurt. Într-adevăr, 

numărul accesărilor în Internet este încă relativ scăzut, mai ales în ţările în 

curs de dezvoltare, unde calitatea conţinuturilor pedagogice pentru 

formarea la distanţă lasă uneori de dorit. 

Formarea la distanță are și unele dezavantaje,  cum ar fi: 
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1.       Absenţa fizică a elevului, cu încărcătura sa emoţională, de 

autoritate şi de expresivitate umană; 

2.       Apariția unor probleme tehnice aferente funcţionării 

sistemelor de formare (perturbarea rețelei de comunicație, 

defectarea calculatoarelor, a terminalelor sau a serverelor, atacuri 

asupra documentelor electronice de curs prin viruşi sau piraterie 

etc.).         

Tehnologia informaţională nouă de instruire reprezintă 

procesul de preluare de către elevi şi studenţi a cunoştinţelor, care 

nu este bazat numai pe comunicarea cu profesorul, ci pe folosirea 

metodelor noi de utilizare a mijloacelor computerizate şi audio, a 

videotehnicii. Particularităţile şi performanţele acestui proces, în 

comparaţie cu formele tradiţionale, sunt:

       Computerizarea atinge nu numai deosebite discipline de 

studiu, dar volumul întreg de discipline, inclusiv disciplinele 

fundamentale;

       Divizarea tradiţională a procesului instructiv în forme de 

lecție, seminar, lucru independent cu manualul se schimbă 

într-un unic sistem instructiv bazat pe purtători magnetici, 

video, audio etc.

      Toate disciplinele sunt unite într-un mediu unic informaţional. 

   Educaţia la distanţă este o realitate nouă şi deosebit de 

complexă, motiv pentru care este definită din perspective diferite de 

către diverşi autori. Educaţia la distanţă presupune înscrierea şi 

studiul la o instituţie educaţională, care asigură materialele didactice 

pregătite într-o ordine secvenţială şi logică pentru ca studenţii să 

studieze pe cont propriu. În momentul în care fiecare lecţie este 

terminată, studentul trimite către instructori calificaţi, prin fax, mail, 

sau computer, produsul muncii sale individuale ce i-a fost 

încredinţată spre corectare, clasare, comentare şi ghidare pe 
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problemele subiectului. Sarcinile corectate sunt înapoiate studentului. 

Acest schimb asigură o relaţie student – profesor personalizată. 

   În trecut, educaţia la distanţă a însemnat studiul prin 

corespondenţă. Astăzi, tehnologiile audio, video şi cele informatice sunt 

moduri de furnizare mult mai răspândite. Azi noi vorbim despre 

educaţie la distanţă atunci când un student şi un profesor sunt separaţi de 

o anumită distanţă fizică şi printr-o tehnologie (audio, video, 

informatică sau de tipar), fiind adesea conjugată cu comunicarea de tip 

„faţă în faţă”, pentru a depăşi lipsurile instrucţiei mediate. Aceste tipuri 

de programe pot oferi adulţilor o a doua şansă de a urma un colegiu, ele 

vin ca o soluție pentru un șir de dezavantaje ca: timp limitat, distanţă 

mare, dezabilităţi fizice sau aduc la zi baza de cunoştinţe a muncitorilor 

(oamenilor) la propriile lor locuri de muncă. 

   Sintetizând, am putea spune că educația la distanță cuprinde 

diferite modalităţi sau tehnologii (corespondenţă/tiparituri, audio, 

video, computer) de furnizare a instrucţiei, ce presupune depărtarea 

fizică a actorilor educaţiei (profesor-student), care resimt acest proces 

ca o experienţă specifică de predare – învăţare, încercându-se 

suplinirea absenţei fizice cu o serie de strategii de încurajare a 

interacţiunii profesor – student, student – student, student – conţinut; 

acest tip de educație conduce, în mod paradoxal, la o relaţie mult mai 

personalizată decât în educaţia tradițională, în ciuda lipsei relaţiei de 

comunicare de tip „faţă în faţă”. 

   Elementele definitorii ale educaţiei la distanţă 

(www.iatp.md/articles/dl.htm) sunt următoarele:

         separarea dintre profesor şi cel ce învaţă pe durata, cel putin, 

a unei majorităţi din timpul fiecărui proces de instrucţie;

         folosirea mass-mediei (în scopuri educaționale) pentru a pune 

în legatură studentul cu profesorul şi ca suport de transmitere 

a conţinutului cursului;

http://www.iatp.md/articles/dl.htm
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         asigurarea unei comunicări în dublu sens între profesor/tutore 

sau agentul educaţiei şi cel ce învaţă. 

   Utile pentru înţelegerea mai adecvată a educaţiei la distanţă 

sunt şi anumite delimitări conceptuale facute de diferiţi autori. Mai 

întâi, ea se delimitează de conceptul general de educaţie. Aceasta este 

adesea asociată cu un loc şi nu cu procesul. Acest proces este tot 

educaţie, dar se realizează la distanţă. Actualitatea educaţiei la distanță 

este flexibilitatea care asigură o întreagă gamă de opțiuni. Astfel, dacă 

înțelegem educaţia ca proces de formare a unor capacităţi la anumite 

subiecte prin anumite modalităţi de interacţiune, educaţia la distanţă se 

individualizează prin faptul că foloseşte doar anumite modalităţi de 

furnizare a instrucţiei prin tehnologii (corespondenţă, video, audio, 

calculator) care nu presupun prezenţa fizică în acelaşi loc şi în acelaşi 

timp a studentului şi a profesorului. De asemenea, nu se confundă cu 

termenul de învăţare deschisă ideea că studenţii se pot înscrie la cursuri 

sau programe fără constrângeri şi că pot alege să studieze orice subiect 

doresc ei. 

   Se mai diferenţiază şi de termenul de învăţare la distanţă, 

deoarece instituţiile/instructorii controlează furnizarea educaţiei, în 

timp ce studentul este responsabil de învăţare. Cu alte cuvinte, 

învăţarea la distanță e rezultatul dorit al educaţiei la distanţă. 

   Alt termen de care se mai distanţează este cel de educaţie 

distribuită, care, cu scopul unei instrucţii şi învăţări optime, poate 

utiliza în amestec mai multe moduri de furnizare a instrucţiei. 

   Altă precizare este aceea că învăţarea flexibilă nu se suprapune 

întru totul cu învăţarea deschisă, învăţarea flexibilă desemnând 

dinamica procesului de învăţare care are loc între cel ce învaţă, expert şi 

resursele de învăţare, relaţiile care se stabilesc între aceste trei 

componente fiind determinate de:

       scopul învăţării;



344 

 

       capacităţile celui ce învață, ale expertului şi ale resurselor de 

învăţare;

       nevoile acestora. 

În acest model, spre deosebire de alte modele în care studentul este 

plasat în centru, studentul se află într-o relaţie echidistantă cu toate celelalte 

componente sugerând astfel ideea că şi celelalte componente sunt la fel de 

importante. În ceea ce priveşte elementele de o importanţă esenţială 

pentru eficacitatea oricărui program de educaţie la distanţă, autorii au 

puncte de plecare diferite.            

  În concluzie, putem menționa că absolut toate elementele care 

fac parte din educaţia la distanţă joacă un rol mai mult sau mai puțin 

important în atingerea scopurilor ei, că toţi factorii implicaţi îşi spun, 

într-o măsură mai mare sau mai mică, cuvântul,  începând cu resursele 

umane:

       elevii (cu motivaţia, pregătirea lor anterioară şi capacităţile 

lor);

       şcoala (instructorul care trebuie să dezvolte o înțelegere a 

caracteristicilor şi a nevoilor elevilor, să-şi adapteze stilul de 

predare, să ştie să folosească tehnologia, să fie, în acelaşi timp, şi 

un facilitator al învăţării, şi un furnizor de informaţii, precum şi 

pregatirea/antrenarea instructorului);

       facilitatorii (care trebuie să acționeze ca o punte între profesor 

şi elev, să-i înțeleagă şi pe unii şi pe alţii, să instaleze 

echipamentul, să colecteze evaluările/testele şi să acţioneze ca 

ochii şi urechile instructorului de site);

 personalul (de sprijin) auxiliar (care înregistrează studenţii, 

multiplică şi distribuie materialele, comandă manualele, 

asigură protecţia copyright, planifică facilităţile, face rapoarte 

de desfăsurare pe nivele, organizează resursele tehnice; ei de 

fapt reprezintă eroii „din umbră” ai educaţiei la distanţă);
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       administratorii. 
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Abstract 

        The dynamics of the contemporary world impose a new 

conceptual paradigm of social evolution which considers human 

development as a priority in relation to economic development and 

places the school institution in the category of "indicators" 

characteristic of the approach of social evolution. 
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Adnotare 

       Dinamica lumii contemporane impune o nouă paradigmă 

conceptuală a evoluţiei sociale care consideră dezvoltarea umană 

prioritară în raport cu dezvoltarea economică şi plasează instituţia 

şcolară în categoria „indicatorilor” caracteristici abordarii evoluţiei 
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sociale. 

     Cuvinte-cheie:  inspecție școlară, sistem de învățământ, eficiență, 

calitate. 

 

         Inspecția școlară este o componentă a managementului 

educațional cu o puternică influență asupra schimbărilor educaționale 

din perspectiva edificării unei societăți democratice bazate pe 

cunoaștere și informatizare. Miza socială a inspecţiei şcolare trebuie 

să  răspundă cerinţelor dezvoltării umane:  

- formulate la nivel macrostructural, cerinţelor conducerii 

manageriale;  

-  formulate la nivel pedagogic, cerinţelor de promovare a valorilor;  

-  formulate la nivelul politicilor actuale, cerinţelor de democratizare 

a educaţiei. 

 Calitatea inspecţiei şcolare devine relevantă social în măsura în 

care exprimă capacitatea de a evalua contribuţia şcolii  la dezvoltarea 

umană ,,durabilă şi susţinută”. 

 Dezvoltarea umană durabilă vizează cultura de bază a şcolii, 

care asigură fundamentul personalităţii umane, adaptabil în timp la 

condiţii de schimbare socială din ce în ce mai rapide. 

 Dezvoltarea umană susţinută vizează, pe de o parte, egalizarea 

şanselor la „intrarea” în sistem, prin programe recuperatorii în cazul 

unor disparităţi determinate sociocultural şi, pe de altă parte, vizează 

intensificarea programelor de dezvoltare curriculară centrate pe 

interesele fundamentale ale elevului/studentului, evaluabile calitativ, 

mai ales, la „ieşirea” din sistem. 

Conform opiniei lui S. Cristea, „evoluţia, limitele şi 

manifestările dezvoltării umane  gravitează în jurul a trei noţiuni 

importante: nivelul de trai, speranţa de viaţă şi nivelul educaţiei”. În 

acest context, inspecţia şcolară apreciază nu numai realizarea 
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obiectivelor pedagogice specifice instituţiei şcolare ci, în primul rând, 

calitatea „învăţării şi socializării”, considerate „procese de bază ale 

dezvoltării umane, pe parcursul cărora au loc: formarea atitudinilor, 

dezvoltarea sentimentelor, definirea valorilor şi structurilor gândirii, 

modelarea comportamentelor individuale şi colective” [7]. 

În opinia aceluiaşi autor, inspecţia şcolară poate aborda 

dezvoltarea personalităţii umane din perspective diferite: 

- filosofică, privind idealul educaţiei – „tratarea individului prin 

prisma dezvoltării personalităţii sale”; 

- sociologică, privind scopurile educaţiei – „libertatea consumatorului 

de a alege”;  

- psihologică, privind obiectivele generale şi specifice ale procesului 

de învăţământ – „motivaţia care declanşează şi susţine  activitatea 

individuală”, de predare – învăţăre – evaluare, opinie  cu care ne 

exprimăm acordul şi considerăm că evaluarea instituţiei şcolare din 

perspectiva dezvoltării umane durabile (prin aprofundarea continuă a 

cunoştinţelor de bază) şi a dezvoltării umane susţinute (prin 

individualizarea educaţiei, în termeni de „intrare” – „ieşire” în/din 

sistem), solicită o activitate de inspecţie şcolară proiectată şi realizată 

în concordanţă cu funcţiile şi principiile managementului pedagogic. 

Aceasta presupune reconsiderarea culturii manageriale a inspectorului 

şcolar, în calitatea sa de produs superior al sistemului şi al procesului 

de învăţământ. O analiză retrospectivă a literaturii de specialitate cu 

referință la evoluția inspecției școlare în spațiul românesc permite a 

identifica câteva etape distincte: 

 controlul primelor școli românești (școlile bisericești, la sf. 

secolului al XVII-lea, secolul al XVIII-lea) de către persoane care 

nu aveau o pregătire specială, de oameni cu stare;  

 apariția inspecției școlare la etapa incipientă, care efectuează 

controlul școlilor de către persoane cu pregătire didactică, revizori 
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și inspectori școlari (Legea învățământului și Regulamentul pentru 

școala româneasacă, 1817); 

 inspecția școlară instituționalizată (Legea pentru organizarea 

administrației centrale, 1892); 

 înființarea Consiliului inspectorilor generali, la nivelul 

ministerului, regiunilor, județelor și plaselor  (Legea 

învățământului din 1936); 

 consolidarea inspecției școlare (Regulamentul de organizare și 

funcționare a inspecției școlare din 1970 stabilește atribuțiile 

inspecției școlare și organizarea și desfășurarea acțiunilor de 

îndrumare și control); 

 inspecția școlară ca modalitate de evaluare externă a calității 

(Regulamentul și Metodologia de organizare și desfășurare a 

inspecției școlare – R.O.D.I.S); 

 instituirea legală a Inspectoratului Școlar în R.Moldova (Codul 

educației, 2014). 

Inspecția școlară a fost și rămâne  un agent important al reformei. 

Spiru Haret, ca ministru reformator al învățământului, a demonstrat o 

grijă deosebită față de inspecția școlară și față de procedura de 

selectare a cadrelor respective. E cazul să amintim că și M. Eminescu 

a gustat pâinea de revizor școlar, ideile, concepțiile sale fiind 

importante și astăzi, în special, cele privitor la calitatea citirii, la 

învățarea conștientă a gramaticii, la notarea corectă, la excluderea 

unor manuale care îndeamnă la o învățare pe de rost etc.  

Deși, în prezent, se recunoaște importanța inspecției școlare, 

puține cercetări se referă nemijlocit la problema vizată în spațiul 

românesc, de aceea și sunt prețioase lucrările unor profesioniști de 

marcă în acest domeniu,  cum ar fi cei din România – Ioan Jinga, 

Sorin Cristea, Ion Negreț-Dobridor, M. Breaz, Vasile Molan, 

Mariana Dragomir și cei din R.Moldova – Vl. Guțu, V. Cojocaru, 
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V.Andrițchi, T. Cojocaru, N. Velișco, A. Paniș ș.a.  

Inspecţia şcolară este o formă managerială de evaluare externă, 

reprezentată printr-un ansamblu de acţiuni care urmăresc calitatea 

îndrumării, a controlului şi a evaluării activităţii desfăşurate de 

cadrele didactice, managementul unităţilor de învăţământ. Ea  

asigură o evaluare externă a calităţii şi a nivelului atingerii 

standardelor educaţionale. Inspecţia şcolară se desfăşoară prin acţiuni 

specifice, proiectate şi realizate la nivelul unităţii de învăţământ, al 

inspectoratelor şcolare şi al ministerului de resort. 

 Inspecția școlară, ca  modalitate de evaluare externă a calității, 

vizează câteva opțiuni strategice:  

 modernizarea învățământului; 

 proiectarea curriculară centrată pe competențe-cheie; 

 standardizarea evaluării. 

 Procedural, aceste opțiuni  implică:  

 racordarea la standardele europene de calitate; 

 elucidarea experiențelor pozitive, naționale și locale 

(regulamente, metodologii, indicatori); 

 formarea inspectorilor pentru realizarea unității de cerințe și 

de acțiune. 

Managementul calităţii inspecţiei la nivelul inspectoratelor școlare 

pune accent pe autoevaluare, ca element reglator al propriei activităţi, 

şi consideră evaluarea externă realizată de ministerul de resort ca un 

element de adecvare a autoevaluării în raport cu situaţia reală. 

Managementul inspecţiei şcolare orientează structurile funcţionale 

ale educaţiei raportate la: 

 realizarea finalităţilor macro- şi microstructurale ale instituţiei de 

învăţământ; 

 eficientizarea activităţii instituţiei în ansamblul său; 
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 solidarizarea „actorilor sociali” interni şi externi, angajaţi la 

nivelul comunităţii educative locale. 

Regândirea inspecției școlare are drept repere fundamentale  o 

nouă imagine despre Măria Sa, Copilul, o nouă imagine despre 

Profesor și o nouă imagine despre Școală. Printre procesele 

desfăşurate în şcoală, care fundamentează definirea calităţii în 

educaţie se pot enumera: 

 şcoala transmite cultura şi civilizaţia prin învățare, văzută ca 

producere interactivă a cunoașterii, ca structurare a cunoașterii 

procedurale; 

 şcoala urmăreşte satisfacerea nevoilor şi intereselor imediate și de 

perspectivă ale educabililor; 

 şcoala răspunde nevoilor comunitare şi sociale. 

Aceste valori creează premisele unui nou cadru educaţional, cu o 

nouă filosofie în care elevul, beneficiar direct al educaţiei, este situat 

în centrul procesului instructiv-educativ din şcoală. Instituţia 

furnizoare de educaţie trebuie să asigure şi să măsoare progresul 

înregistrat de elev, iar comunitatea, ca beneficiar indirect, să se 

implice în producerea şi generarea calităţii în şcoală, în funcţie de 

propriile ei nevoi şi interese. În asigurarea calităţii educaţiei, 

inspecția școlară se axează pe trei domenii fundamentale de 

organizare şi funcţionare a instituţiei pentru realizarea anumitor 

performanţe demonstrabile prin rezultate eficiente. Aceste domenii 

sunt: 

a) capacitatea instituţională rezultată din organizarea internă şi din  

infrastructura disponibilă pentru a îndeplini obiectivele 

programelor educaţionale. Trebuie să existe o concordanţă între 

strategia de dezvoltare a şcolii şi contextul social-economic. 

Instituţia trebuie să dispună de o organizare coerentă şi de un 

sistem adecvat de conducere şi de administrare, să aibă o bază 
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materială şi resurse financiare necesare funcţionării stabile pe 

termen scurt şi mediu, precum şi resurse umane pe care se poate 

baza pentru a realiza misiunea şi obiectivele asumate.  

b) eficacitatea educaţională care constă în mobilizarea de resurse 

umane şi financiare, cu scopul de a determina elevii să obţină 

rezultate cât mai bune în învăţare şi în atingerea finalităţilor 

propuse. Ea se referă la organizarea proceselor de predare şi 

învăţare în termeni de conţinut, metode şi tehnici, resurse, 

selectarea elevilor şi a personalului didactic, astfel încât acea 

instituţie să obţină rezultatele pe care şi le-a propus prin misiunea 

sa. Seturile de criterii de evaluare care corespund eficacităţii 

educaţionale vizează proiectarea obiectivelor şi a rezultatelor, 

organizarea cadrului de realizare a învăţării, calitatea resurselor 

umane, calitatea resurselor curriculare, calitatea documentelor 

şcolare, relaţia cu comunitatea şi parteneriatele încheiate. 

c) managementul calităţii, care rezultă din structurile, practicile şi 

procesele prin care se asigură în instituţie îmbunătăţirea continuă a 

serviciilor educaţionale. Acesta trebuie să fie centrat pe acele 

strategii, structuri, tehnici şi operaţii, prin care instituţia 

demonstrează că îşi evaluează performanţele de asigurare a 

calităţii educaţiei şi dispune de sisteme de informaţii care 

demonstrează rezultatele obţinute în învăţare. Importanţa acestui 

domeniu constă, pe de o parte, în concentrarea asupra modului în 

care instituţia gestionează asigurarea calităţii tuturor activităţilor 

sale, iar, pe de alta, de a face publice informaţiile şi datele care 

probează un anumit nivel al calităţii.  

Cele trei domenii sunt complementare, dar utilizarea lor este 

obligatorie, fiecare instituţie de învăţământ trebuie să ajungă la 

stadiul în care dispune de mijloacele şi informaţiile care sunt 

structurate pe cele trei domenii, ţinând cont de profilul său specific, 



352 

 

de misiunea şi obiectivele pentru care a optat. Conducătorul 

instituţiei, prin Consiliul de Asigurare a Calității din instituţie este 

responsabil de realizarea strategiilor privind calitatea, structurate pe 

cele trei domenii. Concluzia este că evaluarea corectă a calităţii 

educaţiei se poate face numai prin combinarea de autoevaluare, 

evaluare internă şi externă.  

În activitatea complexă de evaluare externă prin acțiunile 

inspecției școlare se impune respectarea unei metodologii care 

consemnează aspectul calității. Literatura de specialitate remarcă mai 

multe modele de asigurare a calităţii în educaţie. Modelul procedural 

de asigurare a calităţii (norme, proces, proceduri) care urmăreşte 

exclusiv realizarea de către serviciul respectiv a ceea ce se aşteaptă 

de la el, deci conformitatea cu scopul şi nevoile exprimate ale 

clientului. Modelul transformaţional de asigurare a calităţii vizează 

reconsiderarea culturii organizaţionale şi motivaţia personalului, 

implicând autoevaluarea în asigurarea calităţii educaţiei. 

       Din perspectivă managerială – proprie instituţiilor sociale 

complexe – inspecţia şcolară reprezintă un ansamblu de acţiuni 

pedagogice de evaluare şi de îndrumare pedagogică a instituţiei 

şcolare, acţiuni manageriale permanente, integrate în cadrul 

activităţii de conducere globală, optimă şi strategică a şcolii, la nivel 

de sistem şi de proces. 
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ROLUL EMOȚIILOR ÎN CREAȚIA ARTISTICO-PLASTICĂ 

Teodor STRATULAT, doctorand 

 

Abstract 

The artistic creativity is a field in which the recognition and 

the use of emotional energy has a paramount role. Putting yourself 

in line with your emotions stimulated by the subject of your artistic 

creation and allowing your emotions to acquire a form and colour in 

a “playful” way means your create an original work.  

In this article we will try to identify the emotional factors 

which have an impact on the quality of the artistic creation. 

  

Key words: the artistic creativity, art education, teaching 

arts, emotion. 
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Adnotare 

Creația artistico-plastică este  un domeniul în care recunoașterea 

și utilizarea energiei emoționale are un rol primordial. A te monta în 

rezonanță cu emoțiile provocate de subiectul compoziției plastice și a 

permite prin „joc” emoțiilor să prindă contur și culoare înseamnă a 

crea o lucrare originală. 

În acest articol încercăm să surprindem factorii emoționali  ce 

influențează calitatea operei artistico-plastice. 

 

Cuvinte-cheie: creativitate artistică, educație artistică, didactica 

artelor, emoții. 

 

Emoțiile și sentimentele ne dirijează acțiunile și comportamentul 

mai mult decât credem. Activitatea artistică este o expresie a stărilor 

sufletești; respectiv, și în artele plastice emoțiile joacă un rol 

important.  

Calitatea unei lucrări de artă plastică este influențată de mai mulți 

factori. Întrebarea ce ne-a motivat cercetarea este: care e rolul 

emoțiilor în procesul de creație artistico-plastică.  

Emoțiile unui copil sau ale unui adult care creează sunt foarte 

diverse și, practic, imposibil de urmărit sau de observat impactul ce îl 

au asupra produsului final – opera de artă. Totuși, din literatura 

studiată, cu privire la influența emoțiilor asupra performanțelor 

profesionale, constatăm că sporirea nivelului de inteligență 

emoțională are efect asupra personalității, ea contribuie la creșterea 

sociabilității și a prestației profesionale. Ne-am propus să 

experimentăm creația plastică din perspectiva emoțiilor pe care 

aceasta le provoacă subiectului creator în timpul actului de creație.  
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Activitățile propuse în acest sens s-au desfășurat în cadrul 

cercului de dezvoltare a creativității artistice „Expresii colorate”, la 

Centrul pentru Copii și Tineret „Artico”. În acest context, am supus 

observației noastre mai mulți indicatori ai vieții emoționale a 

copiilor. Totodată, am încercat să organizăm activitățile astfel ca 

elevii să-și poată exprima liber opiniile și să se dezvolte conștient în 

această direcție. Enumerăm câteva aspecte ce au fost adaptate 

scopului: 

1) transformarea spațiului pentru creație într-un atelier dotat 

cu mobilier  adecvat și cu materiale diverse de artă, de 

calitate înaltă;  

2) menținerea unui climat psihoemoțional pozitiv și 

stimulator pentru creație; 

3) alegerea de către copii a subiectelor compozițiilor 

plastice, astfel ca să  fie interesant și captivant  pentru ei; 

4) verbalizarea, la finalul fiecărei ședințe, a trăirilor 

emoționale; astfel, copiii pot să-și exprime opiniile 

referitoare la prestația lor artistică. 

Modelul pedagogic elaborat în cadrul atelierului „Expresii 

colorate” este rezultatul studiului asupra subiectului inteligenței 

emoționale. Am  constatat, astfel, că creierul uman nu poate fi 

productiv dacă este cuprins de stări afective nocive, deoarece, în 

acest caz, gândirea este mai lentă, iar imaginația și creativitatea pot fi 

blocate [1, 3]. De aceea, considerăm că cei implicați în procesul 

creației artistico-plastice au nevoie de un climat psihoemoțional 

pozitiv și constructiv, care va favoriza eliberarea maximală a forțelor 

creative. Apecte cum ar fi cunoașterea sinelui real și ideal, încrederea 

în forțele creative proprii, perseverența, optimismul, precum și alte 

aspecte ale inteligenței emoționale potențează artistul în activitatea 

sa. 
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Din propria experiență și din studii constatăm că menținerea 

nivelului ridicat de creativitate și dezvoltarea pe parcurs depinde 

deopotrivă de mediul în care crește și studiază copilul și 

de oportunitățile pe care le are în viață.  

Creativitatea este un proces complex, în care sunt implicate mai 

multe atribute psihologice. Pentru ca un copil să se exprime creativ, 

el trebuie să manifeste o combinație a acestor trăsături și abilități. 

Abilitățile specifice necesare pentru realizarea unei compoziții 

plastice sunt sistematic dezvoltate prin exerciții și cunoștințe practice 

oferite elevilor și studenților în cadrul orelor de creație plastică. Iar 

competențele emoționale necesare sunt mai puțin studiate sau 

formate într-un mod arbitrar, fără a urmări dezvoltarea/perfecționarea 

acestora în mod sistematic. Am exersat un model pedagogic inspirat 

de la psihologul Sandra Russ. Cercetătoarea S. Russ a studiat, 

preponderent, abilitățile de joc la copii și implicațiile acestora, 

propune ideea de dezvoltare a creativității printr-o abordare firească, 

de joc [5]. 

 Aspectele importante supuse observațiilor noastre pe parcursul 

atelierelor au fost:                         

 

 trăsăturile de personalitate: încrederea în sine, capacitatea de a 

tolera ambiguitatea, curiozitatea, motivația; 

 procesele emoționale: fantezia exprimată în timpul jocului, 

abilitatea de a găsi plăcere în provocări, capacitatea de implicare 

în activități, toleranța la anxietate; 

 abilitățile cognitive: gândirea divergentă, capacitatea de a 

reordona informațiile și de a schimba unele  modele de gândire, 

orientarea către rezolvarea de probleme.  

Abilitățile solicitate în procesul creației și în joc sunt 

imaginația, capacitatea de rezolvare a problemelor, capacitatea de a 
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lua decizii, abilitatea de a gestiona emoțiile. Chiar și adulții care vor 

să devină mai creativi sunt încurajați să se joace, executând schițe, 

crochiuri, studii etc.  

În cazul copilului, posibilitatea de a-și alege subiectul, motivul 

sau materialul de artă este un moment esențial pentru exersarea 

creativității. Rolul profesorilor îndrumători este important în crearea 

climatului emoțional favorabil dezvoltării creativității elevilor.  

Propunem pentru examinare și experimentare câteva condiții ce 

favorizează exprimarea și dezvoltarea emoțională în artă [3]: 

 Experiențele senzoriale variate ce stimuleză simțurile prin 

imagini color ale diverselor opere de artă, cărți, prin exersarea 

diverselor tehnici. Acestea formează un bagaj informativ și 

emoțional bogat din care copilul se va inspira în procesul 

activității artistice; 

 Mediul: crearea unui mediu fizic stimulator pentru creativitatea 

artistică, amenajând pereții atelierului cu o expoziție de lucrări 

valoroase. Exersarea creativitatății prin diverse materiale de artă, 

instrumente procurate sau confecționate cu care să experimenteze 

și să exploreze liber diverse tehnici și materiale; 

 Vizitele: sunt importante deopotrivă și ieșirile la expoziții, muzee, 

studiile în aer liber etc. Acestea le oferă copiilor posibilitatea de a 

se îmbogăți cu experiențe estetice și emoționale; 

 Gândirea critică: încurajarea copiilor să gândească critic și să 

găsească soluții la problemele cu care se confruntă în procesul  

creației. Întrebările deschise puse de profesor, care pot avea 

diverse răspunsuri, îl fac pe copil să-și depășească limitele și să-și 

dezvolte răspunsul. Accentul trebuie plasat mai mult pe procesul 

creativ în sine (copiii trebuie apreciați pentru efortul pe care îl 

depun, pentru originalitatea creației, pentru alegerea culorilor 

etc.) decât pe rezultatul final al unei activități creative; 
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 Accesul la materiale diverse pentru exprimarea creativă: acuarelă 

calitativă, creioane colorate bune, hârtie potrivită, lipici, 

pietricele, bucăți de lemn, precum și obiecte mai neașteptate: 

pene, bureți, tuburi de carton de la rolele de hârtie de bucătărie 

etc.;  

 Libertatea de a face alegeri: se pot oferi mai multe sugestii, dar 

copiii trebuie lăsați să ia decizia finală. Studiile arată că acei copii 

cărora li se oferă o astfel de posibilitate sunt, în general, mai 

creativi decât cei pentru care aleg adulții, deoarece constrângerile 

care vin din exterior inhibă flexibilitatea în gândire. Copiilor 

trebuie să li se acorde cât mai multe ocazii în care să-și aleagă 

singuri activitățile, materialele, subiectele pe care vor să le 

experimenteze [5]. 

Există și factori care pot inhiba creativitatea, pe care ar trebui să îi 

avem în vedere. De exemplu, implicarea prea mare a maturilor în 

lucrarea copiilor, impunerea regulilor de acivitate și gestionarea de 

către profesor a traseului „jocului” inhibă creativitatea copiilor; în 

schimb, dacă sunt lăsați să experimenteze liber, și-ar putea da frâu 

liber imaginației. Uneori, chiar și o atentă observare din partea altora 

în timp ce copilul desfășoară o activitate creativă îi poate deranja. 

Dacă îi ajutăm să realizeze o compoziție plastică, nu ar fi potrivit să 

le oferim direct soluția, ci să-i învățăm cum să analizeze datele de 

care dispun și cum să găsească mai multe metode de rezolvare 

plastică. Oferirea de recompense inhibă, de obicei, spiritul creativ, 

pentru că copilul va ajunge să aștepte o răsplată pentru rezultatele 

sale și nu se va mai exprima creativ doar pentru plăcerea acțiunii în 

sine [2, 5]. 

Abilitatea de a rezolva creativ o problemă are la bază capacitatea 

de a vedea situația din diverse unghiuri. Activitatea artistică 

susține dezvoltarea mintală a copilului, pentru că presupune noi 
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modalități de gândire și de rezolvare a problemelor specifice. Dar 

creativitatea artistică constă și în exprimarea liberă a intuiției, a 

emoțiilor, ceea ce îl poate ajuta pe copil să-și dezvolte abilitățile 

emoționale, iar pe maturi – să înțeleagă mai bine ce gândește sau ce 

simte copilul. 

Este cunoscut faptul că inteligența emoțională este responsabilă 

direct de aproximativ 27-45% din reușita finală a unei 

acțiuni/proiect. Competența „artistului” de a-și recunoaște și a-și 

gestiona în mod constructiv energia emoțională face ca procesul 

creației să fie mai eficient și mai plăcut. Se produce, am putea spune, 

o „transformare” a forței emoționale într-o formă vizibilă, într-o 

imagine artistică, iar aceasta are ca urmare transformarea stării 

emoționale. S-a observat că subiectele pentru desen alese de copii 

sunt foarte importante, semnificative pentru ei. S-a constatat că, de 

exemplu, compozițiile ce cuprind monștri sau scene înspăimântătoare 

sunt preferate de copiii ce trăiesc preponderent starea de frică, de 

anxietate; în activitatea plastică, ei simt cum aceasta se estompează și 

își recapătă treptat echilibrul emoțional [4]. 

În concluzie, putem afirma că trăirile afective sunt o motivație și 

un indicator important pentru realizarea operei artistice, fiind tot atât 

de valoroase ca și ideile ce capată contur în spațiul plastic. Rolul 

emoțiilor constă în identificarea căt mai rezonantă a formelor și a 

culorilor pentru reprezentarea și transmiterea mesajului plastic. Fonul 

emoțional trăit de autor este „imprimat” în lucrare și face ca opera să 

fie mai ușor de înțeles și de acceptat. Imaginea care a stârnit o reacție 

emoțională rămâne mult timp în memoria spectatorului și are un 

impact mai profund.  

Creația artistico-plastică este un domeniu în care recunoașterea și 

folosirea energiei emoționale a creatorului are un rol primordial. A te 

monta în rezonanță cu emoțiile tale provocate de subiectul 
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compoziției plastice și a le permite, prin „joc”, emoțiilor să prindă 

contur și culoare înseamnă a aduce în existență o lucrare originală. 
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IMPORTANȚA DEZVOLTĂRII COMPETENȚELOR 

COMUNICATIVE LA ADOLESCENȚI 

Cristina Florentina TĂNĂSESCU, doctorandă 

 

Abstract 

The primary aim of this article is to outline some basic 

notions on communication and communicative competences. 

Certainly, it is not my aspiration to offer a comprehensive overview 

and analysis of the scholarly field of communication theory, for this 

purpose a huge number of thorough, extensive books and handbooks 

are available. 
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The term communicative competence refers to the knowledge 

of a language and the ability to use it appropriate and effectively. 

The concept of communicative competence was coined by linguist 

Dell Hymes in 1972. 

We all agree the fact that is very important and absolutely 

necessary to use language for communicative purposes in the 

classroom. The concern for teaching linguistic competence has 

widened to include communicative competences and the socially 

appropriate use of language. 

 

      Key concepts: communication, communicative competence. 

 

Adnotare 

     Scopul principal al acestui articol este de a schița câteva noțiuni 

de bază privind competențele de comunicare. Desigur, nu 

intenționăm să oferim o privire de ansamblu și o analiză completă a 

domeniului științific al teoriei comunicării, în acest scop fiind 

disponibil un număr imens de cărți și manuale ample. 

Termenul de competență comunicativă se referă la 

cunoașterea unei limbi și la capacitatea de a o folosi corespunzător 

și eficient. Acest conceptul a fost lansat de lingvistul Dell Hymes în 

1972. 

Cu toții suntem de acord că este foarte important și absolut 

necesar să se folosească limba ca instrument de comunicare în sala 

de clasă. Preocuparea pentru predarea competențelor lingvistice s-a 

lărgit pentru a include competențele de comunicare și utilizarea 

adecvată a limbii.  

 

     Cuvinte-cheie: comunicare, competență comunicativă. 
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Înainte de a configura un sistem conceptual optim privind 

dezvoltarea competențelor comunicative la adolescenți, inițiem un 

discurs științific asupra acestora prin parcurgerea anumitor etape: 

alegerea unui sistem adecvat de concepte, descrierea și evidențierea 

particularităților și normelor ce guvernează evoluția acestora, 

respectând principiile clarității, completitudinii și relevanței. În 

opinia noastră, conceptul de competență comunicativă este foarte 

greu de definit, întrucât există tot atâtea interpretări, câți cercetători 

s-au preocupat de această problemă și depinde de unghiul de vedere: 

teoretic sau pragmatic; de ce se are în vedere – produsul sau 

procesul; dacă este vorba de o concepție evoluționistă sau în spirală; 

dacă cunoașterea este propozițională sau performativă; de definirea 

conceptelor înrudite – abilitate, capacitate, competență etc. 

Creatorul termenului de competență în domeniul lingvisticii 

este Noam Chomsky, care, în lucrarea sa „Aspects of the Theory of 

Syntax” (Aspecte ale teoriei sintaxei), face o distincție clară între 

competență și performanță. Autorul are în vedere, pentru acuratețea 

teoriei, un vorbitor sau un ascultător ideal: „într-o comunitate 

lingvistică complet omogenă, care cunoaște limba perfect și nu este 

afectat de condiții nerelevante din punct de vedere gramatical, cum ar 

fi limite de memorie, distragere de atenție, schimbări de atenție și 

interese, precum și erori (aleatorii sau specifice) în aplicarea 

cunoștințelor sale de limbă în performanță ca atare” [6, p. 21]. 

Deși noțiunea de comunicare este foarte veche, acest concept 

a provocat interesul specialiștilor în educație în ultimele decenii ale 

secolului al XX-lea. Autorul Ionuț Vlădescu susține că „aceasta se 

datorează atenției sporite pe care societatea o acordă competențelor, 

considerate factori principali ai dezvoltării sociale. În accepțiunea 

autorului, cunoașterea mecanismelor comunicării conduce, în mod 

inevitabil, la creșterea performanței în educație, după cum o eficiență 
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sporită a acesteia declanșează și întreține o stare stimulativă în 

desfășurarea activității de învățare” [17, p.16]. 

În referințele privind definirea comunicării pentru domeniul 

pedagogic, I. O. Pânișoară consideră că suntem puși în fața a două 

direcții de acțiune teoretico-metodologică, aparent contradictorii. 

Una dintre acestea ne aduce în atenție multitudinea studiilor care 

includ comunicarea și aparenta simplitate și claritate a domeniului 

studiat; sub acest unghi de vedere se înscriu cele mai multe dintre 

definițiile actuale asupra comunicării și unele dintre modelele care o 

privesc pe aceasta. O astfel de perspectivă reprezintă o rezultantă a 

faptului că procesul comunicării a făcut obiectul unor studii 

numeroase, dar mai degrabă ca necesitate a explicitării unor terțe 

domenii. Cea de-a doua direcție privește numeroasele studii destinate 

comunicării într-o viziune aditivă (pe când prima oferea un cadru de 

lucru structurativ, păstrând în interiorul definițiilor doar elementele 

comune), în sensul cumulării tuturor deschiderilor operate de către 

acestea. O astfel de perspectivă se regăsește mai greu în interiorul 

paginilor destinate comunicării, fiind percepută mai degrabă ca o 

necesitate interioară decât ca un fenomen concret. În plus, ceea ce 

deosebim ca o contradicție la aceste direcții reprezintă intersectarea a 

două planuri: primul, cel instrumental, oferă un cadru structurat și 

coerent al utilizării comunicării; cel de-al doilea, cel de investigație și 

analiză, aduce în atenție dinamica procesului de comunicare [17, p. 

18].  

În special, considerăm această intersecție a planurilor drept un 

element de complementaritate tocmai ținând cont de adresabilitatea 

diferită a lor. Deoarece orice societate își propune pregătirea 

membrilor ei pentru a fi capabili să participe activ la viața socială și 

să îndeplinească anumite roluri sociale, școala devine cel mai 

important factor responsabil de formarea competențelor necesare 
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pentru exercitarea rolului social de către adolescent, fiind totodată 

prima instanță de solicitare socială și poarta de acces către însușirea 

și învățarea sistematică a normelor, valorilor și a regulilor de 

conduită dezirabile. În ceea ce privește dezvoltarea competențelor 

comunicative, o analiză a literaturii în domeniu ne arată că, în 

categoria acestora, sunt incluse atât elementele cognitive 

(caracteristicile bazei de cunoștințe, mecanismele de procesare a 

informației etc.), cât și cele afective (stabilitatea emoțională, empatia, 

comunicarea, toleranța, asertivitatea). În acest context, Jean Piaget 

remarca faptul că școala, înainte de a fi un mijloc de comunicare a 

cunoștințelor necesare viitorului adult, este instituția care: 

 îl obișnuiește pe elev cu spiritul de subordonare față de autoritate, 

reprezentată în școală de profesori, inspectori, comisii de 

examinare; datorită acestui exercițiu, mai târziu, tânărul se va 

putea conforma legilor şi diverselor reglementări sociale; 

 obisnuieşte elevul cu simţul responsabilităţii, exersat şi dezvoltat 

prin obligaţia de a-şi face temele într-un anumit interval de timp, 

de a prezenta rezultatele muncii sale la termene prestabilite, în 

cadrul unor examinări periodice; ca viitor adult, acest gen de 

exerciţiu îl va ajuta pe adolescent să se integreze în sistemul 

social, să-şi îndeplineasca obligaţiile familiale, profesionale şi 

sociale; 

 promovează spiritul de competiţie;  notele, calificativele, 

premiile, alte genuri de recompense, participarea la concursurile 

şcolare îi creează viitorului adult obişnuinţa de a se zbate pentru 

promovarea profesională. 

Cele mai bune oportunități de dezvoltare a competențelor 

comunicative s-au dovedit a fi oferite de însuși exercițiul 

comunicativ. Teoretizările savanților nu pot decât să explice unele 

chestiuni privind corectitudinea și precizia exprimării, dar nu pot 
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rezolva blocajele și obstacolele reale pe care le simțim cu toții atunci 

când ne aflăm într-o confruntare directă cu un interlocutor. În 

suportul de curs al Modulului de psihologie din cadrul cursului 

Competențe în comunicare – performanță în educație, autorii Sorina 

Petrică și Mugur Ciumăgeanu apreciază că, în practica educațională, 

este necesar ca elevilor să li se ofere ocaziile de a comunica 

constructiv. Din acest punct de vedere, școala a creat o adevărată 

mentalitate care se cere complet revizuită: a comunica nu înseamnă a 

multiplica actele de vorbire. Aceasta presupune că, pentru antrenarea 

elevilor în procesul comunicativ, nu trebuie să li se pretindă să 

vorbească mult, ci să fie găsite modalități de intensificare a 

interacțiunilor elev – elev în planul schimbului informațional și 

interpersonal. 

Dezvoltarea competențelor de comunicare eficientă la elevi 

presupune formarea următoarelor deprinderi: de ascultare activă, de 

dialog, de însușire și folosire a formulelor de politețe. 

Așadar, trebuie înțeles faptul că prin competență de 

comunicare nu se înțelege volumul de cunoștințe despre limbaj 

deținute de un vorbitor, ci valoarea lor funcțională, generatoare a 

unei activități de interrelaționare. Totodată, comunicarea nu poate fi 

abordată în afara socialului și, în consecință, trebuie avută în vedere 

și dimensiunea integratoare a procesului. 

Noțiunea de competență de comunicare a evoluat foarte mult 

și inglobează astăzi domenii de cunoaștere din ce în ce mai vaste. 

Consiliul Europei consideră că există șase componente în aptitudinea 

de comunicare și anume: competența lingvistică, competența 

sociolingvistică, competența discursivă, competența socioculturală, 

competența strategică și competența socială. Specialiștii în acest 

domeniu susțin că putem considera competența comunicativă o 

capacitate globală, iar competența de comunicare într-o limbă străină 
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este doar o componentă a acesteia. În lucrarea sa „Dezvoltarea 

competenței de comunicare”, Cornelia Axinte afirmă că prima 

cuprinde capacități comunicative globale deja dobândite de către 

studenți, inclusiv de-a lungul anilor de școală, în timp ce a doua va fi 

definită ca o capacitate lingvistică și se va realiza prin intermediul 

orelor de limbi străine. A învăța să comunici într-o limbă străină 

înseamnă a reînvăța să vorbești. Astfel, se redescoperă calea de acces 

spre lume cu ajutorul altei limbi, ceea ce implică o metodologie 

aparte care poate să îmbunătățească cunoștințele deja dobândite și să 

dezvolte competența de comunicare pentru viitor [1]. 

În viziunea lui Simard, citat și de documentele UE privind 

politicile lingvistice, componentele competenței de comunicare sunt 

în număr de șase și converg pentru definirea modelului curricular al 

disciplinei, după cum urmează:  

• componenta verbală care integrează toate componentele limbii 

(dimensiunea lingvistică, o dimensiune textuală și o dimensiune 

discursivă); 

• componenta cognitivă al cărei rol este de identificare a operațiilor 

intelectuale implicate în producerea și înțelegerea limbajului; 

• componenta enciclopedică ce impune cunoașterea aspectelor 

lingvistice, textuale, discursive specifice unor anumite domenii de 

activitate umană: istorie, tehnică etc.; 

• componenta ideologică al cărei rol este de a dezvolta capacitatea de 

a ne situa și de a reacționa la diverse idei, valori, atitudini, principii 

vehiculate prin discurs; 

• componenta literară operează trimiteri literare și pune în valoare 

capacitățile de valorificare a creativității verbale individuale; 

• componenta socioafectivă dezvoltă sentimentele și atitudinile care 

pot influența comportamentul verbal al fiecăruia. 
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Din perspectiva Cadrului comun european, competențele 

generale individuale ale elevului sau utilizatorului se bazează 

îndeosebi pe cunoștințele (savoirs; knowledge), deprinderile (savoir-

faire; skills) și competența existențială (savoir-être; existential 

competence) pe care acesta le posedă, precum și pe capacitatea sa de 

a învăța (savoir-apprendre; ability to learn). În acest context, 

competența de comunicare lingvistică trebuie percepută ca atare, iar 

construirea acesteia se poate realiza printr-un curriculum deschis și 

flexibil, în spiritul longlife learning. 

În Cadrul comun european, competența de comunicare 

lingvistică se definește prin relația a trei componente specifice: 

componenta lingvistică, componenta sociolingvistică și componenta 

pragmatică, prezentate în elementele lor fundamentale ca o sinteză 

între cunoștințe, aptitudini și deprinderi. Componenta lingvistică 

vizează formarea deprinderilor lexicale, fonetice, sintactice, în 

vreme ce componenta sociolingvistică valorifică parametrii 

socioculturali ai utilizatorului limbii, iar componenta pragmatică se 

concretizează în utilizarea funcțională a resurselor lingvistice 

(realizarea funcțiilor comunicative, a actelor de vorbire), bazându-se 

pe schemele sau descriptorii schimburilor interacționale. 

În opinai autoarei M. Rusu, competența de comunicare 

lingvistică a utilizatorului se observă în realizarea activităților 

comunicative variate, care implică: 1) receptarea; 2) producerea; 3) 

interacțiunea, fiind realizate fie în formă orală, fie în forma scrisă, 

fie în ambele forme. Potrivit autoarei, activitățile comunicative de 

receptare (orală și/sau scrisă) și de producere (orală și/sau scrisă) 

sunt indispensabile pentru orice activitate interactivă, a cărei 

finalitate este atât de a informa, cât, mai ales, de a modifica atitudini 

și mentalități la nivelul receptorului, de a-i provoca acestuia reacții și 

transfer de rol din partea emițătorului [12, p.8]. 
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În opinia noastră, dezvoltarea competențelor comunicative la 

adolescenți constituie dimensiunea prioritară a predării – învățării – 

evaluării, având în vedere faptul că finalitatea acestui proces, 

competențele de comunicare, sunt – mai mult ca niciodată – parte a 

calificărilor de bază necesare pentru o integrare socioculturală 

eficientă într-o societate informatizată și multiculturală. Așadar, 

comunicarea este folosită în predarea-învățarea tuturor disciplinelor 

studiate în școală, iar profesorul trebuie să conștientizeze importanța 

dezvoltării competențelor comunicative din perspectiva dialogului cu 

adolescenții. A comunica eficient înseamnă atât a fi un bun vorbitor, 

cât și un ascultător activ. Se spune că omul învață trei ani să 

vorbească și o viață întreagă să asculte, din această cauză, în școală, 

ascultarea activă trebuie să fie practicată deopotrivă de elevi și de 

profesori. Pentru ca adolescenții să devină ascultători activi, cadrele 

didactice pot propune exerciții pentru dezvoltarea competențelor 

comunicative. În acest sens, lectura este o activitate esențială în 

dezvoltarea competențelor comunicative la adolescenți, este o 

tehnică fundamentală de muncă intelectuală, dezvoltând vocabularul, 

dicția și abilitatea de a folosi elemente paraverbale adecvate 

(intonația, ritmul vorbirii, respectarea pauzelor impuse de texte). 

Bineînțeles, cărțile ajută adolescenții să cunoască viața înainte de a o 

trăi, le deschid orizonturi noi de cunoaștere și le dezvoltă 

creativitatea și imaginația. 

Potrivit autoarelor Sâmihăian Florentina, Norel Mariana [13, 

p. 9], o altă modalitate de a dezvolta elevilor competențele 

comunicative este jocul de rol, care prevede punerea în scenă a unor 

situații de comunicare diverse (monolog, dialog, interviu etc). 

Această activitate exersează capacitățile de comunicare orală, de 

receptare și producere a mesajelor. Profesorul trebuie să aleagă teme 

incitante pentru elevi, care să fie specifice experiențelor lor de viață 
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și care să le dezvolte spiritul creator și ludic. În special, exercițiile de 

dramatizare presupun interpretarea, pe roluri, a unor texte. Acest tip 

de activitate poate fi utilizat atât pentru interpretarea unor fragmente 

în proză sau a unor fragmente de comedie sau dramă, cât și a unor 

poezii cu structură epică. Dramatizarea îi determină pe elevi să 

exploreze textul, să îl înțeleagă și să analizeze personajele pe care le 

vor interpreta. Activitățile de dramatizare stimulează resursele 

creative ale elevilor, îmbogățindu-le înțelegerea despre lume și 

despre ei înșiși, dezvoltându-le competențele comunicative. 

În concluzie, predominanţa rolului formativ al învăţământului 

implică restructurări în plan conceptual, acţional şi metodologic. Din 

această perspectivă, se impune tranformarea caracterului reproductiv 

al învăţământului în unul productiv, care, desigur, va facilita procesul 

adaptativ şi integrativ al adolescenţilor în structurile sociale şi 

profesionale, în ultimă instanţă, în acţiunile sociale pe care le vor 

întreprinde. 
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 This article treats the education for parenthood as a prevention 

factor of early parenting. The necessity to study this problem is 

determined by prestige lowering of parentally. The major objective 

of the research is to point out the school possibilities to educate the 

personality of a future parent by understanding parental 

responsibilities and the necessity of being prepared for the role of 

parent. Another objective is to analize the extent of the teenage 

pregnancy phenomenon, its causes and effects, for finding the best 

ways to educate teenagers to choose better for themselves. 

Key words: parenthood,early parentig, teenage pregnancy, 

education for parenthood. 

 

Adnotare 

 Acest articol tratează educația pentru părinți ca factor de 

prevenire a părintelui timpuriu. Necesitatea de a studia această 

problemă este determinată de scăderea prestigiului părintelui. 

Obiectivul principal al studiului este educația copilului. Un alt 

obiectiv este de a analiza amploarea fenomenului de sarcină 

adolescentă, cauzele și efectele acestuia, pentru a găsi cele mai bune 

căi de a educa adolescenții. 

 

Concepte-cheie: parentalitate, parentalitate timpurie, sarcina la 

adolescenți, educație pentru parentalitate. 

Într-o societate care se vede nevoită să încurajeze maternitatea 

din cauza sporului negativ al populației, oferind variate beneficii 

familiilor cu copii, fie că este vorba de cele biparentale, fie de cele  

monoparentale, măsurile de prevenire a parentalității timpurii în 

rândul adolescenților trebuie să devină o prioritate, având în vedere 

multitudinea de obstacole care vor influența negativ atât viața 

părinților, în special a mamei, cât și viața copilului, chiar dacă acesta 
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rămâne alături de părinții biologici – imaturi emoțional și nepregătiți 

pentru rol – sau dacă ajunge în grija instituțiilor abilitate ale statului. 

Dezvoltând teza construcţionistă a familiei, susţinută de Gubrium 

şi Holstein în lucrarea „What is family” [6, p. 15] şi particularizând-o 

la contextul parentalităţii, Terry Arendell comentează faptul că 

„activităţile parentale nu sunt comportamente naturale, derivate din 

capacitatea de reproducere, ci modurile în care copiii sunt crescuţi, 

îngrijiţi şi socializaţi (...); sunt procese sociale dinamice, deschise şi 

mutabile. Multidimensională şi complexă, parentalitatea implică 

diverse comportamente, abilităţi şi obiective, învăţate prin 

participarea la comunitatea socială. Chiar şi capacităţile de a îngriji şi 

de a empatiza cu alţii, deşi intrinseci fiinţei umane, sunt dezvoltate 

prin învăţare. Relaţiile părinte – copil sunt formate şi susţinute prin 

interacţiuni sociale, iar relaţiile şi experienţele sunt interpretate şi 

semnificate” [2, p. 4]. Într-o parțială contradicție, Grebenicov I. V. 

caracterizează noțiunea de parentalitate drept „capacitate înnăscută 

de a purta de grijă copiilor, dar care trebuie incontinuu dezvoltată” 

[9, p. 28]. 

Asociată aproape intrinsec familiei, parentalitatea este situată în 

spaţiu şi timp fiind „interrelaţionată integral şi (…) modelată de 

modificări demografice, evenimente istorice şi patternuri, de norme 

culturale şi valori, de sisteme de stratificare socială, de dezvoltări şi 

aranjamente familiale şi de mutaţii în organizarea şi structura 

societală” [2, p.4]. 

Un studiu recent asupra parentalității timpurii evidențiază faptul 

că „sarcina adolescentelor este o problemă în întreaga lume, ca 

urmare a cauzelor și a efectelor negative. Datele statistice înregistrate 

au pus în evidență o tendință de creștere a indicatorilor la nivel 

mondial și național, în ultimele decenii, apariția sarcinii la vârsta 
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adolescenței fiind un fenomen evidențiat, în special, în statele 

dezvoltate” [4, p. 263].  

La nivel mondial, rata sarcinii la adolescenți variază de la 143 la 

1000 în unele țări din Africa subsahariană, de la 2,9 la 1000 în 

Coreea de Sud. Dintre țările dezvoltate, Statele Unite, Marea Britanie 

și Noua Zeelandă înregistrează cel mai înalt nivel de sarcină la 

adolescente, în timp ce Japonia și Coreea de Sud au cel mai scăzut 

nivel  (raportat la anul 2001).  

În  Europa, începând cu anul 1970, s-a înregistrat  o scădere a 

ratei fertilității totale, o creștere a vârstei la care femeile se confruntă 

cu prima naștere și o scădere a numărului de nașteri în rândul 

adolescenților. Majoritatea țărilor din Europa de Vest continentală au 

rate de natalitate foarte scăzute. Acest lucru este atribuit, în mod 

variat, bunei educații sexuale și nivelului ridicat de utilizare a 

contraceptivelor (în cazul Olandei și Scandinaviei), valorilor 

tradiționale și stigmatizării sociale (în cazul Spaniei și al Italiei) sau 

ambelor (în cazul Elveției).  

Pe de altă parte, rata natalității la adolescenți este foarte ridicată 

în Bulgaria și România. Începând cu anul 2015, Bulgaria avea o rată 

a natalității de 37/ 1.000 de femei în vârstă de 15-19 ani, iar România 

– de 34. Rata de natalitate a acestor două țări este chiar mai mare 

decât cea a țărilor subdezvoltate, precum Burundi și Rwanda. Multe 

dintre nașterile la adolescente apar în populațiile de romi, unde se 

înregistrează valori cu mult peste media locală [11]. 

Cel mai important aspect asociat sarcinii la adolescenți este 

imaturitatea, atât fizică, cât și psihică, a părinților. Parentalitatea 

timpurie reprezintă o misiune dificilă, având în vedere complexitatea 

responsabilităților și nevoilor specifice vârstei. E. Erikson, citat de   

J. Kroger, susține prin teoriile sale că „sarcina tinerelor, prin care trec 

la starea de părinte, coincide cu procesul de dezvoltare psihosocială a 
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identității” [8, pp. 206-207]. Asumarea rolului parental conduce la 

consecințe imediate asupra vieții părinților-adolescenți, dar și pe 

termen lung. 

Pentru analiza calităţii îngrijirii, considerăm utilă analiza 

responsabilităţilor parentale, modalităţile în care acestea sunt 

construite şi asumate de către membrii familiei.  

Alvy [1, pp. 455-462] propune patru funcţii şi responsabilităţi 

legate de parentalitate: a) acoperirea nevoilor de bază ale copiilor 

(asigurarea resurselor şi îngrijirea mediului domestic); b) protecţia 

copiilor; c) sprijinirea dezvoltării fizice şi psihice a copiilor; d) 

reprezentarea intereselor copiilor în comunitate.  

Pornind de la tipologia responsabilităţilor parentale, elaborată de 

Alvy, autorii unui studiu românesc privind parentalitatea [7, pp. 15-

20] analizează aceste funcţii şi variabilele care contribuie la 

dimensionarea competenţelor parentale, printre care: 

- Asigurarea resurselor de bază presupune satisfacerea condiţiilor 

care asigură supravieţuirea: hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, acces la 

servicii medicale de bază;  

- Funcţia protectivă, legată de responsabilitatea părintelui pentru 

integritatea fizică, psihică, spirituală, etnică şi culturală a copiilor, în 

relaţia lor cu mediul înconjurător, cu persoane, grupuri, instituţii; 

- Asigurarea suportului pentru dezvoltarea fizică şi psihică: se referă 

la promovarea tuturor aspectelor legate de dezvoltarea copilului, 

incluzându-le pe cele fizice, emoţionale, cognitive, sociale, morale, 

sexuale, spirituale, culturale şi educaţionale; 

- Reprezentarea intereselor copiilor în comunitate:  se referă la rolul 

jucat de părinte în interacţiunile dintre copil şi diverse persoane, 

grupuri, instituţii din comunitate.  

 Programele de educaţie pentru parentalitate trebuie să 

conţină, într-o formă mai mult sau mai puţin explicită, trăsăturile 
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„bunei parentalităţi”, aşa cum este ea definită „aici şi acum”: un 

părinte bun este unul responsabil, capabil să identifice şi să satisfacă 

nevoile copilului său, informat în legăturile cu drepturile acestuia, iar 

adolescenții trebuie să conștientizeze aceste aspecte și să înțeleagă 

că, prin rolul de părinte, își vor asuma o serie de responsabilități 

intrinseci acestui statut, pentru care va trebui ca ei să fie pregătiți. 

Analizând istoricul apariției și evoluția conceptuală a educației 

tinerilor pentru parentalitate, N. Ovcerenco subliniază necesitatea 

studierii fenomenului parentalității „deoarece face parte din 

temeiurile societății” [9, p. 23]. Lucrările specialiștilor în domeniu 

din arealul rusesc, valorificate de autoarea citată, dezvoltă subiectul 

educației pentru parentalitate subliniind că aceasta este „parte 

integrantă a educației morale și componentă a procesului de pregătire 

pentru viața de familie în ansamblu”, vizând și „aspecte ale pregătirii 

școlarilor pentru viața de familie, conținutul orelor de curs și al celor 

extracurriculare, precum și cele mai eficiente forme și tehnologii de 

influențare educațională orientate spre formarea familistului eficient” 

[9, p. 25, 26]. 

Programele tradiționale de educație pentru sănătate sexuală 

derulate în România în anii `90 erau focalizate pe oferirea de 

informații despre reproducerea umană, despre anatomia și fiziologia 

umană, despre metodele de contracepție, despre boli cu transmitere 

sexuală, având ca scop prevenirea unor efecte nedorite, precum 

sarcina, bolile cu transmitere sexuală, abuzul, prin întreținerea fricii 

și a culpabilității, dovedindu-se în timp a avea o eficiență redusă, 

intervențiile nefiind integrate într-un proces de dezvoltare a sănătății 

cognitive, emoționale, sociale și comportamentale. Într-un ghid 

metodologic pentru desfășurarea orelor de dirigenție și consiliere, 

apărut în 2001, se afirmă că „pudoarea prost înțeleasă și moralitatea 

ipocrită nu mai pot să fie atitudini exprimate de persoane cu un rol 
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fundamental în educarea copiilor și tinerilor”, conștientizându-se 

faptul că „scopul fundamental al educației psihosexuale este 

promovarea sănătății sexuale și, implicit, a sănătății psihice, fizice, 

emoționale, sociale și spirituale”. Din acest punct de vedere, școala 

trebuie să fie „un loc în care elevii vorbesc deschis, onest și fără 

inhibiții, cu profesorul despre una dintre componentele personalității 

lor” [3, pp.131-135].  

Cu toate acestea, demersurile școlii românești în acest sens nu au 

urmat o strategie coerentă, rămânând la disponibilitatea fiecărui 

profesor gradul în care abordează această tematică. Din experiența 

noastră, putem afirma că mare parte dintre cadrele didactice evită, 

chiar și la această dată, astfel de discuții cu elevii lor, și, chiar dacă 

își planifică formal activități care ar putea fi incluse în sfera educației 

pentru parentalitate, acestea nu sunt susținute practic. Cercetările 

întreprinse şi analiza programelor şi a manualelor şcolare pentru 

învăţământul preuniversitar certifică faptul că, actualmente, 

obiectivul vizând pregătirea pentru parentalitate se realizează doar 

parţial în cadrul disciplinei şcolare „Educaţia pentru sănătate”. 

Educația pentru viitorii părinți  se realizează și prin programe de 

informare, apelându-se la programele de susținere sau cele de 

formare, în cazul adolescentelor cu sarcini timpurii, și acestea sunt, 

de regulă, parte din programe mai ample ale unor organizații ale 

societății civile. 

Din punct de vedere legislativ, au existat încercări de introducere 

a unor structuri care să sprijine educația parentală și, implicit, 

educația pentru parentalitate. Un astfel de exemplu îl constituie 

Ordinul nr. 289, din 6 iulie 2006, pentru aprobarea standardelor 

minime obligatorii privind centrul de consiliere și sprijin pentru 

părinți și copii și a ghidului metodologic de implementare a acestor 

standarde, emis de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor 
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Copilului, care, la standardul „Sprijin și educaţie parentală”, 

precizează că „Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii 

sprijină organizarea sau organizează programe de educare a 

părinţilor/viitorilor părinţi („Şcoala părinţilor”); sprijină organizarea 

sau organizează grupuri de sprijin pentru părinţi, pentru cupluri care 

urmează să devină părinţi şi pentru alte persoane interesate de 

problematica familiei, la cerere”[12]. 

Adaptarea conţinuturilor şi metodelor la caracteristicile diferite 

ale diverselor categorii de părinţi ai adolescenților reprezintă o altă 

direcţie de dezvoltare pe care trebuie să o luăm în calcul.  

Existenţa şi funcţionarea unui cadru formal pentru conceperea, 

producerea şi distribuirea unor materiale de specialitate din domeniul 

educaţiei pentru parentalitate poate constitui o formă de sprijinire a 

dezvoltării acestui domeniu. 

Programele de educaţie pentru parentalitate trebuie să fie 

adaptate în funcție de gen, de mediu social și pornind de la premisa 

acordului și a implicării părinţilor adolescenților vizați, care trebuie 

să conștientizeze și să analizeze nivelul riscului la care este supus 

propriul copil, în funcție de nivelul lui de dezvoltare. Este cunoscut 

faptul că adolescența este perioada de tranziție biologică, psihologică 

și socială de la pubertate la maturitate, intervalul de vârstă la care are 

loc această tranziție fiind ușor diferit de la un individ la altul. 

Predispoziția la sarcină și la parentalitate timpurie se poate determina 

printr-o analiză exhaustivă a unor factori, precum parametri de 

dezvoltare fizică, influențe ale anturajului, cazuri similare în mediul 

familial, marginalizarea în cadrul grupului și dorința de a fi acceptat, 

teribilismul, curiozitatea ș.a., care necesită implicarea în studii și a 

părinților adolescenților, ca sursă primară de informații. Modificarea 

aşteptărilor sociale faţă de comportamentele părinţilor în raport cu 

copiii lor pune o presiune suplimentară asupra părinţilor, care, de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pubertate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maturitate
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cele mai multe ori, sunt prinşi între exigenţele adesea contradictorii 

ale mediului profesional şi ale celui familial. La aceasta se adaugă și 

faptul că, uneori, intervențiile cu rol reglator sau de prevenție 

întâlnesc mentalităţi conservatoare, un sistem de valori al familiilor 

ce trebuie reformat, reorganizat şi reconfigurat.  

Modificările profunde şi rapide ale mediului social, în condiţiile 

unor destructurări şi deconstrucţii marcate de perioada 

postmodernităţii, au efecte dintre cele mai semnificative în spaţiul 

familial. Intervenţiile de scurtă durată şi cele care sunt oferite în 

segmente sociale izolate nu au efecte sustenabile în timp şi nu permit 

schimbarea mentalităţii colective în sensul dorit. Pentru creşterea 

eficienţei programelor de educaţie pentru parentalitate, este necesară 

extinderea acestora pe categorii mari de populaţie şi furnizarea 

acestora pentru o perioadă lungă de timp. 

Şcoala modernă trebuie să-şi proiecteze activitatea privind 

formarea atitudinii responsabile la fete şi băieţi faţă de parentalitate, 

astfel ca educaţia în această direcţie să devină un obiectiv important 

al procesului instructiv-educativ.  
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Abstract 

The article is dedicated to the definition of the concept 

“parenthood”, its structure, the role and place in modern society. 
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The results of the research of different works are revealed by means 

of preparing’s levels for the parenthood among young people. 

 

Key words: parenthood, motherhood, paternity, values, family, 

relationship. 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу определения понятия 

«родительство», его структуре, роли и месте в современном 

обществе. Рассмотрены результаты исследования нескольких 

работ, с помощью которых выявлены уровни подготовки к 

родительству среди молодёжи.  

 

Ключевые слова: родительство, материнство, 

отцовство, ценностные ориентиры, семья, отношение. 

 

На сегодняшний день общество рассматривает 

родительство как уход, контроль и способствование развитию 

будущего ребенка. Фактически, каждые мужчина и женщина, 

которые достигли половой зрелости, имеют возможность стать 

родителями. Рождение ребёнка является самым значительным 

этапом в жизни мужчины и женщины, так как они обретают 

чувство материнства и отцовства. Но так сложилось, что не 

всегда психологическая готовность к осознанному отношению к 

родительству совпадает с биологическими процессами. 

Родительство – это явление комплексного субъективно-

личностного образования, в котором включены два человека – 

мать и отец. Рождение ребёнка считается границей, которая 

разделяет уровни формирования родительства. 



381 

 

Родительство на духовном уровне – это осознание 

единства с партнёром по отношению к своим будущим детям, 

представляющее собой цельное психологическое формирование 

личности. На данном уровне зарождаются ценностные 

ориентации родителя, ожидания, родительские чувства, чувство 

ответственного родительства и подхода к воспитанию [2, c.112].  

Родительство считается первоначальным жизненно-

важным предназначением и основной социально-

психологической функцией каждого человека. Процесс 

осознанного формирования отношения к родительству в 

молодых семьях является актуальной проблемой в современном 

мире.   

Изучая различные исследования ученных Е.В. Антонюк, 

Р.В. Овчарова, Н.А. Овчеренко, Л.А. Кузнецова, И.С. Кон, М.Н. 

Поветьева и др., мы выявили, что авторы пришли к выводу: 

родительство имеет социокультурную природу. Оно трактуется 

системой уже существующих культурой и обществом правил и 

норм,  разделяющих между родителями ответственностей и 

ролей. Родительство в современной семье характеризуется 

переходом роли мужчины и женщины в роли отца и матери. 

Согласно Р.В. Овчаровой, будущее общества состоит в 

современном состоянии отцовства. Таким образом, вопрос о 

природе, структуре и ведущих факторов, влияющих на 

формирование готовности к родительству, остаётся всё ещё 

актуальным.  

На современном этапе выделяют следующие проблемы 

данного вопроса: 

-преобладание исследований материнства и 

психологической подготовки к нему; 
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-родительство интерпретируется без рассмотрения 

системного подхода, а именно его взаимодействия с процессами 

становления семьи; 

- не отображены критерии и стадии психологической 

подготовки молодых людей к появлению ребёнка; 

- отсутствием техник и моделей формирования 

психологической подготовки молодых отцов к отцовству. 

Исходя из вышеизложенного,  структура родительства 

включает следующие компоненты: 

1) потребностно-эмоциональный компонент, отвечающий 

за социальные и биологические аспекты мотивации, а также 

эмоциональные отражения переживаний, необходимость в 

контакте; 

2) Операциональный компонент – состоит из умения и 

знаний, действия по уходу за ребенком и активное общение с 

ним; 

3) ценностно-смысловой компонент отражает 

экзистенциональные переживания. Это те психологические 

трудности, с которыми мы сталкиваемся в преодолении самих 

себя и нашей природы.  

Р. В. Овчарова полагает, что «родительство» включает в 

себя следующие аспекты:  

 ценностные ориентации супругов (семейные ценности);  

 родительские установки и ожидания;  

 родительское отношение;  

 родительские чувства;  

 родительские позиции; 

  родительскую ответственность; 

  стиль семейного воспитания [5, c. 211]. 
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Ценностные ориентации супругов – это совокупность 

ценностей, принципов и мировоззренческих ориентиров, 

которые заложены в сознании брачных партнёрах. В свою 

очередь, ценности влияют на формирование иерархии ценностей 

у их детей, так как ребенок непременно идентифицирует себя с 

взрослыми. Ценностные ориентации являются основой 

перспективы ее развития, что делают семью гораздо крепче. 

 Родительские установки – это некое видение супругов 

по поводу родительской роли. Родительские установки 

взаимосвязаны с родительскими ожиданиями. Взаимные 

установки и ожидания супругов ведут к гласному и негласному 

распределению обязанностей и функций супругов. 

 Родительское отношение – это многогранный процесс, 

который состоит из: межличностной дистанции, 

психологического принятия или отвержения ребенка. 

Родительские отношения зачастую основываются на внутреннем 

опыте и внешних факторов среды.  

Родительские чувства – это самая эмоциональная форма 

взаимоотношений супругов и их отношения к детям. Здесь 

рассматриваются такие формы как: условная устойчивость, 

ответственность, сопоставимость потребностей и ценностей. 

Что касается ребёнка, он нуждается в родительской любви и 

заботы, но в то же время может ощущать усталость и 

раздражение родителей на себе.   

Родительские позиции – главной чертой родительских 

позиций является сознательная или бессознательная оценка 

ребенка со стороны родителей, выражающаяся в способах и 

формах корреляции с детьми. Одной из самых 

распространенных родительских позиций является позиция 

«над», «сверху». 
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 Родительская ответственность – это особенная 

социальная позиция одного из партнёров, которая может быть 

представлена мерой принятия и реализации им некоторых норм 

ответственного поведения. Член семьи может нести 

ответственность за других членов семьи и за семью в целом как 

социальную группу.  

Стиль семейного воспитания – это некая база всех 

компонентов родительства, изложенных выше. Характер 

поведения ребенка зависит от родительского стиля воспитания. 

Родители являются основой поведения, оказывают влияние на 

развитие эмоциональной устойчивости ребенка и всей личности 

в целом. Стиль воспитания выступает реализатором системы 

предписаний, существующей в семье, ее норм и ценностей. 

Р. В. Овчарова изучала также представление о 

родительстве у современной молодежи. Это наглядный пример 

феномена родительства, возникающий на основе опыта (в 

родительской семье) путем его воспроизведения в воображении. 

Представление образа является менее красочным и подробным, 

чем восприятие этого образа в действительности, но в то же 

время оно более обобщенное и систематизированное [5, cc. 217-

218].  

По сути, такого явления родительства не существует в 

реальности, а существует лишь его образно сконструированное 

содержание. В его содержание входят образы эмоций, 

связанных с процессом воспитания детей, отдельные и общие 

когнитивные схемы: планирование строя жизни в условиях 

родительства, планирование воспитательного процесса и другое, 

а также образы отдельных поведенческих актов и всего 

поведения в целом.  
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В юношеском возрасте у многих молодых людей 

формируется образ желаемого родительства. У других этот 

образ появляется в сравнении с воспоминаниями о своем 

«тяжелом» детстве. У некоторых, наоборот, на основе 

положительного примера своих родителей. Они вспоминают 

приятные моменты из детства и оценивают его как самый 

счастливый период в своей жизни. Следовательно, они желают 

для своих будущих детей того же самого. Мечты влияют на 

целостное представление о родительстве и считаются одним из 

действенных мотивирующих фактором.  

Необходимость в подготовке к родительству 

основывается в первую очередь на практических результатах 

исследования. С. Ю. Мещерякова выявила, что основой для 

исследования содержательных аспектов готовности к 

материнству являются некоторые показатели генеза 

материнства, т.е. зарождение чувства материнства на 

генетическом уровне [4, c. 84]. Автором были выделены три 

уровня психологической готовности к материнству: 

 1. Низкий уровень готовности к материнству: женщины 

замечали некие колебания в принятии решения иметь ребенка, 

негативные мысли и переживания в период беременности. 

Будущие мамы формально отвечали на вопросы, касающиеся их 

отношения к родительству (многие не могли дать имя ребёнку, 

не ощущали с ним связь). Эти женщины склоны к  соблюдению 

жесткого режима, либо являются сторонниками «строгого» 

воспитания.  

2. Средний уровень готовности: у женщин отмечалась 

противоречивая установка на воспитание. Половина женщин из 

этой группы говорила об отсутствие привязанности к матери, их 

ранний коммуникативный опыт был неоднозначным. Треть 
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группы отдавала предпочтение играм в «дочки-матери», 

половина отмечала, что любит детей до года, остальные – 

постарше.  

3. Высокий уровень готовности: эти женщины были 

решительно настроены в принятии ребенка, радовались, узнав о 

беременности. У них доминировали положительные ощущения 

и переживания в период беременности, охотно и детализировано 

отвечали на вопросы, касающиеся их отношения к своему 

ребенку. Ориентировались на соблюдение мягкого режима 

(кормление по потребности ребенка, чаще брать его на руки и т. 

п.). Все они имели в детстве благоприятный коммуникативный 

опыт.  

        Родительство, как феномен, следует рассматривать на 

личностном уровне и на надиндивидуальном уровне, которые 

также являются и уровнями его формирования. Воздействие  

всех групп факторов на уровне личности формирует 

необходимые компоненты родительства.  

В начале супружеской жизни мужчины и женщины, 

родительство, как феномен, начинает формироваться на 

надиндивидуальном уровне. Развитие надиндивидуального  

уровня отличается неустойчивостью компонентных структур 

супругов, потому что имеет место корректировка 

многогранностью составляющих родительства [1, c.36].  

Развитой форме родительства свойственна относительная 

стабильность и устойчивость, которая выражается в 

согласованности представлений молодежи о родительстве и 

комплементарности его динамических проявлений. 

В.М. Вязовченко выделяет девять типов представлений 

об отцовстве у юношей от 23-26 лет: 
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  «ответственный отец» – важным качеством которым 

должен обладать будущий отец это ответственность. 

Ответственность – это осознанное выполнение обязательств;  

  «обучающий отец» – отец должен быть готовым к 

родительству и уметь воспитать ребенка. Готовность к 

родительству подразумевает способность нести ответственность 

за воспитание ребенка; 

  «сотрудничающий отец» – отец должен иметь такие 

черты как: практичность и бескорыстность; 

  «доминирующий отец» – это сильная личность, 

которая должна гордиться ребенком, иногда отец может 

прикрикнуть на ребенка и при этом не боятся извиниться перед 

ребенком, если не прав;  

 «честолюбивый отец» – уважающий детей, должен 

интересоваться детьми и гордиться ими; 

  «доверяющий отец» – объединяющий параметры сразу 

нескольких типов отцов: доверяющий, любящий и уважающий 

детей, готовый к родительству, не боящийся извиниться, всегда 

помогающий и обучающий;  

 «альтруистичный отец» – любящий и прощающий; 

  «властный отец» – строгий, практичный и лаконичный. 

Отец должен быть справедливым и прощающим, уважающим 

детей, в то же время он иногда кричит, но не боится извиниться. 

Он часто хвалит ребенка, опекает его, всегда отдохнувший и 

слушающий ребенка;  

 «воспитывающий отец» – идеальное представление об 

отце, так как включает в себя почти все типы представлений об 

отцовстве. 



388 

 

Все эти уровни и представления составляют элементы 

воспитательной среды ребенка и определяют его жизненный 

потенциал в будущем. 

Таким образом, подготовка современной молодежи к 

ответственному родительству имеет огромное значение для 

достижения ими успеха в сфере будущего материнства и 

отцовства. Такого рода подготовка станет основой для 

планирования желаемого ребенка и формирования в будущем 

полноценной, эмоционально и физически здоровой личности. 

Взаимная любовь и взаимопонимание pодителей, их желание 

иметь pебенка, сопеpеживание его появлению в утpобе матеpи – 

являются pешающими фактоpами будущего психического 

здоpовья, интеллекта и духовного состояния pастущего 

человека. Меняя свой взгляд и свое отношение к еще не 

родившемуся ребенку, будущие родители обретают уникальную 

возможность для первичной профилактики у него соматических, 

психологических и социальных расстройств. 
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TIMPUL, CONCEPT ISTORIC FUNDAMENTAL, LA 

CONFLUENȚA DINTRE CERCETAREA ISTORICĂ ȘI 

CERCETAREA PEDAGOGICĂ 

Eleonora Rodica IORDACHE, doctorandă 

(România) 

Abstract 

         From history science perspective, time has two sides, one 

vertically, acute, acidic, marked for the collective memory through 

the event, and another side, developed horizontally, capturing the 

evolution of communities, thinking, pricing, politics, turning each of 

these areas into its own history. From its vertical perspective, 

historical time draws galloping successions, nourishes political 

history, or "eventually". From a horizontal perspective, historical 

time determines a whole new age, which assumes special 

methodologies, having as purpose the feeding of a wider, algorithmic 

history that, beyond the subjectivism of the event, draws the present 

from the perspective of the past. Historical research can, through its 

concepts and epistemological dimension, enrich or update the 

concepts of pedagogy by capitalizing on the precedent. 
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         Key words: time, event, culture, civilization, pedagogical 

research, social science. 

 

Adnotare 

         Timpul, din punct de vedere istoric, are două laturi: una pe 

verticală, înțepătoare, acidă, marcantă pentru memoria colectivă, 

prin eveniment, în timp ce o altă latură, dezvoltată pe orizontală, 

surprinde evoluția comunităților, a gândirii, a prețurilor, a politicii, 

transformând fiecare dintre aceste domenii în propria lui istorie. Din 

perspectiva sa verticală, timpul istoric este apanajul momentului, el 

desenează succesiuni galopante, hrănește istoria politică, sau 

„evenimențială”. Din perspectivă orizontală, timpul istoric 

determină o întreagă epocă nouă, care își asumă metodologii aparte, 

având drept finalitate alimentarea unei istorii mai ample, 

algoritmice, care dincolo de subiectivismul evenimentului, desenează 

prezentul din perspectiva trecutului. Cercetarea istorică poate, prin 

concepte și prin dimensiunea sa epistemologică să îmbogățească sau 

să actualizeze conceptele pedagogiei, prin valorificarea 

precedentului.  

 

          Cuvinte-cheie: timp, eveniment, cultură, civilizație, cercetare 

pedagogică, știință socioumană.  

 

„De aici trecu la organizarea statului. Corectă calendarul ce se 

găsea în dezordine din vina preoților, care intercalau sărbători de 

multă vreme, că sărbătorile secerișului nu mai cădeau în vară, iar ale 

culesului de vii nu mai erau ținute toamna. Potrivi anul cu mersul 

soarelui și-l fixă la trei sute șaizeci și cinci de zile. Pentru aceasta, 

suprimă luna intercalată și adăugă o zi la fiecare patru ani. Pentru ca 

pe viitor ordinea timpului să se potrivească cu luna ianuarie, adăugă, 
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între noiembrie și decembrie, două luni. Așa că anul în care a stabilit 

acest lucru, avea 15 luni cu cea intercalată, care căzuse și ea, în acel 

an, după obicei”. [Suetonius, 1958:23] 

Am ales acest citat din opera Doisprezece cezari, despre viața 

lui Caius Iulius Caesar (100 –  15 martie, 44 î.Hr.), descrisă de 

Suetoniu (69-122 î.Hr.), pentru a ilustra esența, dar și relativitatea 

celei mai importante unelte din activitatea de cercetare a unui istoric 

– timpul.  

Spunem relativitate, referindu-ne nu numai la principiile 

fizicii, prin care timpul se raportează diferit la cel ce îl măsoară, ci și 

din perspectiva abordării timpului în metodologia cercetării istorice, 

în strânsă conexiune cu legile diacronice, sincronice și sincrono-

diacronice pe care le vom explica, în cele ce urmează, în abstracțiuni 

numerice, cu câteva excepții. Asupra acestor excepții merită să 

insistăm, ele previzionează încă o istorie în care timpul este dedicat 

oamenilor care dau sens acestuia prin evenimente  

Cercetătorii zilelor noastre atribuie timpului valențele 

postmodernității; astfel, din punct de vedere istoric, pentru secolul 

nostru, nu există un singur timp social care se deapănă lin, ci un 

timp social cu mii de viteze, cu mii de tergiversări care n-au aproape 

nicio legătură cu timpul jurnalistic al cronicii și al istoriei 

tradiționale [Braudel, 2008:27]. În zbaterile sale anterioare, timpul 

istoric a fost încă din perioada marilor cronicari, cu preponderență, 

prizonierul capricios al efemerului. Din această perspectivă, istoria se 

derula într-o continuă surprindere a extraordinarului, conturând o 

lume centrată realităților politice, care se lasă surprinsă numai de 

evenimente sau personaje paradoxale. 

Revenind la valențele timpului istoric, ne-am putea închipui 

un „pictor peisagist, în fața lui, copaci, dealuri, drumuri, un peisaj 

plin de calm; tot astfel ar sta în fața istoricului realitatea trecutului – 
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o realitate controlată, ștearsă de praf, reconstituită. Din acel peisaj, 

pictorului n-ar trebui să-i scape nimic, nici tufișurile, nici fumul…Nu 

trebuie să omită ceva; totuși pictorul va uita de propria persoană, căci 

ideal este să suprime observatorul, ca și cum ar trebui să surprindă 

realitatea fără s-o sperie, ca și cum istoria, departe de reconstituirile 

noastre ar trebui surprinsă în momentul nașterii sale, deci în stadiul 

de materie brută, de fapte reale” [Braudel, 2008:20].. Din perspectiva 

istoricului, acest tablou are semnificația evenimentului în care 

elementele sale nu sunt definitive prin ele însele, dar sunt definitorii 

pentru întâlnirea dintre pictor și natură. F. Braudel definește 

evenimentul ca fiind „un instrument al istoriei. Viața, istoria lumii, 

toate istoriile personale ni se înfățișează sub forma unei serii de 

evenimente adică întotdeauna fapte dramatice și de scurtă durată. O 

bătălie, o întâlnire între oameni de stat, un discurs însemnat, o 

scrisoare de o importanță capitală ”. [Braudel, 2008:23] 

Francois Furet dă însă, în lucrarea sa „Atelierul istoriei”, o 

definiție mai complexă, considerând evenimentul un moment: „este 

chiar ceea ce îl caracterizează prin excelență: acel punct din timp, 

unic, în care se întâmplă ceva ce nu este reductibil nici la ceea ce a 

existat înainte, nici la ceea ce va fi apoi. Acest „ceva”,  adică faptul 

istoric învestit cu această demnitate de eveniment, nu este niciodată 

comparabil, riguros vorbind, cu un fapt anterior sau posterior, de 

vreme ce importanța este dată de caracterul său empiric unic” . 

[Furet, 2002:87]. 

În atare context, eșafodajul istoriei ca știință, păstrându-ne în 

aceeași metaforă a întâlnirii pictorului cu muza Clio, cade pradă 

propriului relativism, căci nicio știință nu poate să se închege din 

capriciile momentului și există păreri, conform cărora istoria, tocmai 

din această perspectivă, nu poate să întrunească statutul 

epistemologic, condițiile cunoașterii cantitative, măsurabile, 
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raționale, tributară unui corp de adevăruri și a unui sistem de legi 

care o explică.  

Și totuși, de-a lungul istoriei, au existat pictori care au vânat 

extazul momentului, al revelației și, deopotrivă, maeștri ai 

aventurilor holistice, care au descoperit, în admirabila succesiune de 

întâlniri dintre istorici și evenimente, legități care escamotează 

hazardul. 

 Din această perspectivă, istoria devine știința care poate să 

identifice procese și nu numai fenomene singulare. Același timp 

istoric devine imuabil, dacă ne raportăm la istoria oamenilor în 

strânsă legătură cu pământul care-i ține în viață și le oferă hrană; 

din această perspectivă, timpul ni se revelează ca un dialog care nu 

contenește să se repete, care se repetă ca să dureze, care se poate 

schimba și se schimbă la suprafață, dar care își urmează tenace 

calea, ca și cum ar fi în afara timpului, și timpul nu l-ar putea atinge 

[Braudel, 2008:23]. 

Neagu Djuvara este unul dintre cercetătorii care privește 

istoria din perspectiva revelației prezentului sub auspiciile unei 

paradigme civilizaționale, înțelegând prin civilizație o mare unitate a 

istoriei, delimitată în spațiu și timp [Djuvara, 2014:10]   

Aceste tipare influențează deopotrivă prezentul și viitorul,  

într-o așa măsură, încât mulți sunt tentați să încadreze jocurile 

trecutului sub eticheta unor stereotipii care nu pot să rămână exclusiv 

ancorate în domeniul sociologiei. În acest sens, ne putem ușor gândi 

la paradigma europocentristă care, pe criterii istorice, este 

considerată de mulți politicieni, sociologi, oameni de știință, drept 

panaceu al barbariei mondiale. Pornind de la alegoria marchizului de 

Mirabeau (1715-1789), trecând prin școala germană și sfârșind cu 

școala antropologică americană, distinsul istoric Neagu Djuvara 

(1916-2018) lărgește sfera definiției civilizației către „marele 
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ansamblu prezentând trăsături comune care sunt caracterizate printr-o 

anumită dinamică și prin parcurgerea unor anumite perioade în timp. 

Se va vorbi, în acest sens, de civilizația egipteană, de civilizația 

chineză, de civilizația elinică sau greco-romană. În sfârșit, 

desfășurarea în timp a civilizației ne sugerează adăugarea unei 

anumite nuanțe: dacă termenul civilizație tinde din ce în ce mai mult 

să desemneze un mare ansamblu istoric în evoluția lui, cultura ar 

putea să fie o secțiune locală, „verticală”, practicată la un moment 

dat în această civilizație. Am putea vorbi astfel de cultura chineză în 

timpul lui Tai Zong, în interiorul civilizației chineze; sau de cultura 

franceză în timpul lui Ludovic al XIV-lea, în interiorul civilizației 

occidentale” [Djuvara, 2014:14].  

Alături de Neagu Djuvara, Fernand Braudel (1902-1985) 

mărturisește crezul său în unitatea lentă a civilizației, civilizația 

având, în viziunea cercetătorului, o profunzime abisală [Braudel, 

2008:24]. Ce ni se pare însă foarte important de subliniat este dat de 

faptul că aceste concepte sunt fundamentale cercetării istorice nu din 

perspectiva importanței conținutului, intrinsec, întrucât, prin 

progresele metodologiei de cercetare în istorie, începând cu noțiunea 

de Bildung, promovată de școala germană și continuând cu Marc 

Bloch și Lucien Febvre, prin Școala istorică a Analelor, „istoria a 

încetat să fie conținută în întregime într-o gândire genealogică, 

conform căreia ce este înainte explică ce este după și care trebuie 

minuțios reconstituită, până în punctul celei mai infime apariții” 

[Furet, 2002:20]. Ele sunt importante din perspectiva metodologică, 

fiind capabile să surprindă legități care dau sens istoriei, dincolo de 

auspiciile evenimentului.  

Din perspectiva lucrării pe care noi o propunem, conceptele 

fundamentale ale istoriei reprezintă materialul brut al unei cercetări 

exhaustive, adică elementele tabloului metaforic, în căutarea 
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paradigmelor picturii, care ne vor ajuta să decupăm și să lipim un 

întreg eșafodaj pentru punerea întrebărilor și aflarea răspunsurilor, în 

domenii adiacente metodologiei cercetării istorice, cum ar fi 

cercetarea pedagogică. Ne vom limita, așadar, în a enumera și a 

defini concepte, doar către elementele-punte, pentru a alcătui o 

paralelă între metodologia cercetării în istorie și cercetarea 

pedagogică, căci „așa cum știm, nu este totuși suficient să te 

refugiezi într-o necesară și nesfârșită cercetare a materialului nou. 

Materialul trebuie supus metodelor. Desigur unele dintre ele se 

schimbă de la o zi la alta. În zece-douăzeci de ani, e foarte posibil ca 

metodele noastre în economie, statistică să-și piardă valoarea și, în 

același timp, și rezultatele să fie contestate, azvârlite cât acolo; soarta 

unor studii relativ recente ne confirmă asta” [Braudel, 2008:29]. Și 

totuși, dincolo de precaritatea timpului definit pe orizontală, lucrarea 

noastră își propune o incursiune verticală, prin intermediul căreia 

matricelor aparent desuete să li se găsească resorturile care fac 

istorie, fiind esențial să arătăm „cum forțele se leagă între ele, se 

întâlnesc sau se ciocnesc, cum de asemenea, adeseori își unesc apele 

învolburate” [Braudel, 2008:29].  

Demersul paralelismului între cercetarea istorică și cercetarea 

pedagogică sau justificarea statutului epistemologic al pedagogiei din 

perspectiva aportului metodologiei de cercetare în istorie nu 

reprezintă o noutate în designul contemporan al axiologiei și 

praxiologiei științelor socioumane; din perspectiva exercițiului 

istoric, piața comună desemnează un concept învederat al realității 

noastre geopolitice, amenințat doar de difuziunea granițelor 

globalizante. În știință, ca și în viața de zi cu zi, „științele sociale se 

impun unele altora, fiecare tinde să surprindă socialul în 

integralitatea lui, în „totalitatea” sa; fiecare impietează zonele 

învecinate crezând că rămâne pe teritoriul său. Economia descoperă 
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sociologia care o înconjoară din toate părțile, istoria – poate cea mai 

puțin structurată dintre științele umane – acceptă toate lecțiile primite 

de la vecinătățile multiple și se străduiește să le urmeze”
 
[Braudel, 

2008:40]. 

 În sens invers, cercetarea istorică reprezintă un reper pentru 

epistemologia și axiologia pedagogiei, din perspectiva obiectului de 

studiu al acesteia din urmă, educația, care presupune o forță motrice 

într-o permanentă evoluție atât din perspectiva educatorului cât și a 

educatului. După punerea în practică și eșuarea principiilor marxism-

leninismului, școala franceză a abandonat explicarea faptelor sociale 

prin prisma utopiei, științele sociale preluând defalcat, conform unor 

normative proprii, aspectele legate de economie, politică etc., istoria 

păstrând aura ecumenismului [Furet, 2002:18] din perspectiva 

privilegiului de a deține creuzetul cercetărilor colaterale, căci „toate 

științele sociale lucrează și ele, prin forța lucrurilor, asupra unor 

probleme pentru care trecutul constituie unicul laborator disponibil” 

[Furet, 2002:18]. Din perspectivă pedagogică, cercetarea istorică 

„permite să se descrie și să se analizeze seria de modificări și de 

transformări ale fenomenului luat în considerare și să se introducă 

astfel, cu ajutorul timpului, o perspectivă comparatistă esențială” 

[Furet, 2002:19]. 

Dacă este să analizăm idealurile educației, transpuse prin 

Legea-cadru nr. 1/2011 din România, surprindem în alineatul 3 al 

articolului 2 următoarea prevedere: Idealul educațional al școlii 

românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a 

individualității umane, în formarea personalității autonome și în 

asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea 

și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, 

pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii. Din 
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perspectiva normei juridice, prevederea ne transpune în mod explicit 

ce trebuie să facă educația, iar raportându-ne la această dispoziție, 

constatăm că idealurile educației privesc într-o mai mare măsură 

societatea, din perspectiva persoanei. În atare context, confluența 

dintre istorie și pedagogie ar putea fi superficial abordată, deoarece 

interesul vădit al dispoziției normative se îndreaptă către viitor din 

perspectiva prezentului. O abordarea mai atentă însă, ne poate 

îndrepta atenția către latura axiologică a scopului educației, față de 

care metodologia cercetării istorice ar aduce, negreșit, plusvaloarea 

precedentului. În atare context, „cercetarea istorică devine, alături de 

cercetarea hermeneutică, parte indispensabilă a cercetării pedagogice 

fundamentale a educației, necesară în cunoașterea acesteia. Doar pe 

această bază pot fi inițiate, finalizate și valorificate numeroasele 

cercetări empirice, experimentale, cantitative și calitative realizabile 

în zona fenomenelor educaționale”[Cristea, 2018]. 

În concluzie, timpul, din punct de vedere istoric, are două 

laturi: una pe verticală, înțepătoare, acidă, marcantă pentru memoria 

colectivă, prin eveniment, în timp ce o altă latură, dezvoltată pe 

orizontală, surprinde evoluția comunităților, a gândirii, a prețurilor, a 

politicii, transformând fiecare dintre aceste domenii în propria lui 

istorie. Din perspectiva sa verticală, timpul istoric este apanajul 

momentului, el desenează succesiuni galopante, hrănește istoria 

politică, sau „evenimențială”. Din perspectivă orizontală, timpul 

istoric determină o întreagă epocă nouă, care își asumă metodologii 

aparte, având drept finalitate alimentarea unei istorii mai ample, 

algoritmice, care dincolo de subiectivismul evenimentului, desenează 

prezentul din perspectiva trecutului.  

Această abordare a apărut la începutul anilor 20, când, un 

economist rus, N.D. Kondratiev, ulterior una din primele victime ale 

lui Stalin, a descoperit un model de dezvoltare economică începând 
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de la sfârșitul secolului al XVIII-lea printr-o serie de „valuri lungi”, 

de cincizeci până la șaizeci de ani, deși nici el și nici altcineva nu a 

putut să dea o explicație mulțumitoare acestor fenomene, iar unii 

statisticieni mai sceptici le-au și negat. De atunci, sunt cunoscute sub 

acest nume în întreaga literatură de specialitate, …iar faptul că pe 

baza teoriei valurilor a lui Kondratiev s-au putut face previziuni 

concrete – lucru curent acum în economie – i-a convins pe mulți 

istorici și chiar pe unii economiști că este ceva în aceste valuri 

[Hobsbawm, 1994:109]. Sub aceste auspicii, legile istoriei se pot 

împărți în trei categorii: diacronice, sincronice și sincrono-

diacronice [Cristea, 2016:35]. „Legile diacronice sunt legi cauzale 

care se referă la condiționările direcționale ale unor clase de fapte în 

raport cu alte clase de fapte care privesc realitatea istorică” [Cristea, 

2016:35]; ele sunt tributare într-o mai mare măsură evenimentelor. 

Legile sincronice „sunt cele care definesc conexiunile generale 

existente în societate la nivel macrostructural și microstructural. 

Legea macrostructurii are un caracter universal, vizând „cel mai 

mare sistem istoric care reprezintă societatea umană”; în termenii 

unor interdependențe de maximă generalitate, poate fi formulată 

astfel: „niciunul dintre elementele macrosistemului care este 

realitatea socială (deci forțele de producție, realitățile de producție și 

suprastructura) nu poate exista independent, ci numai într-o 

conexiune sincronică cu celelalte elemente”. „Legile microstructurii” 

sunt cele care definesc conexiunile generale existente în cadrul unor 

sisteme mai mici – legea structurii economice, legea structurii 

politice, legea structurii culturale, legea structurii pedagogice (a 

educației în cadrul sistemului de învățământ; a proiectării curriculare 

a educației și a instruirii în cadrul sistemului și al procesului de 

învățământ” [Cristea, 2016:35]. 
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Pericolul unei abordări unilaterale a istoriei din perspectiva 

legilor sus-amintite este evident, pe de o parte, pentru că istoria nu 

poate să fie într-o permanentă dependență față de variabil. 

Evenimentul istoric, generat de fapt, spre deosebire de științele 

exacte, este oricum fragil, el nu presupune în mod explicit o legătură 

de cauzalitate între starea prezentă față de cea trecută. Față de această 

realitate, așa cum arăta Cournot, „cunoașterea completă a statului 

actual și a legilor aflate în vigoare în prezent nu ar fi suficientă, așa 

cum se întâmplă în cosmologia fizică, pentru a prezice realitățile 

viitoare. Ar trebui să se adauge cunoașterea întregului trecut și 

certitudinea că cineva se ocupă de legi imanente, independente de 

timp și circumstanță, care nu variază în decursul veacurilor și în 

funcție de obiectivul care trebuie atins. În cele din urmă, am ajunge 

la concluzia ce ne limitează să spunem că numai Dumnezeu are 

secretul creației sale. Pe de altă parte, pericolul unei viziuni exclusiv 

tributare valurilor lui Kondratiev ar transforma istoria într-o diformă 

oglindă a maselor, existând pericolul de a uita, furați de priveliștea 

mișcărilor profunde ale vieții oamenilor, de oameni în parte și de 

lupta lor cu propria viață, de destinul personal al acestora; de a uita, 

chiar de a nega, poate, ceea ce fiecare individ în parte are unic, de 

neînlocuit”. [Braudel, 2008:33]. Într-o atare ecuație își fac loc legile 

sincrono-diacronice care sunt „legile dezvoltării istorice, referitoare 

la toate domeniile realității sociale (legile economiei, legile politicii, 

legile culturii, legile educației; legile structurii economice, legile 

suprastructurii – culturale, politice, pedagogice etc.). Sunt implicate 

în analiza „etapelor procesului istoric”, identificabile pe baza 

timpului de formațiune socială (primitivă, sclavagistă, feudală, 

capitalistă, socialistă) sau de model sociocultural și socioeconomic 

afirmat la nivel de epocă: premodernă, modernă, postmodernă” 

[Cristea, 2016:35]. O astfel de regulă în metodologia cercetării 
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istorice ne ajută să avem o abordare exhaustivă, permițând istoricului 

ca, fără a contesta rolul considerabil care a fost acordat câtorva 

oameni de excepție, în geneza istoriei să deslușească paradigmele 

evoluției umane, fără a nega măreția individului în sine și interesul 

unui om de a se apleca asupra destinului altui om[Braudel, 2008:33]. 

Conexiunile dintre istorie și pedagogie sunt profunde, cele două  

domenii intersectându-se la nivelul teoriei generale a educației, al 

instruirii, al cercetării pedagogice. Metodologia cercetării în istorie, 

aplicată în pedagogie, este extrem de hrănitoare din perspectiva 

valorificării funcțiilor sincronice și diacronice aplicate timpului, după 

modelul arătat anterior, susținând în pedagogie „o structură a 

explicației istorice determinată de funcția sa centrală care vizează 

realizarea cunoașterii istorice prin interpretarea evenimentelor la un 

nivel general și profund pentru sesizarea și rezolvarea a două 

probleme subordonate: a) reconstrucția sistematică a finalităților 

activității istorice (politice, economice, culturale, pedagogice etc.), 

pe „fundalul spiritual” determinat teleologic prin „țeluri şi scopuri 

întemeiate” care asigură premisele acțiunilor practice ale persoanelor 

și grupurilor active; b) descrierea situațiilor particulare şi concrete 

care pot modifica – uneori / deseori – în mod hotărâtor,  desfășurarea 

activității / acțiunilor istorice” [Cristea, Papuc, 2016:25]. 
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This article analyzes the concept of OER, the distinctive 

features of OER, the use in the teaching process. The opportunities 

OER offers in the training process, the types of OER used at the 

teaching hours, which increase the student's interest in computer 

science. 

Attention is drawn to the fact that the digital educational 

resources used in classes must be licensed under Creative Commons, 

and some educational resources that can be accessed in the virtual 

environment. 

Attention is drawn to the level of use of OER at national level. 

 

Key words: OER, rendition, informatics. 

 

Adnotare 

Acest articol analizează conceptul de RED, caracteristicile 

distinctive ale acestora, utilizarea lor în procesul de predare. 

Posibilitățile RED oferite în procesul de instruire, tipurile de RED 

folosite la orele de predare, care sporesc interesul studentului în 

domeniul informaticii. 

Se atrage atenția asupra faptului că resursele educaționale 

digitale utilizate în clase trebuie să fie autorizate cu licenţa Creative 

Commons și că anumite resurse pot fi accesate în mediul virtual. De 

asemenea, se menționează despre nivelul de utilizare a RED la nivel 

național. 

 

Cuvinte-cheie: RED, predare, informatică. 

 

Resursele educaţionale deschise (RED) sunt materiale pentru 

învățare, predare, cercetare sau pentru alte scopuri educaționale, care 
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pot fi folosite, adaptate și redistribuite liber, fără constrângeri – sau 

cu foarte puține restricții – legate de drepturile de autor [4]. 

Conform definiției, trăsăturile distinctive ale RED sunt [5]: 

- conținutul metodic, educațional sau științific al materialelor; 

- menținerea diverselor formate și mijloace media pentru 

utilizarea materialelor; 

- publicarea privind condițiile unei licențe deschise de 

materiale educaționale și științifice care aparțin domeniului public; 

- furnizarea accesului liber, utilizarea, prelucrarea și 

redistribuirea materialelor de către alți utilizatori;  

- posibilitatea lucrului cu resurse fără restricții sau cu restricții 

minime; 

- licența deschisă este integrată în sistemul existent de drepturi 

de proprietate intelectuală, definită de convențiile internaționale 

relevante și recunoaște dreptul de autor asupra materialului prezentat. 

Exemple de RED pot fi: cursuri, proiecte de lecții, prezentări, 

cărți, manuale, jocuri, simulări, teste, resurse audio sau video și 

multe altele, puse la dispoziție în format digital sau pe un suport fizic 

la care este acces liber și pot fi folosite la predarea materialului nou 

[9].  

Conform definiţiei din DEX, predarea reprezintă procesul de 

transmitere, de comunicare cuiva, în mod sistematic, a cunoştinţelor 

unei discipline (în cadrul unei instituţii de învăţământ, al unor cursuri 

speciale). 

Procesul de predare actual reprezintă nu doar transmiterea de 

informaţii, ci şi întregul sistem de acţiuni şi operaţii desfăşurate de 

cadrul didactic pentru a proiecta şi a desfăşura activitatea didactică. 

Profesorul în cadrul orelor nu este doar o sursă de informare pentru 

elevi, ci este cel ce creează și asigură condiţiile pentru ca sursele de 

informare să funcţioneze optim. 
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Informatica, probabil, este unicul obiect, predarea căruia 

devine dificilă fără utilizarea tehnicii de calcul. Elaborarea 

materialelor didactice în mod calitativ și interactiv necesită mult 

timp, de aceea în sprijinul profesorului vin RED, care pot fi ușor 

aplicate și adaptate la contingentul de elevi.  

Utilizarea RED la predarea informaticii oferă profesorilor un 

șir de posibilități de diversificare a procesului de predare (utilizarea 

metodelor tradiționale și netradiționale de predare), fapt ce duce la 

sporirea interesului față de disciplina informatica. 

Datorită faptului că putem utiliza o diversitate de RED la orele 

de predare, acestea pot servi în calitate de [10]:  

- suport de lecții – material care este expus pe parcursul orei. 

Spre exemplu, la predarea capitolului „Structura și funcționarea 

calculatorului”, în clasa a 10-a, se pot utiliza materiale didactice 

disponibile on-line Structuta calculatorului [7] ce oferă informații 

generale despre sistemul de calcul, despre sistemele de operare, 

Internet; 

- fișe de evaluare – materiale pentru realizarea unei 

autoevaluări a elevului care includ și răspunsurile la întrebările 

propuse în fișe [7], ce pot fi realizate prin intermediul platformelor 

educaționale online; 

- prezentări de materiale foto și video – accesând materialul 

pregătit [8], sau adaptându-l conform cerințelor noastre;  

- materiale demonstrative – demonstrarea tabelelor și 

modelelor, elaborate și propuse cu acces liber în Internet, sau 

utilizarea celor existente deja prin intermediul platformei prezi.com; 

- manual digital – în calitate de exemplu de astfel de manual la 

disciplina informatica, poate fi vizualizat manualul ”How to 

asseemble a desktop PC” [3], care conține materiale ce descriu 
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arhitectura calculatorului și parametrii la care trebuie să atragem 

atenția la configurarea calculatorului personal. 

Toate aceste materiale trebuie să fie plasate în mediul 

electronic cu licență liberă – Creative Commons [2]. Licența 

Creative Commons arată condițiile de utilizare și care sunt 

restricțiile. În termeni generali, licențele Creative Commons sunt cele 

care oferă accesul la opera respectivă, posibilitatea de a o refolosi și 

de a o redistribui, fără sau doar cu câteva restricții. Licenţa  Creative 

Commons permite titularilor de drepturi de autor să ofere publicului 

o parte dintre drepturile pe care le au și să-și păstreze cealaltă parte, 

printr-o multitudine de mecanisme, printre care eliberarea lucrărilor 

în domeniul public sau sub licențe de conținut deschis. Intenția este 

aceea de a evita barierele pe care le pun legile drepturilor de autor în 

calea liberei circulații a informațiilor [2].  

De asemenea, acces deschis la disciplina informatica se poate 

obține la accesarea Компьютеры: Структура персонального 

компьютера. [12]; Компьютеры: Структура персонального 

компьютера. Open Library [11]  - în care sunt plasate un șir de 

materiale didactice și imagini pe care le putem utiliza atât la predarea 

materialului nou, la pregătirea fișelor de evaluare, cât și pentru a 

oferi suporturi pentru lucru individual sau în grup al elevilor. 

Materiale suplimentare și exemple din viața cotidiană, precum și 

întrebări de autocontrol pot fi propuse prin accesarea următoarelor 

site-uri: 

- Computer science without computer, csunplugged [1] – 

conține suporturi de curs despre structura rețelei de calculatoare, 

metode de proiectare a rețelei de calculatoare, metode de conexiune a 

PC în rețea pentru partajarea rentabilă a resurselor calculatorului;  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Domeniu_public
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Con%C8%9Binut_deschis&action=edit&redlink=1
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- Structura calculatorului. Clasa9aTIC [6] – conține materiale 

didactice la diverse capitole a disciplinei informatica, fișe de 

evaluare a cunoștințelor, proiecte realizate, exemple de programe etc. 

Din resursele educaționale disponibile în mediul digital, RED 

naționale îi revine o parte destul de mică, ele diferă prin conținut și 

calitate în comparație cu cele internaționale, din cauză că utilizarea 

RED în Republica Moldova este la etapa incipientă.  

Integrarea RED în procesul educaţional permite alternarea între 

metodele tradiţionale de predare cu cele noi, extinderea ariei de acces 

la resurse sporind posibilităţile de lucru individual şi dezvoltarea 

competențelor digitale ale elevilor.  

Utilizarea corectă a RED permite organizarea eficientă a 

procesului educațional, care va asigura atingerea scopurilor 

educaționale cu succes și realizarea procesului educațional modern. 
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NOTE DEFINITORII ALE CONCEPTULUI MEDICAL-

IDIOMATIC CENTRATE PE DIMENSIUNI STRUCTURAL- 

ŞTIINŢIFICE 

Marcela ŞIMANSCHI, doctorandă 

 

Abstract 

          All languages have phrases hardly understood word by word 

and, therefore, cannot be used with confidence. All the idiomatic 

expressions are opaque and surely unpredictable because of 

unexpected meaning. Even if we know the meaning of all words in a 

phrase and understand all the grammar of the phrase, the meaning 

of the phrase may still be confusing. So, a phrase or sentence of this 

type is called idiomatic. Many overlapping terms have been used to 

describe the idiomatic phrases as:  verbal collocations, idioms, 

clichés, set phrases, fixed phrases, etc.  

 

        Key words: idiom, fixed phrases, clichés. 

 

      Adnotare 

       În toate limbile există numeroase expresii idiomatice, care au un 

sens incifrat și sunt cu greu înţelese, din care cauză ele nu sunt 

folosite cu încredere. Aceste expresii sunt neclare din cauza sensului 

lor mistic, aluziv, criptat. Chiar dacă se cunoaşte sensul tuturor 

cuvintelor dintr-o frază, partea gramaticală fiind înţeleasă, totuşi 

sensul integral al frazei poate induce în eroare.  
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Pentru noțiunea de expresie idiomatică, sunt folosiţi mai 

mulţi termeni, prin suprapunere sinonimică, și anume: colocaţie 

verbală, idiom, clişeu, set de fraze, frază stabilă etc. 

 

        Cuvinte-cheie: idiom, fraze stabile, clişee. 

 

„Bolile sunt limbaje metaforice şi simbolice.”  

Jacques Salomé  

 

Orice limbă cunoaşte expresii, locuţiuni, îmbinări de cuvinte,  

valoarea lexicală a cărora se îndepărtează mai mult sau mai puţin de 

semnificaţiile fiecărui cuvânt în parte. Ele constutuie un tezaur în 

care s-a înveşnicit pentru totdeauna înţelepciunea poporului, expresia 

de viaţă şi modalitatea de gândire a acestuia. Aleco Russo considera 

că aceste expresii pot fi o vorbire fără conţinut, care ascunde sărăcia 

unei idei, vorbe goale, o frazeologie strălucitoare pentru ochi slabi, 

îngâmfătoare pentru cel ce o scrie, dar deşteaptă pentru cei înţelepţi. 

Mihail Sadoveanu  afirma că expresiile sunt acele vorbe în care se 

simte sufletul nostru plin de adâncimea istoriei, sunt acele elemente 

de tradiţie şi basm, fixate în cristale nemuritoare de pietre rare. 

Făcând referire la concepţia lui E. Coşeriu, Mihaela Mureşan 

constată: limba este o ştiinţă, ea se învaţă de la cei care vorbesc mai 

bine, de la cei care ştiu. O limbă se adaptează la necesităţile de  

exprimare ale vorbitorului [apud 6].      

C. Manea afirmă: „interesul față de limba româna se 

datorează bogăţiei, supleţei şi eterogenității vocabularului său. Nu e 

deloc întâmplătoare afirmaţia că o limbă devine ospitalieră atunci 

când ea are capacitatea de absorbţie a elementelor străine, unice, 

inedite. Fără îndoială, o limbă – fie româna, fie engleza – e un mijloc 

de comunicare de valoare, prezentând un interes deosebit prin 
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structura sa, dar mai ales prin eterogenitatea şi bogăţia vocabularului 

său [Apud, 6]. 

Criticul şi istoricul literar român N. Manolescu defineşte 

idiomurile drept un mod de exprimare codificat, osificat, a cărui 

particularitate este minima transparenţă. Fenomenul de idiomaticitate 

atât în limbajele ştiinţifice, literare, cât şi în cel medical, conduc la o 

glazură superficială a lexicului meseriei, la codificare. Deci 

codificare înseamnă „ascundere”, „secret”, scopul fiind împiedicarea 

accesului la informaţie. Acest fenomen, în limbajul medical, în 

special, are o explicație: este o formă de protecţie, menită a preveni 

incidente printre subiecţii ce se află în febra comunicării, ori o  

încercare de mascare a realităţilor neconvenabile [5].  

Profesorul universitar, dr. Gh. Popa, în lucrarea sa „Despre 

cauzele interpretării frazeologice a locuţiunilor”, subliniază 

următoarele: „cei mai mulţi lingvişti care s-au pronunţat pe marginea 

locuţiunilor au încercat să dezvăluie şi, implicit, să demonstreze 

natura lor de unitate frazeologică, un punct de vedere fiind 

determinat de mai mulţi factori. Remarcăm, în primul rând, faptul că 

o parte din vină pentru situaţia creată revine însăşi semnificaţiei 

iniţiale neterminologice a vocabulei frazeologie, la care putem 

adăuga şi pe cea figurată: vorbărie fără conţinut, care ascunde 

sărăcia de idei, vorbe goale şi umflate, pălăvrăgeală, semnificaţii ce 

le-a oferit unor cercetători posibilitatea de a le folosi şi pentru 

desemnarea terminologică a altor fenomene de limbă” [4, p.135].  

Psihosociologul de origine franceză Jacques Salomé, prin 

cugetarea sa, dezvoltă o latură, după părerea noastră, inovativ-

pertinentă, în care grupul-ţintă îl reprezintă ansamblul de termeni 

aflaţi într-o interrelaţie realist-idiomatică care, de altfel, ilustrează o 

realitate fizică precum „boala”; sintagma „limbaj metaforic” şi 

vocabula „simbolic”  sunt centrate strict pe elemente desprinse de 
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realitate, cu alte cuvinte, mistice, aluzive, expresive. Jacques Salomé 

propune un model nou de terapie: „să interpretăm bolile ca şi cum ar 

fi mesaje transmise de corpul nostru” [7]. Specificul acesor idei 

interpretate metaforic ar stabili descriptori cu sens figurat axaţi pe 

dezvoltarea competenţelor de comunicare medic – pacient în spaţiul 

spitalicesc şi nu doar. Tinând seama de cele spuse anterior ne 

propunem să exemplificăm înlănţuirea semantică a termenilor în 

cauză prin intermediul formulelor idiomatice expresive.  

De exemplu, o stare fizică precară a unui pacient care ar 

necesita un consult medical este descrisă prin expresia she is feeling 

a bit under weather – „ea nu se simte deloc bine” [3, p.145], 

elementele „apăsătoare” ale unui discurs menit să înştiinţeze 

pacientul despre o maladie severă ori despre debutul unei probleme 

de sănătate bulversante ar fi exprimat idiomatic prin expresia to be 

paralysed with fear – „a înţepeni de frică”  [2, р. 77], his heart filled 

with terror – „inima ei s-a umplut de teroare  [2, p.57], a hot lump 

rose in my throat ori, identic acestuia, to get a frog in the throat – „a 

avea un nod în gât” [2, p.136] şi expresii mai triste precum on one’s 

last legs,  at the death’s door – „în gura morţii”, „cu funia la gât”, 

toate acestea fiind îmbinări stabile de cuvinte ce oglindesc starea  

pacienţilor grav bolnavi.  

În acest context, este necesar de a capta atenţia cititorului 

asupra utilizării în literatura de specialitate, în cazul nostru, 

medicală, a îmbinărilor terminologice, care solicită valorificarea 

idiomaticităţii, explorarea elementelor noului şi a expresiilor 

stereotipe, mistice.  

Or, cultivarea limbajului profesional medical în contextul 

comunicării ascunde atât riscuri, cât şi beneficii [1, p.41]. Orice 

limbă dezvoltată este, fără îndoială, bogată în cuvinte, fraze criptate, 

care nu pot fi traduse direct. Un limbaj profesional se află într-o 
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continuă căutare de sine în ceea ce priveşte identitatea idiomatică, 

tiparele populare rămân a fi păstrate, unităţile frazeologice, de rând 

cu cele idiomatice, permit combinaţii care surprind prin caracterul 

lor neobișnuit, fiecare punând în evidenţă caracterul său propriu plin 

de graţie şi rafinament. Unele dintre aceste expresii par absurde, greu 

de explicat. De exemplu, a da cu mucii în fasole (expresie vulgară) – 

„a  face o gafă”, a mânca capul – „a necăji”, a rămâne bumben – „a 

sta amorţit, nemişcat, mort”, a lipsi o doagă – „a fi neadecvat” etc. 

Constatăm, așadar, că limba română este o limbă bogată, 

plină de   expresii neobişnuite care ne lasă surprinşi de fiecare dată. 

Multe dintre expresiile idiomatice sunt, aparent, lipsite de logică, cu 

mai multe înţelesuri, unele  mai bine cunoscute, altele, figurate, total 

diferite de definiţiile din dicţionar. Limba e o oglindă fidelă a 

societăţii, aflându-se într-o continuă căutare de sine în ceea ce 

priveşte identitatea lexicală, gazdă primitoare pentru avalanşa 

termenilor din domeniul medicinei ş.a. Expresii lexicalizate din 

registrul familiar, popular etc. permit combinaţii amuzante dintre 

cele mai hazlii, care scot în evidenţă caracterul noncomformist al 

cuvântului, unele dintre ele părând absurde, greu de explicat, 

nemotivate.  
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EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE MEDIATĂ ELECTRONIC 

Ludmila PECA, doctorandă 

 

Abstract 

      The purpose of this paper is to present some experiences of 

using information technologies in teaching computer science courses 

at the Public Institution Center for Excellence in Energy and 

Electronics. 

It describes the author's experience in delivering e-learning 

platforms and the use of a set of questions embedded on the platform 

to learn about students' attitudes towards this environment. Factors 

influencing pupils' attitude towards e-learning are related to the 

usefulness, accessibility, design and professionalism of the 
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instructor. The consistent use of a systematic content development 

approach depends on the teaching material with predetermined 

learning objectives. 

Teachers are flexible to refine in digital resources, the 

learning concept for mobile learning, as is the case in more 

developed countries, leading to social networking and new 

technology scenarios. 

 

        Key words: E-learning; educational platform; information and 

communication technologies (ICT); factors of influence. 

 

Adnotare 

        Scopul acestui articol este de a prezenta unele experiențe de 

utilizare a tehnologiilor informaționale în predarea cursurilor din 

domeniul informaticii elevilor de la Instituția Publică Centrul de 

Excelență în Energetică și Electronică. 

Este descrisă experiența autorului în predarea cursurilor pe 

platforme e-learning și de utilizare a unui set de întrebări 

incorporate pe platformă, pentru a afla atitutidea elevilor față de 

acest mediu. Factori care influențează atitudinea elevilor față de e-

learning țin de utilitatea, accesul, designul și profesionalismul 

instructor. Utilizarea consistentă a unei abordari sistematice de 

dezvoltare a conținutului depinde de materialul didactic cu obiective 

de învatare predeterminate. 

Profesorii sunt flexibili spre perfecționare în resursele 

digitale, conceptul de învățare prin bursă pentru învățarea mobilă, 

așa cum se întâmplă în țările mai dezvoltate, ceea ce duce la 

implicarea în rețele sociale și în noi scenarii tehnologice. 
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         Cuvinte-cheie: e-learning; platformă educațională; 

tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC); factori de influență. 

 

Modulele sunt plasate pe platformele educaționale netacad.net și 

moodle.ati.utm.md. Abordarea constă în îmbinarea predării într-o 

sală de clasă cu soluții de tip eLearning (învățare mediată electronic). 

Elevii beneficiază de îndrumare din partea profesorului, urmând 

temele și activitățile în mediul electronic. Astfel, ei au acces la 

conținuturi și solicită explicații suplimentare de la profesor sau 

colegi. 

Învățarea mediată electronic devine tot mai răspândită în procesul 

de învățământ. Accesibilitatea și varietatea de conținut online 

încurajează tot mai mulți oameni să se implice în procesul de 

învățare folosind tehnologia digitală. Cu toate acestea, există diferiți 

factori care îi influențează pe cei ce învață și pe cadrele didactice în 

adoptarea mediului de învățare electronică. 

Sistemele de e-învățare au fost utilizate pe scară largă și aplicate 

în educație în ultimii 20 de ani [Kim și Bonk, 2006]. E-learning 

constă în utilizarea tehnologiilor informaționale pentru furnizarea de 

informații pentru educație și formare. Este una dintre cele mai 

importante evoluții din industria IT; în ultimii ani, e-learning devine 

un mod popular de a dobândi cunoștințe [Benkovic & Dobrota, 

2012]. pentru mulți elevi din întreaga lume. Institutul Chartered al 

Regatului Unit al Personalului și pentru Dezvoltare (CIPD) oferă o 

altă interpretare pentru e-learning: învățare care este distribuită, 

activată sau mediată folosind tehnologia electronică în scopul 

explicit de formare în organizații. Nu trebuie să existe o definiție 

diferită pentru lumea muncii, pentru școli și universități și pentru 

dezvoltarea personală. 
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Caracteristicile pozitive, cele mai frecvent menționate, ale e-

learning sunt următoarele: conținuturile pot fi accesate în orice 

moment și în orice loc, prin interacțiune asincronă și prin colaborare 

în grup. Potrivit [Capper 2002], este posibilă libertatea de a decide 

momentul și locul accesării conținutului digital, principalul beneficiu 

pentru binomul educației (professor/elev).  

Implementarea e-learning urmărește dezvoltarea proceselor de 

predare și învățare. Principiile pedagogice în e-learning trebuie să fie 

extinse, pentru a ține cont de schimbările rapide ale tehnologiei. Este 

o provocare pentru instituțiile de învățământ să implementeze corect 

și util instrumentele e-learning, să utilizeze adecvat principiile 

pedagogice, pentru a evita erori cu impact negativ. 

Principiile pedagogice sunt teorii ale învățării; în e-learning 

practicile bune de predare se leagă de termenul tehnologie de 

instruire, sistem de descoperire de diferite elemente ale bunei 

practici de predare. Platforma de e-learning sau sistemul de 

management al învățării este un spațiu virtual de învățare care are ca 

scop facilitarea experienței de formare, atât pentru companii, cât și 

pentru instituțiile de învățământ. Elevii au posibilitate să 

interacționeze în forumuri, tutoriale și chat-uri, untr-un mediu de 

învățare colaborativ. Platforma nu este un simplu depozit de 

materiale sau de informații teoretice. Implementarea platformei 

favorizează semnificativ învățarea elevilor, pe măsură ce aceștia sunt 

direct implicați în proces, prin dezvoltarea cunoștințelor, prin 

capacitatea autonomă de lucru și prin optimizarea timpului pentru 

studii. 

Platforma de învățare devine un facilitator al proceselor de 

învățare care permite utilizarea resurselor multimedia, ceea ce face 

ca învățarea să fie mai motivantă, prin actualizarea permanentă a 

conținutului, prin interactivitate care facilitează o învățare 
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colaborativă, prin accesibilitate din orice loc și în orice moment, 

pentru a putea învăța în momentele în care este nevoie (învățarea 

just-in-time) și pentru existența unui feedback imediat. Profesorul 

poate adapta procesele de predare-învățare la stilurile de învățare, 

ajutând elevii să atingă obiectivele stabilite inițial. 

Fiecare elev este unic, are propriul său ritm de studiu și stil de 

învățare. Materialele de pe platformă sprijină activitatea didactică, 

încurajează participarea activa a elevilor la formarea academică. 

Procesele colaborative pot dezvoltă activitățile cu resurse 

tehnologice, după cum indică experiențele universităților. O 

platformă virtuală completează educația tradițională, oferind elevilor 

libertatea de a studia în timp și în ritm propriu, cu un profesor care îi 

călăuzește și îi ajută în procesul de învățare. Elevul devine un 

protagonist activ în educația proprie, astfel încât rolul profesorului 

este de a crea un mediu adecvat care să permită elevului să își 

construiască propriile cunoștințe. 

La finele fiecărui curs, elevii trebuie să completeze un set de 

întrebări, care sunt destinate să colecteze date despre elementele care 

influențează atitudinea lor față de e-learning. Aceste întrebări sunt 

importante pentru măsurarea utilității și a ușurinței platformei, 

percepute de elevi, precum și pentru colectarea răspunsurilor cu 

privire la diferite tipuri de conținut incluse în materialele de învățare 

electronică, întrebări destinate să examineze o atitudine generală față 

de e-learning. 

Rezultatele calitative confirmă că formatul de învățare și 

accesibilitatea informației sunt necesare și utile pentru elevi. 

Implementarea platformei permite flexibilitatea în timp, reutilizarea 

resurselor, reînnoirea proceselor didactice și metodologice, crearea 

de medii de predare – învățare noi. Platforma e-learning integrează 

materiale didactice și oferă instrumente de comunicare, colaborare și 
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management educațional. Introducerea platformelor e-learning nu 

reprezintă schimbări majore, dacă aceasta nu este însoțită de o 

revizuire profundă a concepțiilor profesorului despre predare și 

învățare, despre rolul care îi revine profesorului și despre formele de 

evaluare. 

În ceea ce privește eficiența utilizării învățării mediate electronic, 

din punct de vedere cantitativ, sunt necesare rezultate empirice 

pentru a determina factorii principali care afectează intenția elevilor 

de implicare în învățarea mediată electronic. Utilitatea noilor 

tehnologii, relevanța conținutului și proiectarea sunt foarte 

importante pentru eficiența învățării electronice. Pe lângă utilitatea și 

eficiența sistemelor de învățare electronică, este important să fie 

creat un conținut bogat, cu clipuri audio și video, cu animații și 

hyperlink-uri. Acestea vor spori motivarea elevilor de a utiliza e-

learning, vor genera atitudini positive față de învățare. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ РМ 

Юлиана БАБИНА, аспирантка 

 

Abstract 

        In the article author considers the modeling of а process of 

forming professional competencies of students in the higher art 

education of the Republic of Moldova in the field of crafts arts and 

design. At the present stage the development of education content, 

methods of teaching artistic and aesthetic, technological and 

pedagogical disciplines, we must also take into account the 

conditions for the teaching and educational environment conducive 

to the favorable development of the creative personality and the 

activation of its potential. At the same time, let's take as a basis the 

specialty, in the traditions of folk crafts in the context of modern 

curriculum. 

 

        Key words: model, methods, methodology, teaching, 

professional competencies, approaches,  components. 

 

Аннотация 

        В  статье автор  рассматривает моделирование  

процесса формирования профессиональных 

компетенций студентов в высшем художественном 

образовании РМ по специальностям декоративно-прикладного 

искусства и дизайна. Разрабатывая на современном этапе 

развития  образования содержание, методику преподавания 

 художественно-эстетических,  технологических и 

педагогических  дисциплин, нужно также учитывать условия 

для учебно-воспитательной среды, способствующей 

благоприятному развитию творческой личности и активизации  
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ее потенциала. При этом возьмем за основу специальности, в 

традициях народных ремесел в контексте современного 

куррикулума. 

 

        Ключевые слова: модель, методы,  методология, 

преподавание,  профессиональные компетенции, подходы, 

компоненты. 

 

           На современном этапе модернизации художественного 

образования, в основном путем реализации компетентностного 

подхода в обучении [1], много работ посвящено  проблеме 

развития профессиональных компетенций у студентов и их 

подготовке. Данная формулировка вопроса встречается 

довольно часто в современных работах ученых, педагогов  

начала ХХI-го века. Среди украинских ученых можем отметить 

Головань М., Овчарук О., Решетник П., Родыгина И., Черемис 

И., Олексюк М. [4] и др. Из русских исследователей по данной 

теме, можем назвать Хуторского А., Зимнюю И., 

Архангельского С. И., Вагнера Г. К, Болотских Е. Г., Беджанову 

Ю. К., Сластенина В. А., Абдуллину О. А., Амиргазина Е. К., 

Городецкую С. В., Кисимисова Е. Т., Марченко И. В. и многих 

других.  И в республике Молдова тоже становится актуальной 

подобная тематика научных диссертационных исследований в 

педагогике искусств, а именно труды Уваровой А., Патрашку Д., 

Мындыкану В., Георгицэ Ч., Гуцу В., Симак А., Арбуз-Спатарь 

О. [8, 10]. 

          Вместе с тем, стоит выделить ряд проблем, специфических 

для творческих профессий в вузах и педвузах страны (ХГФ, 

ФДПИ, ФИЗОД). Во-первых, даже если поступающие с очень 

высоким балом и уровнем художественной подготовки, их 
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количество несколько меньше, чем было раньше. Cкорее всего, 

это обусловлено тяжелым нестабильным экономическим 

положением в стране, нехваткой рабочих мест, и даже 

бесперспективностью некоторых специальностей, в частности 

базирующихся на изучении народных ремесел. В настоящее 

время, именно эти профессии остаются самыми 

малооплачиваемыми и теряют свою значимость. В эру 

использования интернета и ускоренной технологизации, у 

молодого поколения изменились приоритеты и ценности. Во-

вторых, как замечает Олексюк М., еще с советских времен 

недооценивалась роль педагогов средней и высшей школы по 

технологическому (труду) и художественному образованию, 

обуславливая их некомпетентность и недостаточную 

профессиональную подготовку. Что также привело к 

незаинтересованности молодежи постигать традиции народного 

творчества посредством освоения специализаций на 

факультетах ДПИ и Дизайна (резьба по дереву, ковроткачество, 

метал, дизайн текстиля, керамика, роспись, батик, др.) (cм. 

tаблицы 1-3). Еще одними важными специфическими 

причинами некомпетентности являются недостаточная 

взаимосвязь всех необходимых дисциплин курса (интеграция), 

нехватка часов, использование педагогами устарелых методов 

или отсутствие учебных планов, методологий, неправильный 

выбор студентом  профессии, следовательно, отсутствие 

мотивации на протяжении учебы, самоудовлетворенности и 

цели добиться высоких результатов в будущей творческой и 

трудовой деятельности  [4, с. 98-99, 103].  К слову, лишь треть 

выпустившихся специалистов (художников-декораторов, 

текстильщиков, керамистов) потом устраиваются по своей 
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профессии, еще меньше становятся преподавателями в 

колледжах/вузах. 

          Приведенные выше доводы позволили нам выделить 

следующие моменты в становлении современных подходов в 

обучении дисциплинам в сфере декоративно-прикладного  

искусства и дизайна. Говоря об актуальности понятия 

формирование компетенций, мы обязательно рассматриваем 

современный компетентностный подход. Важное место в 

профессиональной подготовке различных специалистов-

текстильщиков, художников, наряду с проблемно-

деятельностным и личностно-ориентированным обучением, 

занимает использование «компетентностного подхода», 

который, в свою очередь,  подается как междисциплинарная 

система  знаний, обобщенных в самых разных формах 

умственной и другой деятельности. Педагог же обеспечивает 

благоприятное индивидуальное и групповое воздействие и 

микроклимат, то есть, как уже отмечалось во многих 

источниках, с позиции сотрудничества, «демократичности», 

взаимопомощи, ответственности,  понимания и наставничества. 

Посредством групповых совместных форм обучения обеспечены 

условия для практического освоения информации, ведущие к 

разнообразию общения, «сотрудничества» и  «сотворчества» 

между педагогом и учащимися.  

          К продуктивным современным технологиям 

профессиональной подготовки мастеров, осваивающих 

народные промыслы в средней и высшей школе, прежде всего 

выделим: 1) когнитивный подход (диалог, семинары, дискуссии, 

«проблемное обучение», тренинг рефлексии, инструктаж, т.д.); 

2) деятельностный – метод проектов, игры и др.; 3) личностно-

ориентированный – интерактивные методы [8]. Подобно 
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методике исследования Олексюк М., мы попробовали 

проанализировать и показать с помощью таблиц что изменилось 

(смотри ниже табл.). 

          Разработанной нами моделью преподавания и 

формирования профессиональных компетенций показано, что  

структура учебно-воспитательного процесса вместе со всеми  ее 

взаимосвязанными элементами, компонентами составляет одну  

целостную систему. Выше приведенные таблицы еще раз 

доказывают, что преподавательскому составу к процессу 

обучения надо подходить в комплексе, учитывая все условия и 

факторы, используя не только традиционные методы, но и более 

современные. Причем нужно и самим быть максимально 

компетентными, постоянно совершенствуясь, быть сильными 

«теоретиками» и «практиками» в преподаваемой области 

(ковроткачество-гобелен, керамика-посуда, батик, дерево, метал, 

дизайн, живопись т.д.). И конечно, дабы привить молодому 

поколению эстетический вкус, желание обучаться на 

редкостных специальностях с такой глубокой этнокультурной 

историей, необходимо уже с детства и далее – в лицеях, 

колледжах – уделять предельное внимание технологическим 

предметам и традициям народного искусства. Так, сопоставив 

материалы исследований молдавских и украинских ученых, мы 

пронаблюдали сходные тенденции и проблемы в развитии 

среднего и высшего художественного образования в республике 

Молдова и Украине. 
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Таблица 1. 

Модель  формирования профессиональных компетенций 

студентов, будущих специалистов в области  
ХГФ, ФДПИ, ФИЗОД. 
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Таблица 2. 

        Методы педагогического исследования 
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Таблица 3. 

Сравнительная характеристика традиционных и 

инновационных подходов в профессиональной подготовке 

студентов  по специальностям: ХГФ, ФДПИ, ФИЗОД. 
№ 

п/п 

Элементы 

учебного 

процесса 

Традиционные 

подходы 

Современные подходы 

(компетентностный, 

личностно-

ориентированный,  

этнокультурный, 

деятельностный, др.) 
1. Цели Направлены на 

формирование 

профессиональных знаний, 

умений, навыков 

Направлены на формирование 

профессиональных компетенций 

2. Содержание 

образовательно-

профессиональной 

программы 

Реализация 

Государственного стандарта 

в подготовке специалистов 

по отраслям 

«Индивидуальный  маршрут» 

образовательной программы по 

Болонской системе 

3. Формы организации 

обучения 

Аудиторно-самостоятельная: 

аудиторные занятия – 

примерно 70%, 

самоподготовка – 30% 

Разнообразные индивидуальные занятия, 

работа «в парах», группах (маленьких, 

больших – более 25 человек) 

4. Методы организации 

и осуществления 

педагогических задач, 

процесса 

Традиционная 

направленность методов 

Компетентностно- и личностно-

ориентированная направленность 

методов 

5. Позиция педагога «Оценивающий», 

«информирующий», 

«воспитующий» 

«Соратник», «консультант», «партнер»,  

«посредник», «друг» 

6. Позиция студента «Слушатель», 

«воспринимающий», 

«запоминающий» 

«Соратник», «исследователь», «новатор», 

«экспериментатор», «творец» 

7. Структура 

управления вуза 

Ориентация на 

функционирование 

Ориентация на активное развитие, 

усовершенствование, модернизирование  

8. 

 

 

Контроль и 

оценивание 

результатов 

профессиональной 

подготовки студентов 

Направлены на проверку и 

сформированность знаний, 

умений, навыков  у студентов 

Направлены на определение творческого 

потенциала, личностного роста и 

всестороннего развития каждого студента 

9. Итог; 

полученные 

результаты, 

посредством 

приобретения  

выпускниками новой 

профессии 

Профессиональная 

подготовка учащихся, 

раскрытие их творческих 

способностей  

Сформированность профессиональных 

компетенций и личностных качеств 

студентов согласно запланированным 

программам обучения в области 

декоративного, текстильного искусств 

 

(Таблицы 1, 3 составлены на основе материалов исследований 

автора и Олексюк М.) 
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MODALITĂȚI DE FORMARE A TERMENILOR 

CROMATICI ÎN ROMANUL „VARA ÎN CARE 

MAMA A AVUT OCHII VERZI” DE TATIANA 

ȚÎBULEAC 

Marcela VÎLCU, doctorandă 

 

 

Abstract 

 This article addresses the issue of chromatic terms from the 

perspective of their means of formation and the ways of expressing 

chromatic nuances. They are categorized in adjectives proper and in 

chromatic terms formed by derivation from the names of some 

realities. Greater attention is given to the terms in which the green 

color is expressed and its different nuances, attested in the work. 

 

 Keywords: chromatic adjective, color, chromatic nuance, 

derivation. 
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Adnotare 

În acest articol se abordează problema termenilor cromatici 

din perspectiva mijloacelor de formare a lor și a modalităților de 

exprimare a nuanțelor cromatice. Aceștia sunt clasificați în adjective 

propriu-zise și în termeni cromatici formați prin derivare de la 

numele unor realități. O atenție sporită se acordă termenilor cu care 

se exprimă culoarea verde și diferite nuanțe ale ei, atestate în operă. 

  

Cuvinte-cheie: adjectiv cromatic, culoare, nuanță cromatică, 

derivare. 

 

Cuvântul cromatic este un adjectiv (cromatic, ~ă ~ici, ~ice). 

El provine din franțuzescul chromatique, înseamnând  „care se referă 

la culori sau la colorit” (DEX, 2009).  Prin urmare, termenii 

cromatici denumesc însușiri ale obiectelor, referitoare la culoare. 

Cercetătorul V. Bahnaru îi încadrează în clasa adjectivelor care 

exprimă „însușiri, proprietăți ale obiectelor care sunt sesizate cu 

ajutorul organelor de simț, fiind vorba de perceperea vizuală” [1, p. 

210].  

Termenii cromatici au constituit subiectul mai multor cercetări 

și nu mai reprezintă o noutate în lingvistica românească. Menționăm, 

în acest sens, lucrările: Numele de culori – semantică, lingvistică, 

semiotică de Angela Bidu-Vrănceanu, Despre culori şi nu numai. 

Din cromatica actuală de Florica Dimitrescu etc.  

Se știe că spectrul culorilor este format din: 

* culori principale – roșu, galben și albastru; 

* culori secundare – violet , verde, oranj, ocru etc. 

* culori neutre – alb, negru. 

Dintre acestea, alb, negru, verde, roşu, galben, albastru  mai 

sunt numite și culori-prototip sau culori de bază/ primare, deoarece 

celelalte unităţi lexicale care exprimă ideea de culoare se raportează, 

din punct de vedere semantic, la ele. 

Din punct de vedere etimologic, toate aceste adjective sunt 

moștente din latină. Ele  sunt cuvinte cu o mare fecvență și rezistența 
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în uz și au devenit baze generatoare a numeroase creații (derivate, 

compuse): verzui, roșietic, negriu, negricios etc. 

  În afară de aceste nume de culori primare, în limba română 

există o serie bogată de  termeni cromatici formați  prin raportare la 

diferite realii. Aceasta  include termenii cromatici formaţi de la 

numele unui obiect, la care se adaugă un sufix, de obicei –iu, - os 

(vișiniu  = vișină + -iu, argintiu = argint + -iu, măsliniu = măslin + 

-iu etc.).  Aceștia au apărut din nevoia unei exprimări cât mai exacte 

a culorilor, precum și din dorința de exprimare nuanțată.  

Sursele de inspiraţie în denumirea culorilor şi a nuanţelor 

cromatice în limba română le constituie diverse elemente din natură, 

și anume: 

 Mineralele: rubiniu, cărbuniu; 

 Animalele: lupiu, corbiu, rînduniu, granguriu, ursiu; 

 Vegetalele (arbori, pomi, fructe, legume): mestecăniu, 

castaniu, vişiniu, portocaliu, morcoviu, bostăniu, 

trandafiriu; 

 Metalele: auriu, argintiu, arămiu, alămiu, plumburiu, oţeliu; 

 Fenomenele naturale: ninsoriu; 

 Produse alimentare: smîntîniu, lăptos, mieriu; 

 Alte surse: cărămiziu, muceziu, siniliu etc. [2]. 

Tot din necesitatea denumirii cât mai exacte a anumitor 

nuanţe se recurge și la crearea unor cuvinte compuse prin 

combinaţiile dintre diferite culori și unele derivate de la numele 

realiei care „posedă” această nuanţă, de ex. albastru-siniliu (de 

culoarea sinelii – „vopsea albastră;  albăstreală pentru rufe;  apă cu 

albăstreală în care se clătesc rufele albe pentru a căpăta o tentă 

albăstrie). Sunt numeroase astfel de structuri, pentru că, așa cum 

susține lingvista Florica Dimitrescu, „nuanţele sunt, practic, infinite” 

[3]. 

O altă parte din termenii cromatici din limba română au fost 

împrumutați din limba franceză. Din punct de vedere flexionar, 

aceștia se încadrează în clasa adjectivelor invariabile (bej, bordo, 

maro, gri etc). 
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În demersul nostru,  ne-am propus să examinăm  termenii 

cromatici atestați în romanul T. Țîbuleac Vara în care mama a avut 

ochii verzi. 

O bună parte dintre aceștia sunt adjective propriu-zise și se 

încadrează în gama culorilor de bază. Albul  este culoarea cea mai 

des întâlnită în acest roman.  De obicei, albul este asociat luminii. 

Mama dispăruse în mulțime și o vedeam licărind prin spiral – albă și 

micuță ca un colț de eșarfă prins în ușă. etc. Acest adjectiv apare și 

la forma  de superlativ, în exemple precum: Mama era mereu 

strălucitor de albă. Roșul este considerat o culoare agresivă, însă 

vitală și dătătoare de putere. Ploua pe pereți cu resturi de lemn și 

sticlă, cu bucăți de scară malign, cu veceuri în formă de libelule și 

pop-corn roșu. Galbenul reprezintă, de obicei, strălucirea soarelui, 

lumina și simbolizează viața, căldura și chiar focul. Trecea mai întâi 

printr-un lan de porumb, apoi printr-un lan de floarea-soarelui, apoi 

prin niște flori galbene și urâte, care miroseau a urină. Albastrul 

este culoarea apei, a cerului, și semnifică absolutul, infinitul, 

perfecțiunea. Este, în același timp, culoarea care semnifică 

singuratate, tristețe: Am întrebat-o de ce ea are ochii verzi, iar eu 

albaștri. Portocaliu /orange este o culoare secundară. Portocaliul ori 

oranjul este singura culoare a spectrului, al carei nume provine de la 

un obiect (fruct) – portocala (orange, în engleză). Această culoare 

simbolizează energia, vitalitatea, aventura. Este asociată cu 

prosperitatea, mulțumirea și căldura: O fâșie de căldură ca un șarpe 

oranj mi-a țâșnit din mână și s-a pornit mai departe prin vene 

crescând și umflându-se. 

Uneori, culoarea este exprimată indirect, prin aluzie, așa ca în 

exemplul: Știu doar că eram culcat pe niște frunze, iar cerul era de 

culoarea mașinii noastre noi... (adică roșu). 

Adjectivele cromatice pot fi formate prin derivare, unele 

dintre ele – prin  referire la diferite realii/ culori, așa ca în 

următoarele exemple, excerptate din roman: 

 Albăstriu (albastru + -iu) redă o nuanță mai deschisă, 

care bate în albastru: M-am culcat ca un câine pe 

pragul rece și albăstriu, în timp ce în jurul meu aerul 



434 

 

începuse să fiarbă și să zâltăie toate obiectivele ca pe 

niște decorațiuni de silicon.  

 Înroșit/ă (roșu + it) – colorat în roșu: Aș fi crut să scot 

din ea în această secundă cu un clește înroșit toate 

poveștile nepovestite.  

 Sângeriu (sânger + -iu: sânger – arbust cu ramuri 

drepte, roșii toamna și iarna, cu frunzele de obicei 

ovale, vara verzi și toamna roșii, cu flori albe și fructe 

negre) – nuanța unui  roșu-închis: Macii de pe 

marginea șoselei crescuseră din nou – roșii și drepti -

, transformând drumul în pistă sângerie. 

 Gălbejiu (gălbează – numele unui vierme care 

provoacă o boală de ficat la oi, mai rar la vite + -iu) 

redă nuanța unui galben-stins, galben-murdar: Mii de 

circumferințe negre ca niște cratere, se înălțau trist pe 

tulpinile gălbejite și prafuite de ani.  

Culoarea care apare în acest roman cu cele mai variate 

nuanțe, exprimate în cele mai sugestive moduri este, evident, 

culoarea ochilor mamei, adică verdele (simbolizeaza viața, 

renașterea, vigoarea; este culoarea vegetației asociată tinereții, 

longevității, vitalitatății). Verdele apare chiar în titlul romanului, 

„Vara în care mama a avut ochii verzi”,  unde simbolizează viața/ 

setea de viață a mamei, un fel de renaștere a ei înainte de moarte.  

Nuanțele cu care apare această culoare în text sunt variate, ele 

sugerează gama de stări sufletești/ ipostaze, prin care trece mama în 

ultima sa vară din viață, stări simțite/ văzute prin ochii fiului său. 

Aceste nuanțe sunt exprimate printr-o gamă de metafore, ce redau 

culoarea ochilor mamei – reflexie a stărilor ei. Culoarea/ nuanța este 

exprimată aici prin referire la diverse realii:   

 Ochii mamei erau lanuri de tulpini frânte (deci de un 

verde stins, șters, ofilit); 
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 Ochii mamei erau geamurile unui submarin de smarald 

(smarald – piatră prețioasă strălucitoare de culoare 

verde, transparentă; deci ochi de un verde, translucid, 

strălucitor); 

 Ochii mamei erau scoici crescute pe copaci (scoică – 

nume dat mai multor specii de moluște care au corpul 

moale, ocrotit de două valve calcaroase, de obicei 

cenușii), deci de un verde-cenușiu; 

 Ochii mamei erau muguri în așteptare (sugerează un 

verde-crud, fraged). 

În concluzie, putem cita opinia cercetătoarei Angela Bidu-

Vrănceanu care menționează că sistemul lexico-semantic al numelor 

de culoare în limba română este unul complex atât prin numărul mare 

de lexeme, cât şi prin varietatea mijloacelor de exprimare.  
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REFORMELE ÎN EDUCAȚIE  ÎNTRE SCHIMBARE ŞI 

CALITATE 

Ludmila ARMAŞU-CANŢIR, conf. univ., dr.,  

Președintele CȘSUD 

 

Abstract 

       This article reports on the importance of the teacher profession 

and the need to adjust reforms to society's needs, but also to provide 

teachers with decent conditions, respect and social and professional 

guarantees. Not all reforms are good, unless pertinent, equidistant, 

transparent studies are carried out by well-known specialists. 

 

       Key words: investment in education, promotion of teacher 

image, vocation, competitive institutions, internationalization, decent 

conditions, legislation. 

 

Adnotare 

       Acest articol relatează despre importanța meseriei de profesor și 

despre necesitatea ajustării reformelor la nevoile societății, dar și 

despre necesitatea creării condițiilor decente, oferirea respectului și 

garanțiilor sociale și profesionale cadrelor didactice. Nu toate 

reformele sunt bune, dacă nu sunt făcute în baza unor studii 

pertinente, echidistante, transparente, sunt realizate de specialiști 

notorii în domeniu. 

 

       Cuvintele-cheie: investiții în educație, promovarea imaginii 

profesorului, vocație, instituții competitive, internaționalizare, 

condiții decente, legislația în vigoare. 
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Progresul este imposibil fără schimbare, iar cei care nu își pot 

schimba mentalitatea, nu pot schimba nimic. (George Bernard Shaw) 

Să te schimbi și să te schimbi în bine sunt două lucruri 

diferite. (Proverb german) 

 

Nu există țară prosperă care să nu investească semnificativ în 

instruirea oamenilor ei. Bogăția sigură și de durată este adusă și 

întreținută prin educație. Implicit, inteligența și creativitatea cultivate 

ale oamenilor pot da altă valoare bogățiilor naturale pe care o țară le 

deține. Nu ceea ce posezi este important, ci ceea ce faci cu avuția, 

cum o valorifici, cum o investești, cum o sporești. Iată de ce nu orice 

inițiativă cu titlu de reformă este justificată sau benefică sistemului 

educațional. 

În contextul reformelor recente și tendinței de micșorare prin 

diferite tertipuri a numărului de Universități,  voi face referință la  

Articolul 75 al Codului Educației, care stipulează expres misiunea 

învăţămîntului superior: ”(1) Învăţămîntul superior este un factor-

cheie pentru dezvoltarea culturală, economică şi socială a societăţii 

bazate tot mai mult pe cunoaştere şi un promotor al drepturilor 

omului, dezvoltării durabile, democraţiei, păcii şi justiţiei. (2) 

Învăţămîntul superior are drept misiune: a) crearea, păstrarea şi 

diseminarea cunoaşterii la cel mai înalt nivel de excelenţă; b) 

formarea specialiştilor de înaltă calificare competitivi pe piaţa 

naţională şi internaţională a muncii; c) crearea oportunităţilor de 

formare profesională pe parcursul întregii vieţi; d) păstrarea, 

dezvoltarea şi promovarea valorilor naţionale cultural-istorice în 

contextul diversităţii culturale.” Respectiv, importanța unei 

universități cu tradiții este incontestabilă ( Universitatea Pedagogică 

de Stat”Ion Creangă”activează din 1940,  fiind singura Universitate 

de profil pedagogic din țară), această instituție instruind cea mai 
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mare parte a cadrelor didactice pentru învățământul de toate 

nivelurile. Pe de o parte „Educaţia reprezintă o prioritate naţională şi 

factorul primordial al dezvoltării durabile a unei societăţi bazate pe 

cunoaştere” (art. 4 al Codului Educaţiei). Pe de alta, se insistă cu 

vehemență să se dizolve instituțiile pedagogice, fapt care contravine 

Codului Educației, care prevede expres: ”(1) Instituţiile de 

învăţămînt superior sînt supuse evaluării externe a calităţii o dată la 5 

ani, în baza metodologiei şi a criteriilor elaborate de Agenţia 

Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional şi 

aprobate de Guvern. (2) Evaluarea externă a instituţiilor de 

învăţămînt superior este luată în calcul la: a) ierarhizarea instituţiilor 

de învăţămînt superior pe categorii în cadrul procedurii de acreditare; 

b) autorizarea de funcţionare provizorie, acreditarea şi reacreditarea 

periodică a instituţiilor de învăţămînt superior, precum şi la 

ierarhizarea programelor de studii. (3) Ierarhizarea instituţiilor de 

învăţămînt superior se efectuează în baza metodologiei aprobate de 

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul 

Profesional. (4) În funcţie de categoria instituţiei de învăţămînt 

superior şi ierarhia programelor de studii se determină: a) numărul de 

locuri cu finanţare de la bugetul de stat acordate instituţiei de 

învăţămînt superior; b) fondurile bugetare alocate instituţiei de 

învăţămînt superior pentru activităţi de cercetare, dezvoltare, inovare 

şi creaţie artistică; c) alte norme în condiţiile legii.”  

Pornind de la prevederile legale și intenția de a forța lichidarea 

Universității Pedagogice, reiterăm că numărul de studenți nu trebuie 

sa fie un indiciu definitoriu, numărul depinde de profilul universității 

și de necesitățile pieței muncii. Din punct de vedere economic, în 

condiţiile în care universităţile au trecut, practic, la 

autofinanţare, cât ar câştiga statul, în mod real, în urma 

comasării universităţilor? 
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Aducem câteva argumente referitor la ponderea Universității 

Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” în sistemul învățământului 

superior la nivel național și internațional: 

- este principalul centru republican de formare iniţială a 

cadrelor didactice pentru învăţămîntul de toate nivelurile, cu 

un potenţial ştiinţifico-didactic de excepţie, care au un aport 

considerabil în elaborarea diverselor documente de politici 

educaţionale (aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii 

Moldova) şi alte suporturi didactice pentru învăţămîntul de 

orice nivel. 

- dispunem de un contingent suficient de studenţi, masteranzi, 

doctoranzi şi postdoctoranzi, de o bază materială, tehnică, 

economică, financiară adecvată etc. 

- în cadrul UPSC activează 3 Şcoli doctorale importante, 

cu vizibilitate internațională, având, începând cu 2009,  

calitatea de membru al Consorțiului Scolii Doctorale în 

Științe Sociale pentru Europa Centrală și de Est, cu 

bursieri internaționali și cu mobilități academice 

internaționale: în domeniul Psihologiei, Pedagogiei şi 

Istoriei, inclusiv, în domeniul psihologiei și pedagogiei 

speciale, acestea din urmă fiind  singurele centre de 

profil din țară. 

- suntem membri ai Parteneriatului Internațional al 

Instituțiilor Pedagogice din Europa și Asia, coautori și  

semnatari ai Constituției Pedagogice Europene etc.  

           Considerăm că această pseudoreformă va avea grave 

consecințe socio-politice și economice, selectarea și 

evaluarea instituțiilor după criteriul cantitativ sau  regional în 

detrimentul celui calitativ va compromite definitiv ideea de 

societate democratică organizată după principiul valoric. 
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       Carențele în educație provin, în mare parte, din 

insuficiența de finanțare, or, investiția în educație presupune 

dimensionarea unor programe de instruire serioase, flexibile, 

conectate la nevoile reale de dezvoltare individuală și socială. 

Ea atrage după sine responsabilitate decizională (pentru a nu 

se ajunge la o devalorizare și diluare valorică a instruirii), 

criterii și filtre serioase de monitorizare și evaluare a calității 

educației. 

           Așadar, investiția în educație comportă mai multe 

componente, dintre care menționăm: o mai mare grijă pentru 

coerența și corelativitatea cadrului legislativ în acord cu timpul și 

realitățile țării,  promovarea unor pârghii corecte și transparente 

de ierarhizare și valorizare a instituțiilor de învățământ. 

         Se pretinde că raționalizările politico-economico-

administrative sunt utile din punct de vedere educațional. Până 

acum nu s-au văzut rezultatele așteptate, și nici analize 

pertinente  probate cu dovezi științifice. Dacă la moment avem 

impresia că educaţia e scumpă, atunci vom vedea cât  ne va costa 

ignoranța. 

        Constatăm cu stupoare că reformele arbitrare au o finalitate 

dezastruoasă. De exemplu, în 2005 cineva a decis instantaneu să 

implementeze niște reforme, fără studii serioase în domeniu, fără să 

țină cont de realități și de părerile pertinente ale comunității 

academice, ajungându-se la un eșec total în domeniul studiilor 

superioare(licența în 3 ani nu garantează calitatea studiilor în lipsa 

unor licee/colegii de profil, care să pună bazele specialității, 

continuate la licență etc.). Istoria se repetă. Acei reformatori vor fi 

pedepsiți de halul în care a ajuns educația azi? Sunt pedepsiți copiii 

acestui sistem nefuncțional și profesorii de vocație, care au 

abandonat sistemul, sau, dintre cei care au mai rămas, încearcă să se 
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opună reformelor nefondate, provenite din proiecte nejustificate sau 

din varii interese. Cine și în baza a căror studii pertinente atestă 

situații nefavorabile și justifică aceste intenții? Aceste cercetări 

trebuie făcute de către specialiști competenți, impartiali, într-o 

transparență maximă, bine argumentate, or, singurul patrimoniu al 

țării noastre sunt copiii și o educație de calitate se face în favoarea, 

nu în detrimentul acestora.  

       Iată de ce e necesar ca reformele în educație, ca domeniu 

prioritar, să se facă doar în baza unor studii serioase,  imparțiale, 

convingătoare, de strategii bine elaborate pentru toate ciclurile din 

domeniul educațional, racordate la interesele actorilor implicați în 

proces, ca să poată fi un sistem funcțional. Evident, concurența 

sănătoasă este benefică, dar insistența cu care o instituție este 

favorizată cu orice preț creează suspiciuni fondate, iar ME nu are 

dreptul să inducă ideea că doar structurile sale sunt acelea care 

garantează educația, calitatea ei, nu trebuie să introducă 

reglementări, care ar putea sugera societății că anume aceste 

decizii ale autorităților au importanță vitală pentru educație. 

     Referindu-ne la aspectul economic: o educație de calitate costă, 

dar cheltuielile în educație nu pot fi privite ca cheltuieli în sine, ci 

ca investiții de lungă durată. Nu pot fi admise reforme, care încalcă 

prevederile Codului Educației, Normelor de Etică și deontologie 

profesională, Drepturilor omului. Amatorii de inițiative grăbite, 

nejustificate, ar trebui să poarte răspunderea pentru reforme 

contradictorii şi inconsistente care pun existența autonomiei 

universitare și libertății profesionale pedagogice la mari încercări. 

De exemplu, nu e corect ca ME să  facă experimente, în încercarea 

de a transfera formarea profesorului în cadrul altor domenii, 

menirea cărora e alta. 

     Semnificativ este că, la fiecare episod convulsiv-contorsionat, 

socio-politic și electoral, ”partenerii” de pe piață lansează câte o 

nouă dezbatere despre calitatea educației, a profesorilor, despre cât 
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de mult ar câștiga statul  și  cetățenii, dacă s-ar închide 

universitățile pedagogice, ar învăța toți la școlile de meserii și ar 

avea câte o camera video pentru fiecare elev sau student, ca să 

înflorească educația și cultura în țara noastră.  

       Discuția este mai puțin despre drepturile actorilor educaționali 

și mai mult despre asigurarea confortului autointitulaților 

”specialiști exclusiviști în salvarea viitorului țării”, conducători, 

politicieni, oameni de presă, creatori de  imagine.  Trebuie 

recunoscute și respectate drepturile copiilor, individual și colectiv, 

în fața pedagogului, a sistemului și a statului. Pedagogul format 

este mai mult decât un specialist foarte bun în domeniu: oricât de 

competent profesional ar fi un pedagog, el nu este complet 

deoarece, indiferent de specialitate, trebuie să înțeleagă psihologia 

omului, specificul vârstelor, metodologiile diferentiate de predare 

de la un contingent la altul, de la o persoană la alta etc.  

Universitățile de profil pedagogic și profesorii noștri sunt aceia 

care fac practică și cercetare, care duc la progresul pedagogiei și al 

societății în general. Ei sunt aceia care, în cursul procesului de 

învățământ universitar și postuniversitar, dau siguranță și prestigiu 

profesional tinerilor pedagogi. Tot ce ajunge un pedagog în cariera 

sa pornește de la instrucția sa academică pe care, în spiritul a ceea 

ce a învățat, cu exemplul maestrului în față, clădește personalitatea 

sa profesională. Ar trebui ca ministerele, mass-media, societatea 

însăși să întărească imaginea pedagogului prin exemplele de 

dăruire și sacrificiu și prin motivare, inclusiv, garantarea unor 

drepturi salariale pe potriva responsabilităților puse în seama lui. 

       În acest context, afirmăm cu certitudine că profesorii 

de la instituțiile pedagogice sunt dispuși și în continuare să 

activeze autonom și în echipă la elaborarea politicilor 

educaționale etc., să preia și să valorifice experiențe  

europene, dar nu în detrimentul calității și nu în interesul 
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exclusiv al beneficiarilor de moment al acestor proiecte. 

Considerăm că oamenii politici sau din lumea profesională, 

în limita constrângerilor lor, firești într-o guvernare, trebuie 

să aibă o atitudine respectuoasă față de instituțiile 

specializate în educație și să nu intervină tranșant, fără 

cercetări serioase echidistante în activitățile specifice ale 

instituțiilor de învățământ superior. 

        Împreună cu autoritățile abilitate, Universitățile de 

profil pedagogic reglementează, evaluează, elaborează și 

prestează servicii educaționale.  În felul acesta, își 

îndeplinesc misiunea și obiectivele instituționale confirmate 

prin Legi. 

        Aceste lucruri se petrec într-un buget care nu acoperă 

nevoile elementare ale unui sistem educational tot mai 

vulnerabil din cauza  nefinanțării și lipsei de motivație. 

Puținătatea resurselor face să introducă raționalizări, linii 

directoare, liste, prioritizări, dar niciuna dintre acestea în 

scop educațional, toate doar în scop economic. Nu 

pedagogii sunt vinovați de mulțimea problemelor din țară, 

de faptul că populația fuge din țară și mulți nu vor să învețe 

acasă. 

       Este falsă și nejustificată afirmația că, imediat după 

aprobarea reformelor improvizate care presupun lichidarea 

instituțiilor pedagogice, toți absolvenții vor lucra cu ardoare 

în educație, problemele cele  mai grave fiind salarizarea 

demotivantă, statutul pedagogului umilit în permanență, 

sistemul birocratizat excesiv etc. Autonomia universitară nu 

este  un cadou pe care guvernanții l-au făcut universităților,  

ci reprezintă o garanție pentru educabili și pentru societate 

în general. Doar practicarea în libertate profesională și în 

spiritul preceptelor clasice ale profesiei pedagogice 

garantează calitatea și siguranța actului educațional. 

Acestea se materializează prin Codul educației, Codul 

deontologic și Carta universitară, opozabile tuturor 

pedagogilor din țară, întregii societăți. 
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 Centralizarea şi raționalizarea sistemului educațional 

precum şi integrarea unor elemente de marketing şi 

economice sunt totalmente demoralizante. 

 Evadarea din profesie trebuie să ne motiveze să facem mai 

multă publicitate valorilor şi trăsăturilor profesiei noastre 

atât de importante, nu să ne lipsim de instituțiile 

pedagogice.  

  Iată de ce ne exprimăm dezacordul în privința implementării 

forțate a oricăror reforme, insistând  ca să fie luate în seamă 

experiența și argumentele fondate ale comunității acdemice 

din domeniul științelor educației, implicate direct și 

competent în politicile educaționale, și prevederile legislative 

naționale și internaționale, ca să nu ruinăm experiența 

acumulată pe parcursul de cca 80 de ani în domeniul 

pedagogiei în favoarea unor experimente nejustificate. Or, 

este nevoie de zeci de ani pentru a construi o reputație și cinci 

minute pentru a o ruina.  
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