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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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ORIENTAREA VOCAȚIONALĂ LA TINERII 

INSTITUTIONALIZAȚI 

Mădălina Alexandra ANDREI, doctorandă 

(România) 

Abstract 

This work is designed to bring added value to the lives of 

institutionalized children and young people, as well as those from 

disadvantaged or under-privileged backgrounds. 

   The main purpose of this theme is to develop professional 

orientation for teenagers who are institutionalized, given that the 

labor market has diversified a lot. The Occupation Code of Romania 

contains over 5000 occupations among which a teenager has a 

choice.                                                                 

    Key words: Protection system, Vocational orientation, 

Residential centers, Young institutionalized, Integration, Socio-

professional insertion, Self-image, Self-estee. 

 

Adnotare 

       Această lucrare este concepută din dorința de a aduce un 

plus de valoare în viața copiilor și a tinerilor instituționalizați, dar și 

a celor proveniti din medii sociale defavorizate sau aflați în situații 

de risc.  

       Scopul principal al prezentei cercetări este dezvoltarea 

orientării profesionale la adolescenții ce sunt instituționalizați, dat 

fiind faptul că piața muncii s-a diversificat foarte mult. Codul 

Ocupațiilor din România conține peste 5000 de ocupații dintre care 

un adolescent are de ales. 

      Cuvinte-cheie: orientare vocațională, sistem de protecție, 

centre rezidenţiale, tineri instituţionalizaţi, integrare, inserție 

socioprofesională, imagine de sine, stimă de sine. 
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Orientarea vocațională este procesul prin care o persoană se 

cunoaște pe sine și descoperă nivelul de concordanță dintre propriile 

trăsături personale , trăsături de personalitate, aptitudini intelectuale 

și ocupațiile alese. Astfel, luând în considerare o multitudine de 

factori implicați, tânărul ia decizia urmării traseului și domeniului de 

carieră cel mai potrivit. 

Sistemul de protecţie este conceput pentru asigurarea unui 

standard de viaţa fundamental pentru toţi oamenii, indiferent de 

mijloacele de care aceştia dispun. 

Tinerii care împlinesc vârsta de ieşire din sistemul de 

protecţie reprezintă unul din grupurile cele mai problematice şi 

vulnerabile din România. Realitatea atestă faptul că nu există încă 

suficiente soluţii pentru a oferi o protecţie reală acestor tineri. 

Aceasta reprezintă o problemă dificilă, datorită insuficienţei 

măsurilor de sprijin în momentul părăsirii instituţiei. Vulnerabilitatea 

tinerilor instituţionalizaţi creşte o dată cu ieşirea din sistemul de 

protecţie, din lipsa de soluţii viabile pentru viitorul acestora.  

S-au stabilit direcţii de acţiune pentru elaborarea şi 

promovarea planurilor individuale de evaluare şi orientare a copiilor, 

începând cu vârsta de 14 ani, un demers corelat cu iniţiativa 

demarării unor programe de orientare socioprofesională pentru copiii 

şi tinerii care părăsesc sistemul de protecţie socială, a unor programe 

de formare profesională a adolescenţilor, pentru a lucra în mici 

întreprinderi, ateliere protejate, crearea unui cadru legal, care să 

faciliteze inserţia socială şi profesională a tinerilor care ies din 

sistemul de protecţie socială la vârsta majoratului. 

Tinerii instituţionalizaţi îşi structurează personalitatea în 

funcţie de condiţiile specifice mediului. Conştiinţa propriei identităţi 

şi modul de a-i percepe pe ceilalţi sunt condiţionate de acest mediu. 

Tânărul resimte dependenţa faţă de instituţie și se identifică cu ea, cu 
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colegii şi cu personalul din unitate. Maturizarea socială are ca 

element definitoriu capacitatea tinerilor de a menţine un echilibru 

activ între interesele lor şi interesele sociale, între necesităţile şi 

aspiraţiile proprii şi cele ale societăţii. De aceea, tinerii care părăsesc 

sistemul de protecţie socială prezintă o insuficientă maturizare 

socială, precum și dificultăţi de integrare, fapt ce conduce la 

iritabilitate, la închiderea în sine, la opoziţie şi conduită 

revendicativă, la contestarea restricţiilor disciplinare. Trăsătura 

esenţială a comportamentului acestor tineri este imaturitatea psihică, 

fapt care determină o adaptare mai dificilă la condiţiile mediului 

sociocultural. „Comportamentul lor este dominat de instabilitate, 

labilitate afectivă, impulsivitate, irascibilitate, rigiditate, tendinţă de 

negare a tot ce apreciază alţii, atitudini nonconformiste manifeste 

etc.” [1, p. 81].  

Tinerii instituţionalizaţi se raportează la mediul  din sistemul 

instituţional acceptând condiţia de instituţionalizaţi, acest lucru 

afectează  adaptarea la mediile conexe, cum ar fi  instituţia, şcoala, 

iar mai târziu este afectată adaptarea lor socioprofesională. Absenţa  

dezvoltării individuale, lacună specifică mediului instituţional, 

conduce la întârzierea dezvoltării corespunzătoare a abilităţilor şi 

talentelor, tinerii din sistem găsind greu modele de identificare sau 

alegând modele bazate pe valori îndoielnice.   

Adolescenţii  care părăsesc instituţiile publice şi care se 

confruntă cu probleme dificile privind sănătatea, lipsa locurilor de 

muncă, a locuinţelor, care sunt expuşi riscurilor de dependent, sunt 

vulnerabili şi expuşi riscurilor. Este imperios necesar ca aceşti tineri 

vulnerabili să fie pregătiţi, în şcoală şi în centru, pentru viaţa din 

afara instituţiei de protecţie, prin asigurarea însuşirii abilităţilor de 

viaţă. Ei au nevoie de certitudinea sprijinului asigurat de servicii 

multidisciplinare, oferite de comunitatea în care trăiesc, care să 
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includă continuarea accesului la educaţie şi asistenţă medicală. În 

acest fel, cresc considerabil şansele acestor tineri de a traversa cu 

succes perioada de tranziţie de la sistemul de protecţie la viaţa de 

adult. 

„Conform statisticilor actuale, unul din cinci copii aflați în  

centrele rezidenţiale, cu vârste între 15 şi 27 de ani, şi-au petrecut 

întreaga viaţă în instituţie, iar specialiştii în asistenţă socială 

consideră că aceşti tineri se confruntă cu probleme în ceea ce priveşte 

imaginea de sine şi siguranţa în ceea ce priveşte viitorul.” [3, p. 36]. 

„Adolescenţa poate fi definită ca acea perioadă în care orice 

individ tinde să depăşească condiţia de dependenţă, el dorind 

independenţa, accentuându-se astfel caracterul individual, diferit şi 

distinct de al celorlalţi.” [3, p. 32].  Totodată, tinerii încearcă să-şi 

pună amprenta pe propriile decizii, iar dzezvoltarea propriei 

personalităţi creşte în amploare, autodescoperirea având un ritm 

ascendent şi alert. Comparativ cu tinerii din medii sociale prospere, 

din familii închegate, la tinerii ieșiți din instituţii de protecţie socială, 

se observă o nevoie stringentă de securitate afectivă, de  înţelegere şi 

toleranţă, de dorinţa de acceptare şi  valorizare.” Marea majoritate a  

tinerilor aflaţi în sistemul de protecţie socială au dificultăţi în 

formarea imaginii de sine, deoarece personalitatea lor se 

uniformizează, în timp, în centrele de plasament, motivele principale 

fiind  rutina vieţii pe care o duc, lipsa de implicare a persoanelor  

angajate în aceste instituţii, din cauza că ele însele experimentează 

situaţii dificile, ceea ce le face indisponibile emoţional şi cognitiv, 

ele trăind realitatea unor recompense materiale care nu le motivează 

deloc.” [4, p. 86].   Pentru a putea ajuta la optima lor dezvoltare, este 

imperios necesar ca cei din jur să vină în întâmpinarea nevoilor lor şi 

să le înţeleagă particularităţile, să-i susţină, pentru ca acești tineri să 

se dezvolte echilibrat. 
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Integrarea în societate este extrem de dificilă pentru 

majoritatea tinerilor ieşiţi din sistemul de protecţie socială, deoarece 

aceștia ajung într-un mediu în care nu au un suport, nu au o locuinţă, 

nu au înţelegere, pomenindu-se într-o societate incapabilă să le ofere 

susţinere. Este o realitate că unii dintre ei ies din instituţii analfabeţi 

sau nu au abilităţi elementare de viaţă în ceea ce priveşte 

administrarea bugetului, relaţiile sociale, integrarea într-o echipă de 

muncă. Faptul că ţara noastră se  confruntă cu un număr redus de 

servicii sociale în domeniu, mai ales pentru tinerii care pleacă din 

sistemul instituţionalizat, cu o insuficienţă a resurselor umane 

calificate în domeniu, cu o monitorizare inadecvată a stării de 

sănătate a tinerilor aflaţi în centre în sistemul instituţinalizat, cu un 

nivel scăzut de pregătire a tinerilor pentru viaţa de familie conduce la 

dezvoltarea precară a tinerilor în societate. Astfel, ei nu îşi pot găsi 

un loc de muncă adecvat, fapt care generează multe probleme mai 

târziu: nu pot plăti chiria pentru o locuinţă, nu au mijloace proprii de 

subzistenţă . 

 Capacitatea de a lua decizii este o aptitudine foarte puţin 

dezvoltată la tinerii proveniţi din centrele de plasament, deoarece 

aceştia  nu au fost implicaţi în asumarea deciziilor care îi privesc. 

Atunci când aceşti tineri trebuie să facă schimbări în viaţa lor, îşi dau 

seama că aceste modificări nu sunt uşor de realizat. Nesiguranţa din 

viaţa lor, lipsa unei persoane constante, de încredere, adâncesc 

incertitudinea din viaţa lor, iar schimbările îi obligă să sorteze sau să 

lase deoparte căile uzuale, familiare de a gândi şi a acţiona. Aceste 

demersuri sunt puţin obişnuite pentru tinerii, al căror istoric personal 

înseamnă viaţa din institute. 

Este evident că tinerii ieşiţi din sistemul de protecţie socială 

au nevoie de servicii de tip socioeducaţional: consiliere psihologică, 
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orientare şcolară şi vocaţională, suport  în dezvoltare din punct de 

vedere psihologic, dar şi consiliere în carieră. 

„Premisele care duc la o inserție socioprofesională îngreunată 

a tinerilor ce provin din centrele de plasament sau chiar la eşec social 

sunt cauzate de starea de dependenţă pe care o creează 

instituţionalizarea de lungă durată, precum şi insuficienta cunoaştere 

a aptitudinilor, de cele mai multe ori cu tendinţe de subapreciere” [3, 

p. 59]. Ca urmare a condiţiilor în care au crescut, fiind privaţi atât de 

o educaţie corespunzătoare şi de afecţiune, cât şi de minimum de 

confort fizic, aceşti tineri s-au dezvoltat cu multe carenţe. Ei nu ştiu 

să îşi stabilească priorităţile, cu toate că îşi identifică nevoile. 

Atunci când tânărul începe să-şi experimenteze voinţa  

autonomă, îndoielii şi ruşinii li se opune sentimentul de autonomie, 

iar, mai târziu, apare sentimentul iniţiativei, al cărei maestru este 

conştiinţa. Prioritar pentru tinerii instituţionalizaţi  este de a câştiga 

recunoaşterea celorlalţi. Construcţia identităţii unei persoane se 

explică prin geneza sentimentelor sale de identitate şi se manifestă ca 

o descoperire de aptitudini, capacităţi şi abilităţi.  

Tinerii care au parcurs traseul instituţional manifestă un 

decalaj mare între aspiraţii şi capacităţi, preferinţe idealizate, în 

condiţiile unei imagini de sine negative şi a unei stime de sine 

scăzute, iar motivarea opţiunilor este imprecisă. Aceşti tineri nu au 

interese şi aspiraţii bine conturate, voinţa se derulează prin acţiuni 

puţin precizate şi inconsecvent realizate şi printr-o slabă capacitate 

de ierarhizare în sistemul motivaţional. Această identitate 

vocaţională alimentează proiecţia de viitor a acestor tineri. 

Majoritatea îşi proiectează o independenţă materială fără perspective. 

„Dezvoltarea imaginii de sine constituie unul dintre cele mai 

importante elemente ale orientării vocaţionale prin activităţi de 
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explorare, autocunoaştere şi printr-o orientare pozitivă asupra 

caracteristicilor personale” [3, p. 122].   

În definirea identităţii de sine, primordial este „sistemul de 

valori care oferă reguli pentru evaluarea propriului comportament şi 

al celorlalţi, care determină atitudinile faţă de alţii, comportamentele 

adoptate sau evitate” [3, p. 51]. Despre dezvoltarea şi însuşirea 

valorilor,  se vorbeşte încă din copilărie, prin interacţiunile sociale şi 

transmiterea unor abilităţi sociale. Eul se construieşte şi se rafinează 

prin intermediul valorilor. Valorile joacă un rol foarte important în 

procesul construcţiei identităţii de sine în adolescenţă.  

Particularităţile imaginii de sine a acestor tineri îi determină 

să adopte un comportament defensiv faţă de orice element care le-ar 

putea provoca insecuritate, sau care i-ar pune în situaţie de 

inferioritate. Tinerii instituţionalizaţi se aşteaptă să se confrunte cu 

prejudecăţile sociale în ceea ce priveşte provenienţa din sistemul de 

protecţie socială, fapt ce împiedică integrarea lor socială. Tânărul 

care trăieşte experienţa instituţionalizării suferă o serie de 

transformări progresive ale personalităţii, modificându-şi  

sentimentul propriei identităţi şi modul de a-i percepe pe ceilalţi. El 

resimte dependenţa faţă de instituţie și se identifică cu ea, cu colegii 

şi cu personalul din unitate. La aceste dificultăţi de ordin psihologic 

se adaugă etichetarea de către membrii societăţii ca fiind „din casa de 

copii” (adică tânăr - problemă). Tânărul îşi însuşeşte etichetarea şi se 

comportă ca atare. În aceste condiţii, negativitatea pare dominantă la 

tinerii postinstituţionalizaţi, care se autoevaluează, în urma 

nereuşitelor, în termeni de incapacitate, incompetenţă, neputință de a 

depăşi un obstacol.  

Totodată , întâlnim la aceşti tineri „aspiraţii neconcordante cu 

capacităţile personale, frica de a-şi depăşi condiţia, frica de un 

imaginar stigmat social, neîncrederea în sine” [3, p. 22],  care pot 
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conduce la subapreciere. În schimb, lipsa de responsabilitate, mediul 

protejat în care s-au format fac ca mulţi tineri să aspire la un statut 

social, la o profesie căreia nu-i pot face faţă. Deseori, nerespectarea 

autorităţiilor şi a normelor, tinerii care au parcurs traseul instituţional 

nu reuşesc să-şi asume responsabilităţile pentru un loc de muncă, pe 

care îl abandonează, invocând dificultăţile apărute.  

Există  şi tineri care, sprijiniţi, nu se lasă influenţaţi negativ 

de întâmplările nefericite din viaţa lor, acest lucru motivându-i şi, 

prin efort şi multă muncă, reuşesc să urmeze studii superioare, să îşi 

găsească locuri de muncă ce le aduc mari satisfacţii şi, în tot acest 

timp, se perfecţionează continuu. 
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TULBURĂRILE DE LIMBAJ  

ŞI FUNCŢIA MNEZIC-OPERATIVĂ LA COPII 

Diana Alina  BUGANU, doctorandă 

(România) 

 

Abstract 

      Communication is the process in which one person exchanges 

ideas. Communication denotes the essence of human ties, expressed 

through the capacity to decipher the meaning of social contacts 

made and is based on the use of language. Language, as 

communication system and activity, performs a number of functions, 

such as: the fundamental communication function, the psychic 

control function. 

     Language and communication disorders have been and are a 

major concern among psychology and speech therapy specialists 

who have identified classification criteria and have issued specific 

theories to distinguish specific language disorders and to make 

speech therapy programs more effective. 
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     Key words: language disorder, communication, mnesic function, 

child. 

 

Adnotare 

Comunicarea reprezintă procesul în cadrul căruia o 

persoană face schimb de idei. Comunicarea denotă esenţa 

legăturilor umane, exprimată prin capacitatea de a descifra sensul 

contactelor sociale realizate şi se bazează pe utilizarea limbajului. 

Limbajul, ca sistem şi activitate de comunicare cu ajutorul limbii, 

îndeplineşte o serie de funcţii, cum ar fi: funcţia, fundamentală, de 

comunicare, funcţia de reglare a proceselor psihice. 

      Tulburările de limbaj şi comunicarea au constituit şi 

constituie o preocupare majoră în rândul specialiştilor  din domeniul 

psihologiei şi din cel al logopediei, care au identificat criterii de 

clasificare şi au emis teorii specifice pentru a individualiza 

tulburările specifice de limbaj şi pentru  a eficientiza programele de 

terapie  logopedică. 

Cuvinte-cheie: tulburare de limbaj, comunicare, funcţie 

mnezică, copil. 

 

Comunicarea reprezintă procesul în cadrul căruia o persoană 

face schimb de idei, cunoştinţe, sentimente, prin mijloace verbale sau 

nonverbale, cu o altă persoană. Comunicarea denotă esenţa 

legăturilor umane, exprimată prin capacitatea de a descifra sensul 

contactelor sociale realizate şi se bazează pe utilizarea limbajului.   

Schema clasică de comunicare presupune existenţa a cel puţin 

două persoane (un  emiţător şi un receptor), un canal şi un cod de 

comunicare. Comunicarea este un proces de schimb substanţial, 

energetic şi/sau informaţional, între două sau mai multe sisteme, pe 

baza căruia se asigură reflectarea sistemului emiţător în sistemul 



17 

 

receptor. Din punct de vedere cibernetic, comunicarea reprezintă 

orice deplasare a unui volum de informaţie, de la un element la altul, 

în cadrul aceluiaşi sistem sau de la un sistem la altul. La nivel uman, 

informaţia alcătuieşte conţinutul întregului proces de comunicare, 

devenind unul din lianţii esenţiali ai vieţii sociale [4, p.13-14].  

Limbajul, ca sistem şi activitate de comunicare cu ajutorul 

limbii, îndeplineşte o serie de funcţii, cum ar fi: funcţia fundamentală 

de comunicare, funcţia de organizare a ideilor şi activităţii, funcţia de 

fixare şi de acumulare a experienţei social-istorice, funcţia de reglare 

a proceselor psihice [2, p.163].  

Orice dereglare existentă în realizarea acestor funcţii ale 

limbajului, având bază organică sau funcţională, semnalează prezenţa 

unor tulburări de limbaj şi comunicare, aşa cum sunt ele delimitate 

în accepţiune modernă. Aceste tulburări se pot manifesta pe întreaga 

perioadă ontogenetică, dar cele mai importante acţionează în 

perioada dezvoltării timpurii.  

Conform manualului de diagnostic DSM 5, tulburările de 

limbaj şi comunicare sunt subsumate categoriei mari de tulburări 

neurodevelopmentale, care apar, cu precădere, în perioada micii 

copilării, până la intrarea în clasa I, alături de dificultăţile specifice 

de învăţare, tulburările de spectru autist, deficitul de atenţie şi 

hiperactivitate, dizabilitatea motorie, dizabilitatea intelectuală şi alte 

dizabilităţi neurodevelopmentale. Spre deosebire de DSM IV, noul 

manual de diagnostic reorganizează perspectiva asupra limbajului şi 

comunicării, oferind tulburărilor de comunicare o pondere 

semnificativă.  

În cadrul DSM 5, tulburările de limbaj şi comunicare sunt 

divizate în:  

- tulburări de limbaj (speech disorders), subcategorie ce 

reuneşte acele tulburări ce conduc la achiziţia deficitară a 
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limbajului (vorbire, scriere etc.), din cauza unor deficite la 

nivelul abilităţilor de comprehensiune, precum şi a celor 

lingvistice expresive; aceste tulburări se manifestă prin volum 

redus al vocabularului activ, abilităţi morfosintactice 

deficitare, abilităţi conversaţionale limitate, în condiţiile în 

care componentele impresivă şi expresivă ale limbajului sunt 

afectate;  

- tulburarea sunetelor vorbirii/ fonemelor (speech sound 

disorder), care reuneşte tulburările de pronunţie a sunetelor 

vorbirii, tulburări ce duc la scăderea inteligibilităţii vorbirii 

sau chiar la imposibilitatea exprimării verbale; acest tip de 

tulburare implică atât deficite de natură fonologică, cât şi 

abilităţi deficitare de coordonare a musculaturii şi 

componentelor aparatulului fono-articulator; aspectul 

coordonării motorii deficitare este unul nou-introdus în DSM 

5, comparativ cu DSM IV, ceea ce a condus la înlocuirea 

tulburărilor fonologice de limbaj cu categoria tulburărilor de 

la nivelul sunetelor vorbirii/ fonemelor;  

- tulburarea de fluenţă cu manifestare la copil (bâlbâiala) 

(childhood-onset fluency disorder-tuttering), ce se 

caracterizează prin repetarea de sunete şi silabe, prelungirea 

unor cuvinte, pauze inadecvate la nivelul producţiei verbale, 

tensiune fizică în actul articulator etc.;  

- tulburări de comunicare socială (pragmatică) (social 

pragmatic communications disorder), subcategorie ce 

delimitează abilităţi de comunicare verbală şi nonverbală 

deficitare, ce se evidenţiază în momentul în care apare 

necesitatea interacţiunii comunicaţionale; aceste abilităţi se 

referă la: stabilirea unei relaţii de comunicare pentru a obţine 

informaţii sau pentru a interacţiona cu cineva, identificarea 
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conţinuturilor verbale şi nonverbale care să se potrivească cu 

contextul comunicării, dificultatea de a respecta regulile într-

un act conversaţional, înţelegerea unor informaţii 

nonexplicite, cum sunt glumele, zicalele, conotaţiile etc.;  

- alte tulburări nespecifice de limbaj şi comunicare, ce 

desemnează orice tulburare care nu se potriveşte cu criteriile 

tulburărilor anterior amintite sau nu se potriveşte cu categoria 

tulburărilor neurodevelopmentale [1, p.221-222].  

În literatura de specialitate, tulburările de limbaj au fost 

clasificate prin luarea în considerare a cadrului general explicativ, 

precum şi a factorilor etiologici şi de risc ai tulburărilor de limbaj şi 

comunicare, delimitându-se categorii şi subcategorii de tulburări de 

limbaj coagulate pe diverse criterii [1]:  

- criteriul anatomo-fiziologic (vizând componenta organică sau 

funcţională afectată);  

- criteriul componentei lingvistice afectate (fonetic-fonologică, 

morfologică, lexico-semantică, sintactică, pragmatică, 

suprasegmentală/prozodică);   

- criteriul momentului în care survine tulburarea de limbaj (perioada 

preverbală, perioada de dezvoltare a limbajului – 2/6 ani, perioada 

verbală – după 6 ani).  

 Criteriile clasificatorii, precum şi diversele modele 

explicative ale tulburărilor de limbaj şi comunicare (modelul 

sistemic, modelul categorial, modelul tulburărilor specifice, modelul 

descriptiv al nivelului de dezvoltare) pot fi reduse la un numitor 

comun, cel al specificităţii sau nonspecificităţii tulburărilor de limbaj 

şi comunicare. Potrivit acestui numitor comun, literatura 

internaţională diferenţiază între cele două categorii de tulburări, prin 

luarea în considerare a criteriului etiologic şi al comorbidităţii acestor 

tulburări [1].  
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Tulburările nonspecifice de limbaj includ situaţiile în care 

patologia lingvistică reprezintă o componentă derivată din situaţia 

patologică centrală. În acest fel sunt explicate tulburările de limbaj 

derivate din tabloul de dizabilitate căruia se subsumează: dizabilitate 

auditivă, intelectuală, tulburări de spectru autist etc. La acest nivel, 

nu încadrarea diagnostică categorială poate oferi explicaţii pentru 

dezvoltarea abilităţilor comunicaţionale, ci factorii specifici care 

mijlocesc achiziţia limbajului şi a abilităţilor de comunicare, aspect 

subliniat în documentele OMS-CIF, 2004 [1, p. 220].  

Tulburările specifice de limbaj descriu acele situaţii în care 

afectarea lingvistică reprezintă singura condiţie patologică şi nu 

presupune o etiologie bine definită, în mod aparent. Copiii cu 

tulburări specifice de limbaj încep să vorbească  mult mai târziu 

decât ar trebui, iar după debutul limbajului au importante dificultăţi 

în organizarea cuvintelor, la nivelul unor structuri lingvistice ample. 

În plan receptiv, aceşti copii au dificultăţi în a înţelege mesajul 

transmis, mai ales în contextul complexităţii lingvistice sau ideatice 

(cum ar fi dificultatea de a înţelege o secvenţă de mai multe 

instrucţiuni). Cercetările moderne au arătat că etiologia tulburărilor 

specifice de limbaj este legată de disfuncţii cerebrale sau tulburări 

neurologice (microsechelaritate cerebrală, leziuni neuronale subtile), 

care determină aceste tablouri lingvistice patologice.  

Cu privire la tulburările specifice de limbaj, Paul a delimitat 

două teorii care le explicitează:  

- teoria deficitului de procesare auditivă, care deplasează 

accentul asupra inputului auditiv, ce are o importanţă decisivă 

în procesarea stimulilor verbali şi în achiziţia limbajului;  

- teoria capacităţii limitate de procesare, ce evidenţiază faptul 

că tulburările mnezice sunt răspunzătoare pentru anumite 

forme de tulburări de limbaj.  
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 Un model reprezentativ de explicare a tulburărilor de limbaj 

şi comunicare este modelul descriptiv al nivelului de dezvoltare, 

delimitat de Naremore [1]. Modelul are la bază concepţia lui Bloom 

şi Lahey prin care procesul de comunicare poate fi divizat în trei 

secţiuni: formă, conţinut, utilizare. Ulterior, Lahey a denumit acest 

model ca fiind abordarea comunicaţional-verbală. În cadrul 

modelului descriptiv al nivelului de dezvoltare,  tulburările de limbaj 

sunt abordate din perspectiva nivelului de dezvoltare a abilităţilor 

expresive şi receptive ale persoanei, pe toate componentele 

limbajului: fonetic, morfologic, semantic, sintactic, pragmatic. Acest 

model operaţionalizează abilităţile implicate în procesul de 

comunicare şi reprezintă un important reper în structurarea 

instrumentelor de evaluare, precum şi a acelora de stimulare a 

limbajului şi comunicării, în contexte patologice [1, p. 213].  

Un exemplu de instrument de evaluare care se pliază pe 

modelul descriptiv al nivelului de dezvoltare este testul BLT-2, care 

permite o evaluare globală, standardizată a limbajului la copiii de 

vârstă mică. Testul se prezintă ca un inventar de diagnostic 

prescurtat, informal, pentru trei arii de capacităţi (constructele 

testului): semantică, reguli morfologice/ sintatice, pragmatică. 

Instrumentul permite o evaluare intraindividuală ce oferă 

posibilitatea diagnosticianului de a observa o serie de deprinderi 

lingvistice la copil şi de a identifica nevoia de programe terapeutice 

[4, p.212].  

 În scopul diagnosticării tulburărilor de limbaj şi comunicare 

este important de făcut screening-ul, în vederea delimitării 

particularităţilor în structurarea abilităţilor comunicaţionale ce pot fi 

considerate semne de avertizare. Aceste semne trebuie tratate 

judicios de către logoped, în condiţiile în care fiecare copil are un 

ritm propriu de creştere şi dezvoltare.  
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Pentru intervalul de vârstă de 4-6 ani, Anca şi Bodea Haţegan 

au evidenţiat o serie de indicatori de screening, care se referă la o 

serie de abilităţi comunicaţionale funcţionale, cum sunt preachiziţiile 

limbajului: schema corporală, lateralitatea, structurile senzorio-

perceptive, conştiinţa fonologică (asocierea sunetelor cu literele 

corespunzătoare), auzul fonematic (capacitatea de identificare şi 

diferenţiere a sunetelor, de segmentare fonematică), conştiinţa 

morfologică, conştiinţa cuvântului, orientarea spaţio-temporală, 

înţelegerea unor concepte abstracte (cantitate, calitate etc.). În plan 

conversaţional, copilul are deprinderi funcţionale de dialog şi 

comunicare, realizează raţionamente simple, înţelege o serie de 

concepte, poate oferi răspunsuri elaborate din cel puţin trei itemi 

lexicali, numărul de cuvinte creşte la 500 pentru vocabularul activ şi 

la 900 pentru cel pasiv, pronunţia este mai stabilă şi poate utiliza 

grupuri consonantice, intonaţia şi accentul, ca şi intensitatea vocii, 

sunt adecvate în actul comunicaţional. Pe lângă aceste achiziţii 

importante pentru dezvoltarea ulterioară a capacităţii de scris – citit, 

în acest interval de vârstă este important să se dezvolte o serie de 

deprinderi (de manipulare a cărţii, de urmărire a scrisului/imaginilor 

din carte), precum şi capacităţi cognitive şi noncognitive, cu statut de 

factori ai învăţării şcolare, cum ar fi: focalizarea atenţiei, extinderea 

spamului mnezic, dezvoltarea operaţiilor de analiză, sinteză, seriere, 

categorizare, munca în echipă, toleranţa la frustrare, acomodarea la 

nevoile celorlalţi, gestionarea emoţiilor etc. [1, p. 232].  

După Wankoff [1], alte aspecte importante, cu valoare de 

screening și diagnostic pentru posibile tulburări de limbaj și 

comunicare, la acest interval de vârstă ar fi: nivelul scăzut al 

inteligibilității vorbirii, preachizițiile deficitare, abilitățile 

conversaționale scăzute, tulburările componentei expresive și 
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impresive a limbajului, tulburările emoționale și cele 

comportamentale.  

Intervenţia în domeniul limbajului şi al comunicării copiilor 

reprezintă un proces deosebit de complex, care urmăreşte, în 

principal, rezolvarea unei interacţiuni pe axa Conţinut – Formă – 

Utilizare a cuvintelor. În cadrul dezvoltării limbajului copilului, 

elementele de ordin lexical se combină cu cele de ordin semantic şi 

pragmatic, într-un tot unitar. Modelul de intervenţie (propus de 

Bloom şi Lahey) are o largă răspândire pe plan mondial şi se bazează 

pe formarea unei relaţii trainice între forma lingvistică, contextul 

nonlingvistic, care cuprinde demonstraţiile cu obiectele şi legăturile 

dintre acestea şi modul lor de folosire în contexte sociale variate şi 

diversificate [4, p.258].  

În vederea eficientizării programelor de terapie logopedică, 

intervenţia poate fi dublată de un program de dezvoltare a funcţiei 

mnezice la copil.  

Cu privire la funcţia mnezică, s-a impus în ultimele decenii 

conceptul de memorie de lucru. Baddeley a definit memoria de lucru 

ca fiind partea activă şi flexibilă a memoriei de lungă durată, 

constituită din acele informaţii pe care le activăm şi cu care operăm 

la un moment dat, pentru a rezolva diferite sarcini mentale. După 

Baddeley, memoria de lucru joacă un rol crucial în activitatea de 

înţelegere a limbajului scris şi oral. O serie de studii au evidenţiat o 

relaţie directă puternică între volumul memoriei de lucru şi nivelul 

abilităţilor de înţelegere. Astfel, copiii cu un nivel redus al memoriei 

de lucru dovedesc abilităţi precare de înţelegere a mesajelor verbale. 

Deficitul de procesare executivă al acestor subiecţi se exprimă prin 

dificultatea de a-şi gestiona resursele cognitive disponibile. Mai 

precis, aceşti subiecţi nu reuşesc, în realizarea sarcinilor, să utilizeze 

strategii optime de combinare şi de reactivare a informaţiei, iar 
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deficitul se datorează managementului deficitar al informaţiilor 

(strategii de combinare ineficiente), şi nu unor probleme specifice de 

memorie sau de limbaj [3, p. 265]. 

În literatura de specialitate, au fost descrise mai multe modele 

de prelucrare a informaţiei, dintre care, pe cele mai importante le 

redăm mai jos.  

Modelul stocării pe etape a informaţiilor (modelul procesării 

de informaţie), elaborat de Atkinson şi Shiffrin. Premisa modelului 

este că activitatea umană constă în formarea şi manipularea unor 

reprezentări mentale. Prelucrarea informaţiilor receptate se realizează 

pe parcursul mai multor secvenţe succesive, analogic cu procesarea 

în serie a memoriei calculatoarelor. Modelul cuprinde trei 

componente, care explică modul în care sunt codate, stocate şi 

interpretate informaţiile în memorie. Cele trei structuri sunt: memoria 

senzorială (registrul senzorial), memoria de scurtă durată, memoria 

de lungă durată. Aceste structuri îndeplinesc, fiecare, funcţii 

specifice de procesare. Înţelegerea funcţionării sistemului cognitiv 

presupune urmărirea cursului informaţional pe tot acest traseu şi, 

totodată, identificarea mecanismelor care intervin la diferite niveluri 

[3, p. 240-241]. Sternberg şi Wiliams (2004) au adaptat modelul lui 

Atkinson şi Shiffrin pentru a include conceptul de memorie de lucru, 

care cuprinde atât memoria de scurtă durată, cât şi o parte din 

memoria de lungă durată (partea activată a acestei structuri).  

Modelul adâncimii de procesare, elaborat de  Craik şi 

Lockhart, porneşte de la ideea existenţei a trei niveluri de procesare a 

informaţiilor: nivelul perceptiv (caracteristicile fizice ale stimulului, 

cum ar fi culoarea, dispunerea în pagină etc.), nivelul acustic-

fonologic (rima), nivelul semantic (semnificaţia). Din această 

perspectivă, orice informaţie poate fi codată la mai multe niveluri, 

pornind de la cele superficiale, până la cele mai profunde. În acest 
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model, sistemul memoriei nu este constituit dintr-o succesiune de 

procese mnezice distincte, ci din diverse niveluri de procesare a 

informaţiei şi este evidenţiat rolul travaliului cognitiv implicat în 

procesarea informaţiei. Cu cât acest travaliu este mai mare, cu atât 

este sporită probabilitatea retenţiei informaţiilor, pentru o perioadă 

mai mare de timp [3, pp. 280-282].  

Modelul codului dual, propus de Paivio, are la bază asumpţia 

existenţei a două sisteme cognitive distincte şi independente, însă 

interconectate: un sistem nonverbal, specializat în procesarea 

informaţiei imagistico-vizuale şi un sistem verbal, specializat în 

procesarea informaţiei verbal-auditive. Acest model relevă faptul că 

oamenii posedă modalităţi de codare separate pentru cele două tipuri 

de informaţie: un cod pentru conţinuturile vizuale şi alt cod pentru  

cele verbal-auditive. Cu toate că cele două sisteme sunt distincte din 

punct de vedere funcţional, între reprezentările vizuale şi cele verbale 

pot fi formate legături asociative care permit transformarea fiecărui 

tip de informaţie în celălalt tip [3, p. 279].  

Principalul model care ilustrează funcţionarea memoriei de 

lucru este cel propus iniţial de Baddeley şi Hitch. În acest model, 

procesarea în sarcinile complexe de memorie este susţinută de 

sistemul executiv central (EC), un sistem cu capacitate limitată, 

implicat în reglarea controlului memoriei, realizând o serie de 

activităţi (controlul procesării informaţiei în memoria de lucru, 

reamintirea informaţiei din memoria de lungă durată, controlul 

acţiunii şi planificarea unor activităţi cognitive concurente). 

Componenta verbală a sarcinilor de memorie complexe este stocată 

într-un sistem separat numit buclă fonologică (phonological loop). A 

treia componentă este schiţa vizual-spaţială (visuo-spatial skech-

pad), un sistem specializat în stocarea vizual-spaţială termporară a 

informaţiei.  
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Un element final al acestui model a fost adăugat de Baddeley 

şi constă într-un tampon episodic (episodic buffer), responsabil de 

integrarea informaţiei venite din diferite surse mnezice [5, p.28].  

Sintetic, memoria de lucru se referă la cantitatea limitată de 

informaţie care poate fi reţinută pentru un interval scurt de timp, 

pentru rezolvarea unei anumite sarcini cognitive. Se pot descrie o 

serie de factori care limitează performanţa în sarcini ce solicită 

memoria de lucru, dar cei mai importanţi sunt următoarele:  

- limitele de timp, care se referă la conţinuturile cu care 

operează memoria de lucru, ce sunt accesibile doar o perioadă 

limitată de timp, atâta vreme cât subiectul nu face eforturi 

deliberate de a le menţine active prin implicarea unor strategii 

mnezice, cum este repetiţia, sau a unor extensii mnezice 

exosomatice, cum sunt notiţele;  

- limitele de capacitate, care vizează cantitatea limitată de 

informaţie cu care poate opera sistemul cognitiv la un 

moment dat; cu privire la acest aspect există multe dezbateri 

referitoare la cantitatea finită şi la potenţialul de modificare a 

acesteia; după Cowan N., focusul atenţiei reprezintă numărul 

de elemente coerente, distincte, cu care operează o persoană 

la nivelul atenţiei în acelaşi timp; o cercetare realizată de 

Verhaegehen (şi colab.) a evidenţiat modificabilitatea prin 

antrenament a capacităţii fundamentale de stocare şi operare a 

memoriei de lucru.   

- limitele de energie (de efort) arată sarcinile care necesită 

memorare şi procesare de informaţie, care reclamă o 

investiţie susţinută de efort; pe măsură ce funcţiile executive, 

precum inhibiţia sau capacitatea de comutare a atenţiei, se 

dezvoltă, copilul reuşeşte să rezolve cu mai multă uşurinţă 
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sarcinile ce dezvoltă memoria de lucru, resimţind un efort 

diminuat [5, p. 30-32].   

Memoria de lucru este un indicator sensibil la dezvoltare și 

are o creștere relativ liniară de la 3-10 ani (Dempster; Gathercole și 

Adams; Alloway, Gathercole, Pickering). Pentru a obține un profil al 

dezvoltării mnezice, memoria de lucru poate fi măsurată cu ajutorul 

bateriei Automated Working Memory Assessment, disponilă și în 

versiunea română [5], pentru subiecți cu vârste cuprinse între 4 – 22 

de  ani. Memoria de scurtă durată este evaluată prin sarcini de tip 

span simplu (care solicită simpla stocare a informației), iar memoria 

de lucru – prin sarcini de tip span complex (care vizează abilitatea 

copilului de a stoca și a opera în același timp cu informații relavante 

pentru o sarcină).  

Probele de tip span simplu se pot întâlni și în cadrul unor 

baterii de testare pentru abilități necesare în mediul educațional, cum 

este bateria neuropsihologică NEPSY sau scala de inteligență pentru 

copii, Wechler, întrucât s-au dovedit a fi buni predictori pentru 

dezvoltarea vocabularului, a abilităților de citire sau de calcul 

matematic încă din perioada școlară.  

Având în vedere cele prezentate, din perspectiva proiectării 

intervenției logopedice la copilul preșcolar, în condițiile raportării la 

problematica procesării informației la diferite nivele lingvistice, se 

poate spune că este necesară organizarea unei intervenții psihologice, 

care să vizeze dezvoltarea funcției mnezic-operative, în vederea 

eficientizării recuperării structurilor de limbaj și comunicare afectate.  

O componentă importantă a funcției mnezic-operative ar fi 

memoria fonologică, care reprezintă capacitatea de stocare a 

informației fonologice implicată în activitatea de citit-scris. Copiii cu 

dislexie, de exemplu, prezintă, în primul rând, o dificultate în a 

recunoaște cuvintele, ceea ce se explică printr-un deficit la nivelul 
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codării fonologice. În acest caz, procesul de codare fonologică 

implică o realizare neadecvată a transformării unităților subvocale în 

sunete. O consecință a deficitului fonetic o reprezintă îngreunarea 

actului citirii, dar și un nivel scăzut al înțelegerii mesajului citit. 

Pentru a citi, se pornește de la literă înspre reprezentarea fonologică 

(sunetul corespunzător literei), iar, în cazul pronunției, se pornește de 

la reprezentarea fonologică înspre literă. La copilul dislexic acest 

proces dublu conduce la erori în producerea, reprezentarea sau 

organizarea sunetelor, care, la rândul lor, determină o exprimare greu 

de înțeles pentru cei din jurului copilului [5, pp. 87-88]. 

Actualmente, tulburarea de pronunție (dislalia) și tulburarea 

de citire (dislexia) nu sunt considerate distincte, ci, mai degrabă, pe o 

axă continuă, întrucât aceste tulburări sunt menținute de deficite la 

nivelul memoriei de lucru. În cele mai multe cazuri, un copil cu 

dislalie va prezenta și dislexie. Diferența dintre cele două condiții 

este dată de cauza și momentul apariției în procesul de dezvoltare 

(dislexia este identificată în perioada școlară, începând cu 6-7 ani, iar 

dislalia poate fi identificată mai timpuriu, în perioada preșcolară [5, 

pp. 95-96].  

 În concluzie, considerăm că programele de corectare a 

tulburărilor de pronunție la preșcolari pot fi eficientizate prin 

intervenții psihologice axate pe dezvoltarea memoriei de lucru, iar 

această abordare ar putea delimita soluții care să accelereze progresul 

în corectarea tulburărilor de limbaj și de comunicare, asigurând în 

pespectivă un mai bun debut școlar, prin evitarea instalării unor 

perturbări la nivelul actului de citire și de scriere.  
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Abstract 

 At present, there are various studies that claim that living a 

life with allergies or food intolerances is a mental challenge that 

focuses on constant control of what consumes or avoids the patient to 

consume. This problem affects both emotionally and socially the 

state of well-being and the quality of life. 
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 Existing studies have revealed a psychosocially important 

impact on children, adolescents and their families. 

 The most notable effects were observed on the daily 

activities and socialization of families with children with such 

problems. The impact is intense fear, anxiety, anger and frustration.   For parents of children with food allergies, it is frightening to take part in a party, go to the park, take them to school or do anything else. 

 In this article we will present the notions of food allergies 

and intolerances and the psychological effects triggered by them. 

      Key words: allergy, food intolerance, anxiety, depression, 

aggression, social problems, integration into kindergarten or school, 

personal stress, anaphylactic shock, family stress. 

 

Adnotare 

La momentul actual, sunt publicate diverse studii care susțin 

faptul că a trai o viață cu alergii sau intoleranțe alimentare 

reprezintă o provocare mentală ce are ca punct central controlul 

constant a ceea ce consumă sau evită să consume bolnavul. Această 

problemă afectează, atât din punct de vedere emoțional, cât și social, 

starea de bine și calitatea vieții. 

Studiile existente au relevat un impact important, din punct 

de vedere psihosocial, asupra copiilor, adolescenților și a familiilor 

lor. 

Cele mai notabile efecte s-au observat asupra activităților 

zilnice și a socializării familiilor în care există copii cu astfel de 

probleme. Impactul constă în frică intensă, anxietate, furie și 

frustrare. Pentru parinții copiilor cu alergii alimentare, este 

înspăimântător să participe cu copilul la o petrecere, să meargă în 

parc, să îl ducă la școală sau la orice altă activitate.  

În acest articol, vor fi prezentate noțiunile legate de alergii și 

intoleranțe alimentare și efectele psihologice declanșate de acestea. 
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Cuvinte-cheie: alergie, intoleranță alimentară, anxietate, 

depresie, agresivitate, probleme sociale, integrare în gradiniță sau 

școală, stres personal, șoc anafilactic, stres familial. 

 

Problema alergiilor și a intoleranțelor alimentare în rândul 

copiilor este întâlnită destul de des și le creează micuților o mulțime 

de dificultăți atât din punct de vedere medical, cât și din punct de 

vedere psihologic. La momentul actual, există pe rețelele de 

socializare grupuri impresionante  de părinți ai copiilor cu alergii sau 

intoleranțe alimentare, ce discută și se consultă în legatură cu acest 

subiect. În Marea Britanie, aproape în fiecare școală primară, se 

găsește un panou unde sunt trecuți copiii cu diferite afecțiuni alergice 

[6, pag.7]. 

În acest moment, bibliografia disponibilă pentru subiectul dat, 

și anume efectele psihologice ale alergiilor și intoleranțelor 

alimentare, este destul de restrânsă comparativ cu alte domenii, însă 

Institutele de Sănătate din Statele Unite ale Americii și din alte state, 

revistele de medicină din lume și grupurile de suport publică un 

numar semnificativ de studii știintifice pe acest subiect.  

Un studiu despre impactul alergiilor alimentare asupra 

calității vieții, elaborat de Sicherer, concluzionează că stresul, 

limitările  și îngrijorările sunt mult mai mari în familiile în care sunt 

copii cu alergii decât în grupul de control [burden]. Mesele servite 

acasă sau la școală trebuie pregătite separat, copiii au nevoie de 

alimente speciale, iar părinții și profesorii sunt nevoiți să țină minte 

ce ingrediente are voie sau nu are voie să consume fiecare copil [6, 

pag. 7] 

Am ales pentru acest studiu categoria copiilor, deoarece 

credem că la această vârstă este mult mai greu de gestionat frustrarea 

generată de obligativitatea respectării unui anumit regim alimentar. 



32 

 

Considerăm că este important să studiem acest segment de 

declanșatori ai simptomatologiei psihoclinice, având în vedere faptul 

că, la momentul actual, nu există niciun plan de soluționare a acestor 

probleme în cadrul grădinițelor și școlilor. Ca urmare, există un 

număr semnificativ de copii care sunt discriminați în cadrul 

sistemului de învățământ din cauza acestor alergii și intoleranțe, 

personalul grădinițelor și al școlilor neavând nicio variantă de 

rezolvare a problemei alimentației acestor copii. Se întâmplă în 

foarte multe cazuri ca acești copii să nu primească meniu adaptat 

nevoilor lor. În această situație, copilul este nevoit să îi privească pe 

colegii lui mâncând anumite alimente care pentru el sunt interzise, 

lucru care credem că va genera apariția frustrării, a sentimentului că 

nu este ca toți ceilalti. De asemenea, acești copii nu pot participa la 

zilele de naștere ale colegilor și prietenilor, părinții fiind nevoiți de 

multe ori să ii lase acasă, deoarece apare problema alimentelor 

interzise. Toate acestea duc în timp la o posibilă izolare socială, la 

lipsa sentimentului apartenenței la grup, ceea ce poate declanșa 

simptome depresive și, de asemenea, apariția furiei și a 

comportamentului agresiv. 

Considerăm că este foarte probabil să se manifeste și 

simptome specifice anxietății, deoarece părinții îi spun permanent 

copilului că anumite alimente sunt periculoase pentru el și că, dacă 

va consuma vreunul dintre ele, e posibil să se declanșeze șocul 

anafilactic, care îi pune viața în pericol. Alergiile alimentare 

reprezintă cauza cea mai frecventă a șocului anafilactic la copii [6, 

pag. 9].Toate aceste interdicții cresc nivelul de stres al copilului, care 

va fi nevoit zi de zi să verifice dacă alimentele consumate îi fac rău 

sau nu. 

Pentru o mai bună înțelegere a impactului alergiilor și al 

intoleranțelor alimentare asupra psihicului , vom delimita, din 
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punctul de vedere al noțiunilor, următorii termeni-cheie: alergie, 

intolerantă alimentară, anxietate, depresie, agresivitate, furie, 

probleme sociale, stres personal, stres familial, șoc anafilactic. 

Alergiile alimentare sunt împărțite în mai multe categorii: 

alergii alimentare clasice, mediate de IgE, sindromul de alergie orală, 

alergiile alimentare cauzate de IgE, alegiile alimentare necauzate de 

IgE, reacțiile alimentare prin deficiență de enzime, aversiunea 

alimentară sau sensibilitatea alimentară [2, pag.19]. 

Alergia alimentară desemnează orice reacție adversă la 

alimente, în care sistemul imunitar este clar implicat. În cazul 

alergiilor clasice, principalul vinovat pentru apariția simptomelor 

este imunoglobulina E sau IgE, care provoacă reacții la nivelul 

mastocitelor și bazofilelor. Acest tip de anticorp este cel mai violent 

din sistemul imunitar și provoacă reacții în lanț, de amplitudine mare. 

În mod normal, anticorpii sunt molecule care joacă un rol important 

în lupta împotriva bacteriilor sau a virușilor ce cauzează boli. Scopul 

lor normal este să producă o reacție imunitară adecvată, însă, în cazul 

unei persoane cu alergie alimentară severă, acești anticorpi pot cauza 

o reacție alergică în toată regula, cu simptome devastatoare [2, 

pag.17-18]. 

Dr. Ionuț Ștefan definește pentru Asociația Pacienților cu 

Afecțiuni Autoimune termenul alergie alimentară în felul următor:  

Alergia alimentară este caracterizată printr-o reacție imunitară (de 

apărare) exagerată, care apare în urma ingestiei de alimente sau 

aditivi alimentari, considerate periculoase de către organism. Spre 

deosebire de intoleranța sau intoxicatia alimentară, alergia 

alimentară implică o reacție a sistemului imunitar. În reacțiile severe, 

în organism se eliberează cantități mari de histamină și alte substanțe 

chimice care declanșează reacția anafilactică amenințătoare de viață. 

Aceasta se poate întâmpla în câteva minute sau într-o ora [1]. 

http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/soc-anafilactic_2408
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Sindromul de alergie orală reprezintă un tip de alergie 

cauzată de IgE, care afectează persoanele sensibile la polen. 

Simptomele constau în furnicături sau mâncărimi la nivelul gurii 

atunci când persoana mănâncă anumite fructe și legume [2, pag.19]. 

Alergiile alimentare necauzate de IgE provoacă reacții ca 

gastroenterita eozinofilică sau boala celiacă. În aceste cazuri, 

sistemul imunitar cauzează simptomele, dar nu sunt implicați 

anticorpii IgE [2, pag.19]. 

 Reacțiile alimentare prin deficiență de enzime apar atunci 

când în organismul persoanei există o insuficiență a anumitor 

enzime necesare pentru digestia unui aliment. De exemplu, 

intoleranța la lactoză apare atunci când persoana nu produce 

suficientă lactază – enzimă care ajută la descompunerea lactozei din 

lapte [2, pag.19]. 

 Evitarea și dezgustul față de un anumit aliment, din motive 

psihologice, se numește aversiune alimentară. În acest caz, 

simptomele  apar doar atunci când persoana știe că a consumat acel 

aliment, dar dacă acesta este introdus în preparate și persoana dată 

nu știe de existența lui, simptomele nu apar [2, pag.19]. 

 Sensibilitatea alimentară se folosește ca termen general și 

include atât alergiile alimentare, cât și intoleranțele alimentare. De 

multe ori, stabilirea clară a diferenței dintre alergie și intoleranță 

este dificilă, așa că se utilizează termenul general de sensibilitate [2, 

pag.20]. 

Intoleranța alimentară este denumirea folosită pentru 

alergiile alimentare mediate IgG [7, pag.8] . Acestea sunt mult mai 

comune decât tipul IgE. Conform opiniilor lui Holford Patrick și a 

doctorului Braly James, una din trei persoane este afectată de 

alergiile mediate IgG. Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 

(OMS), la ora actuală jumătate din populaţia globului suferă de 
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intoleranţă alimentară. La momentul cercetării, existau un miliard de 

oameni diagnosticaţi cu această boală, iar OMS estima că, până în 

anul 2015, această cifră avea să ajungă la peste 2,5 miliarde. În ciuda 

acestui număr foarte mare de cazuri, boala nu este diagnosticată uşor, 

deoarece intoleranţa alimentară este o reacţie din partea sistemului 

imunitar de tip întârziat, mediată IgG, la unul sau mai multe 

alimente, cu o paletă largă de semne şi simptome mai mult sau mai 

puţin supărătoare, pe care pacientul le poate observa sau nu. Este o 

afecţiune care debutează digestiv, dar cu manifestări la nivelul 

întregului organism. Pe lângă simtomele digestive, respiratorii și 

cutanate, pacienţii acuză: stări depresive, insomnii, stare de oboseală 

cronică, migrene, anxietate sau chiar anorexie [9]. 

 Aceste alergii apar atunci când sistemul imunitar creează un 

surplus de anticorpi IgG pentru un anumit alergen alimentar. 

Anticorpii se leagă de particulele de hrană atunci când acestea intră 

în sânge, în loc să se atașeze de mastocite. Simptomele apar după 

două ore, dar uneori pot apărea chiar și la câteva zile de la 

consumarea alergenului. Din acest motiv, sunt numite alergii 

întârziate. Acest tip de reacții poate implica aproape toate organele 

sau țesuturile și poate determina peste 100 de simptome fiind 

prezente în mai mult de 100 de boli și afecțiuni [8, pag. 21-22]. 

Haynes afirmă că persoanele care prezintă reacții de tip IgG cu 

siguranță vor avea calitatea vieții afectată și prezintă un risc crescut 

de a dezvolta diverse boli pe parcursul vieții [7, pag. 9]. 

Anxietatea, așa cum este definită în Marele Dicționar al 

Psihologiei, conform lui Pichot „este o stare emoțională formată din 

trei elemente fundamentale: perceperea unui pericol iminent, o 

atitudine de așteptare în fața acestui pericol și un sentiment de 

dezorganizare, legat de conștiința unei neputințe totale în fața acestui 

pericol”. În afara acestor factori, a stării de neliniște și de îngrijorare, 
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anxietatea este însoțită de manifestările fiziologice, cum ar fi:  

palpitații, amețeală, senzație de nod în gât, greață, tremurat, senzație 

de leșin sau de pierdere a controlului, transpirație, dureri în piept, 

diaree sau nevoie frecventă de a urina. În cazul în care anxietatea 

crește foarte mult, poate apărea atacul de panică [10]. 

Conform DSM-V, în cazul copiilor, anxietatea se poate 

manifesta prin plâns, agitație, accese de furie sau agățare de parinți 

[5]. 

Depresia constă într-o varietate de simptome, printre care 

sunt incluse: dispoziția depresivă, ideația suicidară, sentimentele de 

inutilitate sau de culpă, pierderea interesului sau a plăcerii, tulburări 

de somn, modificări în greutate, încetinire psihomotorie sau 

iritabilitate, oboseală sau nivel scăzut de energie, dificultăți de 

concentrare sau de luare a deciziilor. Conform DSM-IV-TR, în cazul 

copiilor și adolescenților, poate apărea mai curând o dispoziție 

iritabilă sau capricioasă decât o dispoziție tristă sau abatută [4]. 

 

Furia, după cum afirmă Ozana Budau Tunyagi în lucrarea 

„Managementul furiei”, este o emoție negativă apărută ca rezultat al 

unor gânduri pe care le avem despre noi, despre ceilalți sau despre 

situații pe care le percepem ca fiind frustrante, periculoase sau 

incorecte [3, pag.11]. În cazul copiilor cu alergii sau intoleranțe 

alimentare, pot apărea gânduri cum că ar fi neadecvați, că ceilalți îi 

percep ca fiind diferiți. Diversele situații în care vor trebui să se 

abțina de la a consuma alimentele cu factor de risc pot fi percepute ca 

frustrante. 

Comportamentul agresiv  cuprinde încălcarea de norme și de 

valori sociale. În lucrarea „Tulburări de comportament antisocial-

agresiv”, scrisă de Franz Petermann, Manfred Dopfner și Martin H. 

Schmidt, apare menționat faptul că manifestarea comportamentului 
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agresiv depinde de vârsta copilului. Conform lui Loeber și Hay, în 

perioada de sugar, intenția nu este de a provoca daune, manifestarea 

furiei semnificând o emoție ce ulterior va corespunde formelor de 

expresie agresive ale furiei. În cazul perioadei de vârstă 2-3 ani, sunt 

remarcate manifestările de furie și agresivitate țintite asupra adulților 

și a celor de aceeași vârstă. La vârsta preșcolară și școlară mică, se 

observă tendința baieților de a manifesta agresivitate fizică mai mult 

decât în cazul fetelor [11, pag.1-2]. 

Cât privește problemele în relațiile sociale la acești copii, în 

anumite perioade ale dezvoltării, cum ar fi intrarea la grădiniță sau 

perioada adolescenței, sociabilitatea reprezintă un element foarte 

important al adaptării. Există un număr impunător de factori care de-

a lungul dezvoltării copilului determină frecvența contactelor cu cei 

de aceeași vârstă, calitatea lor și plăcerea pe care socializarea o oferă 

[10]. Problemele sociale se pot manifesta ca retragere socială, 

evitarea contactului cu ceilalți, lipsa interesului, neimplicarea în 

activități de grup sau refuzul de a vorbi. În cazul copiilor cu alergii 

și intoleranțe alimentare, poate apărea necesitatea evitării 

contactelor sociale din cauza pericolului creat de anumite alimente, 

cum ar fi, de exemplu, așa situații ca zilele de naștere, petrecerile 

din cadrul școlii sau al activităților extrașcolare. De asemenea, acești 

copii se pot simți neglijați sau respinși de ceilalți ceea ce poate duce 

la sentimente de singurătate. 

 Existența unei alergii sau intoleranțe alimentare crește, 

totodată, stresul – atât pentru copilul afectat, cât și pentru familia sa. 

Grija permanentă legată de fiecare aliment consumat, teama de 

reacțiile adverse ce pot să apară sau de șocul anafilactic sunt doar 

câteva dintre aspectele care duc la un nivel ridicat de stres. 
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 Selye definește stresul ca „orice răspuns al organismului 

consecutiv oricărei cereri sau solicitări exercitate asupra acestui 

organism” [10]. 

 Șocul anafilactic reprezintă reacția alergică extremă care, 

dacă nu este tratată, poate duce la deces. Simptomele șocului includ 

prurit și un gust metalic în gură, umflarea gâtului și a limbii, 

dificultăți respiratorii, dificultăți de înghițire, erupții cutanate, 

înroțirea pielii, crampe gastrice, stare de vomă, creșterea frecvenței 

contracțiilor inimii, amețeli, leșin și pierderea cunoștinței [6]. 

 În concluzie, putem afirma că problemele psihologice 

determinate de alergii și intoleranțe alimentare sunt vaste. Un studiu 

publicat în 2006 „The Impact of Food Allergy on the Daily 

Activities of Children and their Families” susține că 49% din cei 

evaluați indică faptul că alergia alimentară le afectează viața socială, 

41% susțin că au un nivel al stresului crescut, 34 % raportează faptul 

că alergia alimentară are un impact major asupra vieții școlare a 

copilului, 10 % au ales să urmeze cursurile școlare acasă din cauza 

alergiilor alimentare, 58 % cred că alergia alimentară afectează 

relațiile de prietenie ale copilului, neputând merge acasă la prieteni. 

Între 53 și 70 % raportează faptul că activitățile cum ar fi petrecerile 

și dormitul la prieteni sunt afectate semnificativ, 68 % susțin că sunt 

afectați din punctul de vedere al petrecerilor școlare [13]. 

Pentru a înțelege cât mai clar impactul alergiilor și al 

intoleranțelor alimentare asupra psihicului copilului, este important 

să înțelegem semnificația fiecărei afecțiuni. 
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Abstract 

The article contains a brief theoretical approach to 

psychological resilience in order to reconfigure an explanatory 

edifice to justify and promote its capitalization as an internal 

resource to cope with difficult life situations. Particular attention 

was paid to assisted resilience as a variety of psychological 

resilience that helps the subject not only adapt but develop, become 

stronger than before the traumatic situation. 

Key words: resilience, assisted resilience, stress, trauma, 

therapy. 

 

Adnotare 

 

Articolul conține o succintă abordare teoretică a rezilienței 

psihologice, în scopul neconturării unui edificiu explicativ care să 

justifice și să promoveze valorificarea ei ca resursă interioară de a 

face față situațiilor dificile de viață. O atenție deosebită s-a acordat 

rezilienței asistate, ca varietate a rezilienței psihologice, care ajută 

subiectul nu numai să se adapteze, ci și să se dezvolte, să devină mai 

puternic decât era înainte de situaţia traumatică.  

Cuvinte-cheie: rezilienţă, reziliență asistată, stres, traumă, 

terapie. 

 

Pentru că viaţa a devenit din ce în ce mai dură în secolul al 

XXI-lea, cele mai multe persoane se simt în permanenţă sub 
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presiune. Oamenii fac faţă tot mai greu solicitărilor lumii moderne. 

Adesea critica celor din jur este nemiloasă, volumul muncii, precum 

şi frica de a pierde locul de muncă au crescut considerabil. Cine nu 

poate ţine pasul cu barierele vieţii cotidiene se teme pentru viitorul 

său. C. Berndt [3] susţine că insuccesele, critica şi continua 

autocritica sunt programate firesc în asociere cu acest program 

cotidian şi acest fenomen poate avea urmări nefaste. 

Rezilienţa este un concept utilizat din ce în ce mai mult în 

ultima vreme. Încă nu s-a stabilit o definiţie general-acceptată a 

conceptului de reziliență şi, drept consecință, se discută din două 

puncte de vedere importante:  

1) rezilienţa caracteristică unei persoane care a suferit sau 

suferă un episod traumatizant şi care arată totuşi o bună 

adaptabilitate; 

2) rezilienţa ca rezultat al unui proces interactiv stabilit între 

persoană, familie şi mediul înconjurător.  

A. Muntean și A. Munteanu [7] afirmă că reziliența poate juca 

rolul unui punct de sprijin cu potenţial de a răsturna vechea viziune, 

axată pe deficienţă, neputinţă, boală, lipsuri. Deficienţa, lipsurile, 

vulnerabilităţile nu mai apar în prim-plan şi nu sunt cele care 

evidenţiază punându-se accentul pe capacităţile persoanei de a 

supravieţui şi chiar de a se dezvolta în urma evenimentelor 

distructive la care a fost expusă. Această viziune pozitivă asupra 

fiinţei umane capătă tot mai mulţi adepţi în rândurile cercetătorilor, a 

specialiştilor şi serviciilor de îngrijire din ultimul deceniu. În 1984, 

Antonovsky sugera că rezilienţa ar putea reprezenta antidotul 

paradigmelor prea mult orientate spre studierea cauzelor bolilor şi a 

patologiei, deoarece aici se încearcă înțelegerea modurilor în care 

indivizii pot să-şi menţină bunăstarea şi sănătatea, în ciuda prezenţei 

adversităţii. De asemenea, Siegel [8] susţine ideea că rezilienţa, 
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generând reacţii individuale de coping cu factorii stresori, ne 

retrimite la ideea, amplu documentată de neurobiologie, a 

individualizării mediului de către individ, în sensul că acelaşi mediu 

fizic sau chiar acelaşi mediu socioemoțional (în cazul gemenilor) nu 

este identic pentru fiecare copil considerat în parte. Fiecare copil 

selectează şi subiectivează datele concrete ale aceleiaşi realităţi, 

creându-şi astfel propria „realitate” în contextul obiectiv dat. Selecţia 

se face în acord cu nevoile şi motivaţia copilului sau a persoanei, în 

general, în acord cu psihismul acesteia. 

Rezilienţa poate fi definită ca fiind capacitatea de adaptare 

pozitivă, în ciuda situațiilor de risc cu care cineva se confruntă 

(sărăcie, abuz, probleme de sănătate, probleme în familie etc.). 

Reziliența se manifestă atunci, de exemplu, când un elev are succes 

școlar, în ciuda expunerii sale la riscuri sociale sau psihologice. 

Reziliența este capacitatea de a nu te lăsa doborât de greutățile cu 

care te confrunți. Ea nu reprezintă neapărat o calitate a personalității, 

ci mai degrabă un rezultat al interacțiunii dintre individ și capacitățile 

sale individuale, cu un accent specific pe relațiile cu ceilalți. Un 

exemplu, ca ilustrare, ar fi atunci când un copil care trăiește într-o 

familie în care sunt adesea manifestări violente, reușește să obțină 

rezultate bune la școală, are prieteni, se comportă frumos, are relații 

bune cu profesorii.  

Rezilienţa, ca sursă terapeutică, este o adaptare psihologică în 

faţa unui factor stresor semnificativ, care afectează dezvoltarea şi 

chiar supravieţuirea persoanei. Rezilienţa se referă la toate aspectele 

care ne ajută să supravieţuim adversităţilor traumelor, tragediilor, 

ameninţărilor sau altor stresori şi să ne continuăm viaţa cu un 

sentiment de control asupra vieții și a circumstanțelor ei, echilibru şi 

armonie. Rezultă astfel că soluţia spre a ajunge la rezilienţă este 

integrarea, de o manieră personalizată, a evenimentului traumatizant 
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şi atenuarea manifestărilor produse ca ecou al impactului traumei 

asupra psihicului nostru [2]. Rezilienţa reprezintă capacitatea omului 

de a rămâne sănătos şi de a deveni mai puternic, plin de viaţă şi 

fericit după ce a trecut printr-o traumă [2, 19]. 

S. Ionescu afirmă că primele proiecte importante de cercetare a 

rezilienței au fost realizate asupra unor copii aflaţi în condiţii de 

adversitate. Acest concept se referă la „condiţii de mediu care 

interferează cu sarcinile procesului de dezvoltare adecvate vârstei sau 

ameninţă realizarea lor de către copii” [4]. Printre aceste condiţii se 

numără sărăcia, absenţa unui domiciliu fix, maltratarea infantilă, 

violenţa politică sau socială – situaţii care sunt adesea considerate 

dovezi ale unei adversităţi psihosociale cronice.  

Acţiunea de a rezista presupune a nu ceda sub efectul unei 

presiuni antagonice. Ea implică, de asemenea, o menţinere a statu-

quoului în lupta purtată. În acţiunea de rezistenţă, subiectul rămâne 

egal lui însuşi. El îşi adună forţele pentru a-şi păstra potenţialul 

evolutiv şi îşi protejează punctele slabe, pentru a-şi menţine 

integritatea capitalului identitar. Îşi mobilizează aptitudinile. Încearcă 

să se acomodeze cu slăbiciunile sale. Dar, în primul rând, încearcă să 

gestioneze evenimentele fără a renunţa la propria evoluţie. Însușește 

o aptitudine reală, pe plan afectiv, cognitiv și social, de a lupta pentru 

a-şi urma drumul aşa cum fusese stabilit înainte de apariţia traumei şi 

de a diminua impactul evenimentului care-l pune la încercare. De 

remarcat că strategiile de rezistenţă pot alimenta unele traiectorii de 

irezilienţă când, de exemplu, rezistenţa are loc pe un fond permanent 

de anxietate nevrotică.  

C. Banu, I. Vintilă, A. Miroiu sunt de părere că ne consumăm 

energia în trăiri primitive şi viaţa trece, şansa de salvare devine din 

ce în ce mai slabă, ca o „fata morgana” eternă [2]. Suntem în tot, aşa 

cum suntem în parte, fiecare din noi avem puteri nebănuite de a 
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schimba lumea. Nu mai avem încredere în noi şi nici speranţă. 

Remodelarea tiparului comportamental şi focalizarea pe gândirea şi 

acţiunile pozitive pot aduce succesul împreună, nu pentru fiecare 

separat. Nimeni nu este fericit singur, fericirea este făcută pentru a fi 

dăruită, nu păstrată egoist şi ermetic pentru sine [2]. 

C. Berndt susţine că formula „Sunt atât de stresat” – este auzită 

tot mai des, încât până şi copiii o repetă încântaţi. Ei simt că toţi cei 

care rostesc aceste cuvinte sunt cumva importanţi şi recunoscuţi. Dar, 

de obicei, ignorăm faptul că lenea şi nostalgia aduc la lumina zilei 

tocmai putere şi creativitate. În schimb, cel care poate prezenta în 

paralel reuşite în ocupaţie, parteneriat şi hobby-uri senzaţionale este 

foarte stimat [3]. Astfel e lesne de înţeles că o doză mică de stres nu 

strică nimănui. Se scoate la lumină eficienţa şi apare în final acel 

sentiment plăcut de a fi realizat ceva sub înaltă presiune. Însă, în 

urma solicitărilor tot mai mari se ajunge în timp la apariţia unui 

sentiment negativ, care la un moment dat nu va mai ceda. Există 

probabilitatea ca succesul să întârzie să apară, dacă solicitările sunt 

atât de mari încât nu mai pot fi îndeplinite decât cu greu. Cine este 

suficient de puternic psihic nu trăieşte stresul ca pe ceva negativ sau  

nu îl lasă să îi vină hac. E necesară şi o conştiinţă de sine sănătoasă, 

un sentiment al propriei valori, care să fie construite pe principiul 

unui arc spiral sau, cel puţin, tehnici ajutătoare, care să poată para 

agresiunile continue asupra propriei sănătăţi psihice. 

În anul 2007, Rutter [apud 5] atrage atenţia asupra unei 

confiscări a termenului rezilienţă din perspectiva ştiinţelor 

psihologiei şi a psihoterapiei. El spune că nu trebuie uitată 

contribuţia potenţialului genetic în corelaţie cu factorii de mediu, 

adică ceea ce în psihologia dezvoltării umane poartă numele de 

fenotip. Rutter insistă pe nevoia acordării unei atenţii ştiinţifice 
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sporite genelor (G), în confruntarea permanentă cu ambientul (E), 

precum şi documentărilor din perspectiva neurobiologiei.  

Autorii N. Martin, A. Spire şi F. Vincent [6] sunt de părere că 

cel mai bun exemplu îl constituie, fără îndoială, noţiunea de 

rezilienţă, pe care Boris Cyrulnik o defineşte în cartea sa „Les vilains 

petits canards” (Răţuştele cele urâte): „Cazul copiilor care au ştiut să 

depăşească experienţe copleşitoare şi să îşi facă o viaţă de om, în 

ciuda tuturor piedicilor, ne-a stârnit mereu uimirea. Nefericirea, ca, 

de altfel, şi fericirea, nu se găsesc niciodată în stare pură. Pentru a 

surprinde o modalitate diferită de a înţelege secretul celor care s-au 

vindecat, folosim termenul de rezilienţă, care desemnează capacitatea 

de a reuşi, de a trăi, de a se dezvolta, în ciuda împrejurărilor 

potrivnice. Înţelegând acest lucru, ne schimbăm modul de a privi 

nefericirea şi, în ciuda suferinţei, vom căuta trăsătura ei minunată” 

[apud 6, p. 34].  

Ș. Ionescu [5] afirmă că primele cercetări ale lui Michael 

Rutter asupra procesului de rezilienţă au fost realizate asupra unor 

populaţii diferite: copii ai căror părinţi prezentau tulburări psihice, 

copii care au trăit experienţa separării de mamă şi copii proveniţi din 

medii dezavantajate. Această ultimă categorie cuprinde eşantioane de 

copii din insula Wight din Anglia şi din cartiere defavorizate ale 

Londrei. Aceşti copii proveneau din familii numeroase şi cu niveluri 

socioeconomice scăzute şi fuseseră expuşi la conflicte parentale, la 

criminalitate parentală, la tulburări psihice ale mamelor şi trăiau în 

locuinţe suprapopulate. Studiile epidemiologice întreprinse asupra 

copiilor din insula Wight şi din Londra i-au permis lui Rutter să 

constate că factorii de risc, acţionând izolat, nu antrenau o creştere a 

prevalenţei tulburărilor psihiatrice. Din contra, frecvenţa acestor 

tulburări creştea considerabil în prezenţa acţiunii concomitente a doi 

sau trei factori de risc. 
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La nivel internațional, au existat chiar numeroase intervenții 

reușite, bazate pe evidențe, care au vizat dezvoltarea rezilienței 

copiilor și adolescenților, precum programul Fast Track, Seattle 

Social Development Project, centrat pe prevenirea și reducerea 

comportamentelor riscante și delincvente [apud 1, p.39].  

A. Muntean și A. Munteanu [7] subliniază ideea că rezilienţa 

presupune o viziune salutogenă, ceea ce semnifică centrarea pe 

sănătatea mentală, pe descifrarea mecanismelor care susţin sănătatea 

persoanei expuse riscurilor sau adversităţilor, traumelor, evidenţiind 

astfel factorii care previn dezvoltarea tulburărilor psihice, în locul 

patocentrismului axat pe tulburările mentale, etiologia (cauzele), 

geneza (mecanisme declanşatoare), nosologia (descrierea 

caracteristicilor distinctive) şi nosografia  (clasificarea lor).  

Din această perspectivă, recentul concept de rezilienţă asistată, 

lansat de Şerban Ionescu, îşi va dovedi în viitor valoarea, având 

ancore serioase în noua orientare pozitivistă în ştiinţele socioumane. 

În plus, conceptul obiectivează abordarea pozitivă, scoţând-o din 

parametrii unei dogme cu acoperire redusă sau, uneori, imposibilă. 

Definirea rezilienţei asistate este realizată de către autor printr-o serie 

de caracteristici cum ar fi: 

- scoaterea în evidenţă a dezvoltării şi a potenţialului persoanei, 

punându-se accentul pe factori personali cunoscuţi ca facilitatori ai 

rezilienţei (stima de sine, capacitatea de a stârni empatie, imagine de 

sine pozitivă, sentiment de control asupra vieţii, creativitate, umor, 

etc.); 

- identificarea resurselor existente în anturajul persoanei 

(persoane adulte din reţeaua socială care ar putea juca rolul de tutori 

ai rezilienţei, persoane disponibile să menţină, pe o lungă perioadă, o 

relaţie semnificativă şi empatică cu subiectul intervenţiei, o reţea 
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socială de sprijin ce poate crea un cadru securizant şi comprehensiv, 

o adevărată „plasă de protecţie”; 

- implementarea unor programe de prevenire la cele trei nivele: 

primar (prevenirea apariţiei tulburărilor); secundar (identificarea 

primelor manifestări ale tulburărilor pentru a împiedica dezvoltarea 

lor în simptome caracteristice); terţiar (împiedicarea manifestărilor şi 

a recidivei); 

- implementarea unei strategii de tip maieutic, prin care 

intervenţiile cu caracter directiv sau chiar intruziv să se transforme în 

acompanieri ale subiectului, care să faciliteze punerea în funcţie a 

competenţelor persoanei, mobilizarea lor în lupta cu adversităţile sau 

riscurile [5, p. 281]. 

Pornind de  la surprinderea și analiza rezilienței naturale, 

demonstrate de indivizi confruntați cu situații cu caracter 

traumatizant sau de adversitate cronică, pe care le-au depășit fără 

intervenția profesioniștilor din domeniul sănătății mentale, s-a ajuns 

la lărgirea conceptului de reziliență, înspre reziliența asistată, o 

reziliență construită. Dezvoltarea perspectivelor de cercetare a 

fenomenului a determinat și o poziționare multiplă față de concept, 

reziliența putând fi înțeleasă pornind de la trei noțiuni:  

1) abilitatea, rezultatul și procesul, așa cum este prezentată și 

descrisă de Șerban Ionescu.  Astfel, reziliența poate fi abilitatea unei 

persoane de a se dezvolta în plan psihologic, în ciuda apariției de 

evenimente și situații potrivnice, sau abilitatea de a se adapta într-un 

context defavorabil; 

2) reziliența poate fi considerată, de asemenea, rezultatul 

adaptativ fără prezența tulburărilor mentale, în pofida situațiilor 

deosebit de propice dezvoltării acestor tulburări.  

3) în egală măsură, reziliența poate fi definită ca un proces 

provenit din interacțiunea subiectului cu mediul și cu factorii de 
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protecție care sunt considerați ca moderatori ai riscului și ai 

adversității.   

Ultima accepție, reziliența ca proces cu scop adaptativ, 

corespunde cel mai bine realității clinice a patologiilor dependenței, 

unde dependența este considerată strategie de adaptare la dificultățile 

vieții, fie ele individuale sau asociate mediului [5].  

Valorizând ceea ce persoana are pozitiv (gânduri, sentimente, 

trăsături și comportamente), ca puncte forte ale individului, și 

cumulându-le pe acestea cu cele ale familiei și cu valențele 

grupurilor de sprijin, reziliența asistată promovează dezvoltarea 

acelor abilități care pot preveni apariția ulterioară a problemelor. De 

asemenea, conduitele adictive pot fi considerate, în anumite privințe, 

strategii de adaptare la dificultățile vieții, individuale sau asociate 

mediului. Datorită efectului magic al produsului consumat, adicția 

anulează toate lipsurile, răul fizic și psihologic, perturbările imaginii 

de sine și dificultățile interpersonale și au drept funcție procurarea 

plăcerii și alinarea unei suferințe interioare, caracterizându-se prin 

eșecul repetat al controlului și prin persistență, în pofida 

consecințelor negative. Într-o altă perspectivă de interpretare, adicția 

poate fi considerată o formă paradoxală de reziliență, concepută ca 

etapă necesară continuării vieții [Didier, 2003, apud 5, p.362]. 

Dincolo de antagonisme, reziliența și adicția sunt foarte apropiate, 

punctul comun fiind adaptarea la mediu.  

Contrar abordării clinice tradiţionale, centrate pe 

disfuncţionalităţi, pe problemele şi handicapurile ce decurg de acolo, 

practica rezilienţei asistate se inspiră din ceea ce a fost numit 

intervenţie bazată pe puncte forte. Acest tip de intervenţie are mai 

multe caracteristici: 

• se focalizează pe înţelegerea dezvoltării în stare de sănătate şi 

pe construirea rezilienţei;  
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• urmăreşte dezvoltarea punctelor forte şi a abilităţilor care să 

permită prevenirea apariţiei ulterioare a problemelor; 

• promovează sănătatea şi starea de bine în rândul tinerilor; 

• se centrează pe emoţiile, gândurile, trăsăturile şi 

comportamentele pozitive; 

• vizează ameliorarea calităţii vieţii şi acordă credit persoanei; 

• urmăreşte susţinerea familiei, se bazează pe punctele forte ale 

acesteia şi valorizează resursele familiale; 

• consideră că toţi copiii pot reuşi, utilizează cu succes punctele 

forte ale copiilor, ale cadrelor didactice şi ale comunităţii în care 

trăiesc; 

• vizează abilitarea, construirea abilităţilor şi întărirea 

grupurilor care se dovedesc neputincioase; 

• concepe acţiuni pentru transformarea mediului; 

• identifică resursele existente în comunitate şi le utilizează; 

• valorizează diferenţele culturale şi le consideră o bogăţie [5]. 

Valorificarea rezilienței asistate în tratamentul persoanelor cu 

comportament adictiv față de substanțele psihoactive, în cadrul 

serviciilor de asistență psihologică implică, așadar, abordarea acelor 

trăsături psihologice ale persoanelor reziliente, trăsături care trebuie 

valorizate ca resurse, ca puncte forte, ca factori de protecție.  
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DIVERSITATEA FORMELOR DE STRES ȘI FACTORII 

STRESORI 

Ludmila CIOBANU, doctorandă 

 

Abstract 

In this article we describe the diversity of forms of the stress 

and stress factors. Among the many clasifications of stress we 

choosed those which reflect the numerous forms of stress existing 

into our society.  

Stress represents an important part of our lives. Being well 

informed means to be able to handle it and take control on the 

situation. 

Key words: stress, stress factors, eustress, distress, 

hypostress, short term stress, chronic stress, interpersonal stress, 

intrapersonal stress, ocupational stress, social stress, etc. 
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În acest articol descriem diversitatea formelor stresului și a 

factorilor de stres. Dintre multele clasificări ale stresului, le-am ales 

pe cele care reflectă numeroasele forme ale stresului, existente în 

societatea contemporană. 

Stresul reprezintă o parte importantă a vieții noastre. A fi 

bine informat înseamnă a fi capabil de a face față și a deține 

controlul asupra situației. 

Cuvinte-cheie: stres, factori stresori, eustres, distres, 

hiperstres, hipostres, stresul de scurtă durată, stresul cronic, stresul 

interpersonal, stresul intrapersonal, stresul ocupațional, stresul 

social etc.  

 

Tema stresului este își menține actualitatea până în prezent. 

Din cauza schimbărilor din societate, care țin de înlocuirea valorilor 

sociale deja asimilate cu altele noi, împrumutate din alte culturi, 

creșterii, pe zi ce trece, a ritmului vieții, înlocuirea omului, tot mai 

des, cu device-uri avansate, utilizarea tehnologiilor moderne, 

solicitările de reacții tot mai rapide la necesitățile societății, stresul a 

devenit parte componentă a vieții contemporane. 

În sec. al XX-lea și, ulterior, în sec. al XXI-lea, stresul capătă 

denumirea de boala secolului. În mass-media, în conversațiile și în 

viața de zi cu zi, stresul este văzut ca ceva negativ, care afectează 

starea de sănătate fizică și psihică a omului, având reacții 

psihosomatice.  

Fiziologul canadian H. Selye, interesat de acest fenomen, a 

studiat stresul din punct de vedere psihologic și medical, descoperind 

ulterior utilitatea lui pentru evoluția și perfecționarea organismului, 

SGA (sindromul general de adaptare), delimitându-l în eustres și 

distres, precum și  hiperstres și hipostres [6, p.8].  
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De aici, după efectul pe care îl are asupra organismului 

(pozitiv sau negativ), stresul poate fi clasificat în: 

1. eustres; 

2. distres.  

Iar, după intensitatea cu care acționează, cercetătorul 

delimitează alte două tipuri de stres: 

1. hiperstres 

2. hipostres  

Eustresul reprezintă stresul ca un potențial activator al 

tonusului fizic și psihic al persoanei, cu dezvoltarea adaptării la 

modificările provocate de evenimente, mediu, interacțiuni etc. La 

rândul lui, distresul este stresul care depășește intensitatea critică, ce 

provoacă suprasolicitare, suprastimulare prelungită în timp și 

intensitate, care duce la epuizarea resurselor fiziologice și 

psihologice ale persoanei, la dereglări psihosomatice ale acesteia, la  

insatisfacții, frustrări, la scăderea performanțelor etc. Este de 

subliniat faptul că intensitatea stresului, în forma lui de distres, diferă 

de la un individ la altul [2, p. 1]. 

Cât privește starea de hiperstres, acesta reprezintă un stres 

prelungit în timp sau un șir de stimuli stresori care vin unul peste 

altul. Un astfel de stres creează o stare de hiperexcitare a 

organismului, din care acesta nu reușește să își revină în timp util și 

care are efectul bulgărelui de zăpadă, starea de excitare crescând de 

la o situație la alta. De aici, chiar în cazul în care individul are parte 

de mai multe evenimente pozitive, acestea nu vor aduce cu sine o 

senzație de bucurie, ci se vor asocia cu oboseala, cu senzația de 

neajutorare, cu lipsa de speranță, cu sentimentul de excesivitate și 

incapacitate. 

În același timp, hipostresul nu prezintă o suficientă stimulare 

a organismului. În prezent, un șir de activități profesionale au 
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modificat cerințele de lucru, persoanele fiind nevoite să lucreze mai 

mult la panoul de control sau la calculator decât cooperând în echipă. 

Sarcinile repetitive, monotone stimulează negativ organismul, trezind 

în individ plictiseala și dorința de senzații tari. O astfel de stare a 

lucrurilor ar putea duce la comportamente adictive și deviante, 

însoțite de producerea de adrenalină, precum consumul de alcool și 

droguri, jocurile de noroc, jocurile sportive extreme etc.  

După prelungirea în timp, stresul poate fi clasificat în:  

1. Stresul de scurtă durată; 

2. Stresul ciclic; 

3. Stresul cronic. 

Stresul cu prelungire scurtă în timp are la origine o reacție 

naturală, rezultată din instinctul de supraviețuire. În acest caz, toate 

fazele descrise de către H. Selye (faza de alarmă, faza de rezistență 

sau opunere, faza de epuizare) sunt trăite de către individ într-un ritm 

foarte rapid și într-o scurtă perioadă de timp. În cazul în care 

intensitatea unui astfel de stres nu este prea mare, acesta, de obicei, 

nu afectează prea mult organismul individului și nu prezintă un 

pericol prea mare. 

Stresul ciclic are la bază factori stresori care apar în viața 

individului cu o anumită regularitate și, ca rezultat, duc la stresul 

anticipativ, dat fiind faptul că persoana deja știe că la o anumită 

perioadă agenții stresori apar din nou (de exemplu, sesiunile de 

examen, planificări de vacanțe, reatestări, cursuri de perfecționare 

etc.).  

Stresul cronic, la rândul lui, este una dintre cele mai 

periculoase forme ale stresului. Acesta are o prelungire îndelungată 

în timp, iar individul se obișnuiește cu această stare atât de mult, 

încât începe să ignore simptomele și consecințele. De regulă, un 

astfel de stres poate duce la crize nervoase, la depresie și chiar la 
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suicid, pe parcurs fiind însoțit și de fobii și frici pe care le trăiește 

individul.  

O clasificare mai completă legată de stresul de viață a 

prezentat-o P. T. Wong. Acesta identifică mai multe forme ale 

stresului, și anume [4]: 

- stresul interpersonal; 

- stresul intrapersonal; 

- stresul de rol; 

- stresul familial; 

- stresul ocupațional; 

- stresul social; 

- stresul ecologic; 

- stresul financiar. 

Stresul interpersonal apare în cazul conflictului interpersonal. 

În acest caz, neliniștile noastre (expectanțe nerealizate și necesități 

nesatisfăcute, acțiuni fără sens sau fără un scop anumit, amintiri 

dureroase etc.) se reflectă în atitudinea negativă față de mediul 

înconjurător și distruge relațiile intrapersonale.  

Stresul intrapersonal apare la interacțiunea individualui cu 

anumite arii de viață. Majoritatea situațiilor stresorii de acest gen au 

legătură cu relațiile problematice cu alte persoane. 

Stresul de rol are legătură cu ceea ce face individul și ce 

trăiește acesta în cazul în care nu-și îndeplinește obligațiunile sale ca 

părinte, soț, angajat etc. Acest fel de stres apare atunci când persoana 

se confruntă cu probleme de sănătate, cu probleme în plan sexual, cu 

plictiseala, îmbătrânirea, pensionarea etc.  

Stresul familial include în sine toate dificultățile de menținere 

a relațiilor în familie: activitățile casnice, problemele conjugale, 

conflictele între generații, traiul în comun cu altă generație, boala și 

decesul în familie, alcoolismul, divorțul etc. 
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Stresul ocupațional, de obicei, are legătură cu suprasolicitarea 

la serviciu, cu imposibilitatea de a controla rezultatul muncii, cu 

conflictul de rol și altele. Aici putem enumera o slabă asigurare a 

securității de muncă, evaluarea injustă a muncii prestate, o proastă 

organizare a locului de muncă sau a activității propriu-zise  etc.  

Stresul social se referă la problemele trăite de un grup mare 

de indivizi, ca de exemplu:  declinul economic, sărăcia, falimentul, 

tensiunile interrasiale, discriminarea etc. 

Stresul ecologic este condiționat de stările extreme ale 

mediului ambiant, așa ca: poluarea aerului și apei, stările 

nefavorabile ale vremii, poluarea fonică, vecini neplăcuți etc. 

Stresul financiar apare din imposibilitatea de a achita la timp 

facturile, din imposibilitatea de a primi banii de la datornici, din 

necorespunderea mărimii salariului cu eforturile depuse la activitate 

etc.  

Mai multe clasificări ale stresului presupun și o gamă largă de 

factori stresori, care ar duce la apariția acestuia. 

De exemplu, următoarea clasificare este structurată în funcție 

de factorii care au dat naștere la starea de stres, și anume: 

1. Stresul psihologic: apariția lui este caracterizată de 

relațiile nefavorabile și frustrante cu mediul social în care 

se află individul (de exemplu, divorțul, decesul unei 

persoane apropiate etc.); 

2. Stresul fiziologic, care apare ca rezultat al solicitărilor 

fizice excesive, cum ar fi: insuficiența de somn, un regim 

alimentar neadecvat sau sărac în minerale și vitamine 

(arșiță, ger, sete, foame etc.); 

3. Stresul informațional: în această situație, poate provoca 

stare de stres atât informația excesivă, cât și informația 

insuficientă. În primul caz, stresul va fi cauzat de o 
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multitudine de factori care trebuie luați în considerare la 

soluționarea problemei, iar în al doilea – lipsa de 

informație creează starea de neliniște și de anxietate, 

nesiguranță, deoarece individul nu deține controlul asupra 

situației.  

4. Stresul emoțional: acesta este condiționat de emoțiile 

puternice care apar într-o anumită situație. Important este 

că emoțiile cauzatoare de stres pot avea la origine și 

evenimente pozitive, dar, din cauza intensității acestor 

emoții, să se destabilizeze funcționarea normală a 

organismului (de exemplu, o creștere în carieră, nașterea 

unui copil, cererea în căsătorie  etc.). 

5. Stresul „persoanei de conducere”. În cazul în care 

persoana care se află la un post de conducere este 

hiperresponsabilă, asumarea anumitor opinii sau luarea 

anumitor decizii importante poate duce la apariția unei 

stări de stres puternic. 

6. Stresul ambiental este provocat de modificările care 

survin în mediul înconjurător, inclusiv trecerea de la 

timpul de vară la cel de iarnă și invers, având ca rezultat 

reacții psihosomatice ale organismului (de exemplu, ten 

uscat, disconfort fizic, senzație de „ceață”, amețeli etc.).  

A. M. Prihojan definea factorul stresor drept stimul extrem 

sau patologic, cu intensitate și durată în timp semnificative, o 

influență nefavorabilă, care duce la apariția stresului. Este de 

menționat că nu orice stimul devine stresor, ci doar cel care, din 

punct de vedere cognitiv, are valoare pentru individ sau care este 

vegetativ resimțit de organism, prin mecanismele senzoriale 

cerebrale inferioare, prin mecanismele digestive și cele metabolice.  
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Prima clasificare a factorilor stresori a fost elaborată de către 

H. Selye imediat după introducerea termenului de stressor. Astfel, 

factorii stresori capabili de a provoca o reacție a organismului, ca 

rezultat al acțiunii lor asupra acestuia, au fost divizați în factori 

sociali, psihologici și biologici.  

V. Suvorova și A. Ceapek au separat factorii stresori în: 

 Factori stresori din mediul înconjurător (stimuli mecanici, 

chimici și fizici, alături de care au fost incluși și factorii 

biologici); 

 Factori de origine psihologică (depresia, stima de sine 

scăzută) 

 Factori de origine sociologică (decesul persoanei dragi, 

șomajul etc.) 

 Factori de origine filosofică (scopul vieții, time-

managementul efectiv și altele). 

În 1966, A. Prihojan a propus o simplificare a clasificării 

factorilor stresori, cu divizarea acestora în: 

 Stresori fiziologici (durere și zgomot foarte intense, 

temperaturile extreme, utilizarea unui șir de 

medicamente); 

 Stresori psihologici (suprasolicitarea informațională, 

competiția, teama pentru pierderea statutului social, stima 

de sine scăzută, cercul apropiat de persoane etc.). 

R. Tigranean a inclus în categoria factorilor stresori pentru 

individ astfel de stimuli ca: suprasolicitarea informațională și factorii 

psihosociali (incapacitatea de a deține controlul asupra 

evenimentelor, pericolul iminent, izolarea, ostracismul, presiunea din 

partea grupului). 

T. H. Holmes și R. H. Rahe, în 1967, în Journal of 

Psychosomatic Research, au publicat Scala adaptării sociale (The 
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Social Readjustment Rating Scale), care conține un șir de factori 

stresori întâlniți, practic, în viața fiecărui om, la care acesta trebuie să 

se adapteze sau să facă față [5].  

Vom enumera doar câțiva dintre acești factori, pentru a 

evidenția că stresul – atât pozitiv, cât și negativ – poate afecta starea 

de echilibru a individului: 

 Modificarea condițiilor de viață; 

 Plecarea copiilor de acasă; 

 Modificările legate de regimul de somn; 

 Modificările legate de schimbarea credinței; 

 Vacanțele (concediu); 

 Problemele cu justiția; 

 Sărbătorile, cum ar fi Crăciunul sau altă sărbătoare 

publică; 

 Modificările în regimul alimentar; 

 Schimbarea stilului de odihnă; 

 Concedierea, decesul unei persoane apropiate; 

 Pensionarea;  

 Căsătoria; 

 Sarcina (graviditatea); 

 Bolile serioase; 

 Reorganizarea la locul de muncă etc. 

K. Oldwin, adepta lui R. Lazarus, a propus clasificarea 

stresorilor în baza a două criterii principale – intensitatea stresului 

provocat și prelungirea lui în timp. În acest sens, ea a evidențiat patru 

grupuri de factori stresori pentru individ [7]: 

 Traume scurte ca durată de timp, dar puternice ca 

intensitate (catastrofe, accidente, război, deces, divorț 

neașteptat etc.); 
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 Evenimente din viață cu durată mai mare în timp, care au 

o influență prelungită și intensă asupra vieții ulterioare 

(schimbarea locului de trai, apariția/pierderea unui 

membru al familiei etc.); 

 Factori stresori extinși pe o durată mare în timp, care 

vizează rolul individului în societate (partener sexual, 

soție, soacră, ginere etc.). Stresul, în acest sens, apare sub 

formă de conflicte care se amplifică pe parcursul timpului 

și nu sunt soluționate în timpul rolului social asumat;  

 Microstresori sau dificultăți minore care apar în viața de 

zi cu zi în procesul interacțiunii individ – mediu. În 

această categorie ar putea fi incluși factorii stresori cu 

intensitate mică, care se acumulează zi de zi și reprezintă 

dificultăți pentru existența familiei sau o situație vitală 

continuă (neajunsuri financiare continue, stare precară a 

locuinței etc.).  

Actualitatea unei astfel de abordări este caracterizată de faptul 

că, actualmente, stresul este condiționat cel mai adesea de 

evenimentele din viață.  

În această ordine de idei, V. Ababkov și M. Perre au încadrat 

factorii stresori de zi cu zi în următoarele grupe [3]: 

 Stresori care au legătură cu locul de muncă 

(suprasolicitarea la locul de muncă, conflictele la locul de 

muncă, executarea lucrărilor în termeni foarte reduși etc.); 

 Stresori sociali și interpersonali (conflicte în sânul 

familiei, relații conflictuale cu vecinii sau cu alte persoane 

etc.); 

 Stresori de rol, ce se referă la persoanele care combină 

câteva activități diferite.  
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E. Paykel sublinia că modificările care au loc în viața 

personală și în cea socială a individului sunt urmate, de obicei, de 

stimuli stresori, care, în funcție de influența lor (negativă sau 

pozitivă), precum și de durata lor, au ca rezultat apariția stresului la 

individ. 

Acești stimuli stresori, potrivit autorului, pot fi împărțiți în 

trei categorii: 

 Dificultățile de zi cu zi sau microstresorii (neplăcerile, 

dificultățile care apar pe parcurs); 

 Evenimentele traumatizante din viață, care sunt critice 

pentru individ; 

 Stresori cronici. 

Analizând literatura de specialitate, observăm că, pe parcursul 

timpului, clasificarea stresorilor s-a îmbogățit cu tot mai mulți factori 

care nu au origine palpabilă. Schimbarea ritmului de viață, 

modificarea sau înlocuirea valorilor sociale cu altele noi, evoluția 

societății au dat naștere la un șir de factori stresori de origine 

psihologică. 

Subliniem faptul că adaptarea la factorii stresori ia ceva timp, 

aceștia influențând individul indiferent de intensitatea lor. De 

exemplu, microstresorii vor necesita o adaptare timp de câteva ore, 

iar stresorii critici pot solicita săptămâni sau chiar luni. În același 

timp, este de menționat faptul că microstresorii nu sunt chiar atât de 

inofensivi (chiar dacă sunt caracterizați ca stimuli stresori de mică 

intensitate și de scurtă durată de timp), dat fiind faptul că ne creează 

incomodități, indispoziție, frustrare, senzații de pierdere practic 

încontinuu, prin care pot afecta mult mai puternic decât neplăcerile 

de o intensitate mai mare, dar care apar mult mai rar. Spre exemplu, 

decesul unui membru al familiei, care mai era și întreținătorul 

principal, poate duce la o stare de nesiguranță în viitor, de pericol, de 
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limitare în satisfacerea anumitor necesități, de nevoia modificării 

modului de viață etc.  

În funcție de rezistența și potențialul organismului, persoana 

se va menține mai mult în starea de alarmă sau va trece la 

următoarele stadii pentru mobilizare și pentru soluționarea situației 

stresorii apărute. 

În concluzie, menționăm că stresul poate fi văzut ca o stare de 

presiune, de încordare pentru organism, care îl „scoate” din starea lui 

de homeostazie și îl face să acționeze, considerându-se, totodată (H. 

Selye) „gustul și aroma vieții”, în lipsa căruia organismul ar fi 

condamnat la moarte, stagnând, fără a se dezvolta în continuare. În 

funcție de potențialul organismului, abilitatea lui de a se mobiliza, de 

a rezista la încercări, dar și în funcție de intensitatea stimulului 

stresor cu care se confruntă, organismul va ceda sau va face față 

situației. Atitudinea individului față de situația stresoare înseamnă 

foarte mult pentru evaluarea acesteia și pentru „elaborarea” unei 

strategii, dat fiind faptul că un eveniment pozitiv foarte puternic ca 

intensitate poate la fel să ducă la o epuizare a potențialului 

organismului și să-l distrugă, ca și unul negativ.  
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TERAPIILE EDUCAȚIONALE ȘI ROLUL ACESTORA ÎN 

AMELIORAREA FUNCȚIILOR COGNITIVE DEFICITARE 

LA PREȘCOLARII CU RETARD MINTAL  

     Irina COBZARU, doctorandă 

(România) 

 

Abstract 

 By analyzing in practice the various aspects of the 

education of preschool with mental retardation, we can see in many 

cases the existence of retardation-related disorders, such as the 

difficulties in maintaining the attention over a period of time, 

difficulties in maintaining the goals for carrying out the tasks, all 

correlated with an inability to inhibit the responses. 

 The consequences of these deficits are various behaviors of 

inattention, impulsivity and hyperactivity. 

 Deficient cognitive functions in mentally retarded children 

and attention disorders are found in the excessive perceptual field 

width, blurred spatial and temporal perception, unsystematic, 
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impulsive, unplanned exploratory behavior, lack of precision and 

accuracy. 

 Sensory substitutes and mental viewing can facilitate the 

formation of good mental images in children with mental retardation 

and associated disorders by touch, movement and sound. 

 Key words: Mental retardation, attention disorders, 

awareness, coordination, concentration, disruptive and disadaptive 

behavior, Therapy 3C, Occupational Therapy. 

                                                                           

Adnotare 

Analizând în practică diversele aspecte legate de educația 

preșcolarilor cu retard mintal, putem observa în multe cazuri 

existența unor tulburări asociate retardului, cum ar fi dificultățile în 

menținerea atenției pe o perioadă de timp, precum și în menținerea 

obiectivelor pentru realizarea sarcinilor, toate acestea fiind corelate 

și cu o incapacitate de inhibare a răspunsurilor.  

Consecințele acestor deficite sunt diversele comportamente 

de neatenție, impulsivitate și hiperactivitate.  

Funcţiile cognitive deficitare la copiii cu retard mintal și cu 

tulburări de atenție se regăsesc în lărgimea exagerată a câmpului 

perceptiv, în percepţia spaţială și temporală neclară, în 

comportamentul exploratoriu nesistematic, impulsiv, neplanificat, în 

lipsă de precizie şi de acurateţe. 

Substitutele senzoriale și vizualizarea mintală pot facilita 

formarea unor imagini mintale bune la copiii cu retard mintal și cu 

tulburări asociate, prin atingere, mişcare și sunet. 

 

 Cuvinte-cheie: retard mintal, tulburări de atenție, 

conștientizare, coordonare, concentrare, comportamente disruptive 

și dezadaptative, Terapia 3C, terapie ocupațională.  
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La vârsta preșcolară, copiii se dezvoltă și suportă schimbări 

fizice și psihice multiple, diferite de la un caz la altul, mai ales în 

condițiile unei afectări cognitive. Caracterul acestei dezvoltări este 

sinuos, deoarece condițiile existențiale de solicitare a potenţialului 

psihic sunt neliniare. Folosirea mersului, a mișcărilor corpului și, mai 

ales, a mișcărilor simple și tot mai fine ale mâinii au loc între trei și 

șapte ani, adică în perioada preșcolară, justificând educarea copilului 

prin programe de terapie educaţională, inclusiv de stimulare prin 

terapie ocupațională.  

În acest articol, terapia ocupațională și psihoterapia de 

expresie, precum și Terapia 3C și terapia prin mișcare nu sunt văzute 

ca metode de psihoterapie sau ca modalități de relaxare, ci ca metode 

active de stimulare multisenzorială, folosite şi ca modalități, dar şi ca  

mijloace, în procesul instructiv-educativ, datorită impactului pe care 

îl au asupra concentrării atenției, prin filtrarea distractorilor, asupra 

dezvoltării activității psihomotorii, asupra eliberării de tensiuni, de 

stres, de frustrǎri şi de sentimente negative, asupra dezvoltării 

abilităţilor sociale, precum și asupra creşterii încrederii în propria 

persoană.    

 În rândurile ce urmează ne vom referi la principalele metode 

de stimulare care pot fi utilizate cu succes în terapia copiilor cu 

retard mintal, pentru ameliorarea funcțiilor cognitive deficitare și a 

comportamentelor disruptive și dezadaptative, și anume: stimularea  

prin mişcare sau Terapia 3C – program complex de activităţi fizice 

care contribuie la dezvoltarea psiho-motorie a beneficiarului; 

stimularea  prin muzică – program complex de activităţi muzicale 

care contribuie la dezvoltarea şi la exprimarea personalităţii  

beneficiarului; stimularea  prin joc – program complex de activităţi 

ludice care ajută la dezvoltarea psiho-motorie a preșcolarului; 

stimularea  prin artă vizuală – program complex de activităţi creative 
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care permit dezvoltarea imaginaţiei şi a încrederii în forţele proprii. 

Terapia 3C este o metodă inovatoare de recuperare a 

deficienţelor întâlnite la copiii cu autism, dar care poate fi utilizată și 

la copiii cu retard mintal. Această terapie a fost dezvoltată de 

antrenorul român de arte marțiale Paul Cojocaru și înregistrată ca 

atare la nivel mondial. Terapia și-a primit numele de la cele trei 

concepte-cheie pe care își bazează funcționarea: conștientizarea, 

coordonarea și concentrarea. Acestea sunt interdependente. Ordinea 

în care apar aceste procese ar fi, teoretic, cea de mai sus: de la 

conștientizare, prin concentrare, spre coordonare, dar în practică sunt 

greu de distins una de alta, ele apărând, de cele mai multe ori, 

simultan. 

Aspectul esențial este conștientizarea. Încă de la naștere, prin 

mișcare, copilul devine conștient de propriul său corp, apoi de 

persoana lui și de contextul în care se mișcă. La copiii cu retard 

mintal, constientizarea – atât a propriului corp și a mișcărilor, cât, 

mai ales, a contextului, a mediului, a celorlalți – este în permanență 

diminuată de avalanșa de informații senzoriale pe care creierul nu 

reușește să le proceseze în timp util. 

Aspectul strict practic este, prin urmare, acela că, din cauza 

senzorialității sale diferite, copilul cu retard mintal realizează greu 

mișcări voluntare și orientate.  

Tehnica este de a porni de la mișcări simple efectuate 

repetitiv, până când copilul le conștientizează și le poate reproduce 

după propria voință. 

Pentru copilul normal, constientizarea mișcării este firească, 

instantanee. Copilul cu retard mintal conștientizează și învață 

mișcarea prin formarea de automatisme, prin condiționare. Aceste 

activități au rolul de a-i ajuta pe copii să dobândească o anumită 

independență și autonomie în acțiuni concentrate asupra unui scop.  
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Obiectivul principal constă în menținerea copilului cu atenția 

concentrată într-un anumit context (al exercițiului) cât mai mult timp 

posibil. Atenția copilului va fi orientată către activitatea fizică pe 

care o desfășoară, consecința fiind apariția constientizării, a  

concentrării în continuare pe activitate și a coordonării – executarea 

finală corectă a mișcării. Cele trei aspecte apar, de cele mai multe ori, 

simultan. Toate exercițiile elaborate pentru Terapia 3C vizează 

mobilizarea atenției și constientizarea contextului în care se produce 

mișcarea.  

După ce devine conștient de corpul său, copilul va deveni 

destul de repede coștient și de contextul în care se află – sala, 

partenerul, ceilalți copii din jurul său. El va începe să interacționeze 

cu partenerul, va rezista sau va încerca să își manipuleze partenerul. 

Pe scurt, va începe să-și dezvolte și abilitățile de comunicare cu 

ceilalți, cu lumea. Odată mișcarea învățată corect și repetată volutar, 

copilul va căpăta încredere în sine și curaj să încerce alte lucruri noi.  

Stimularea senzorială vine în ajutorul copiilor autişti cu 

materiale care stimulează toate cele şapte simţuri ale acestora. 

Integrarea senzorială este abilitatea de a acumula şi de a selecta 

informaţiile din lumea înconjurătoare prin intermediul organelor 

senzoriale. Cu alte cuvinte, simţurile – auzul, văzul, atingerea, 

mişcarea, mirosul, gustul – ne spun cum să reacționăm, simţurile 

transmiţând informaţia către creierul nostru. Copiii cu retard 

manifestă în schimb forme atipice de integrare şi procesare a 

informaţiilor pe care le primesc prin intermediul simţurilor, 

răspunzând într-un mod mai puţin obişnuit stimulului senzorial. 

Atunci când comportamentul atipic şi frica iraţională domină o 

persoană, încrederea în sine, reacțiile la activităţile educaţionale, 

gândirea, emoţiile, relaţiile sociale şi interesul pentru lumea din jur 

pot fi sever afectate [2].    
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Terapia ocupaţională are drept scop dobândirea independenţei 

în majoritatea ariilor de dezvoltare [3]. Această terapie îmbunătăţeşte 

abilităţile cognitive, fizice şi motrice ale persoanelor cu dizabilităţi şi 

contribuie la creşterea încrederii în sine şi la integrarea socială a 

acestora.  

Programul de abilitare muzicală este suportul şi instrumentul 

care însoţeşte sau nu jocul, dar ambele au scopul achiziţionării şi 

dezvoltării unor abilităţi. Alegerea programelor este adaptată 

nevoilor beneficiarilor şi abilităţilor ce vor fi dezvoltate şi 

achiziţionate de catre aceştia. Toate activităţile vor fi centrate pe 

copil. Din acest motiv, la baza elaborării oricărui program de 

intervenție se află evaluarea individualizată a capacităților și 

potențialului copilului.  

Proba Frostig măsoară nivelul dezvoltării percepției vizuale, 

în funcție de cinci factori cognitivi (coordonarea ochi-mână, relația 

dintre obiectul și fondul percepției, constanța formei, poziția spațială 

și relațiile spațiale) [1].  

Autoarea M. Frostig [1] demonstrează faptul că percepția 

vizuală nu este un proces unitar de integrare a informației vizuale. 

Factorii cognitivi din structura percepției vizuale până la vârsta de 12 

ani au o dezvoltare inegală determinând o serie de dificultăți de 

învățare. Frostig, pe baza datelor obținute prin aplicarea probei la 

copiii între 4-12 ani, susține că factorii perceptivi studiați au o 

dezvoltare independentă și sunt implicați, cu preponderență, în 

dificultățile de însușire a scris-cititului. Proba de dezvoltare a 

percepției vizuale M. Frostig s-a considerat, prin coeficientul de 

percepție (QP), un bun indicator al nivelului manifest al eficienței 

proceselor perceptive.  

http://www.sfatulmedicului.ro/Psihologie-si-psihoterapie/imaginea-de-sine-stima-de-sine-si-increderea-in-sine_34
http://www.sfatulmedicului.ro/Psihologie-si-psihoterapie/imaginea-de-sine-stima-de-sine-si-increderea-in-sine_34
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În funcţie de evaluarea detaliată, se elaborează programul de 

abilitare manuală şi cel de expresie grafică şi plastică, acestea fiind 

etapele inițiale în demersul terapetic.  

Abilitarea manuală solicită copilului învăţarea prin acţiune, 

care conferă valoare superioară copilului, pentru că el va primi, drept 

recompensă, chiar produsul realizat. Toate acţiunile pot fi învăţate în 

timpul programului de joc. 

Fiecare mişcare cu mâinile, ordonată şi orientată, stimulează 

gândirea. Pornind de la învăţarea prin imitaţie, copilul va prelua 

modelul activ şi va trăi satisfacţia unui lucru realizat chiar de el. 

Activităţile de abilitate manuală sunt prinse în programul zilnic al 

fiecărui copil, urmărindu-se paşii fiecărei activităţi. Activităţile de 

gospodărire încep prin strângerea jucăriilor şi a obiectelor de lucru 

zilnic şi aşezarea la locul lor în dulapuri.  

Obictivele generale constau în: 

- Programarea şi desfăşurarea unor activităţi psihomotrice 

pregătitoare şi de manipulare a obiectelor; 

- Familiarizarea copilului cu diferite materiale şi instrumente de 

lucru; 

- Formarea unor deprinderi tehnice elementare; 

- Dezvoltarea mobilităţii manuale.  

Exemple de activităţi psihomotrice sunt:  

- Apucarea, strângerea, oferirea, scoaterea şi introducerea 

obiectelor, culegerea obiectelor, manipularea obiectelor prin 

prindere, mânuire, deplasare; 

- Familiarizarea cu diferite materiale de lucru se face prin 

recunoaşterea practică, prin exerciţii senzoriale, a materialelor: 

hârtie, frunze, ceară, lut, seminţe, flori. Familiarizarea cu instrumente 

de lucru: pahar, planşetă, pensulă, foarfecă, lipici; 
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- Confecţionarea unor obiecte din diferite materiale (hârtie, 

lână, ceară etc.) prin îndoire, pliere, tăiere, lipire, asamblare; 

modelarea de plastilină, cocă, ceară, lut; crearea unor tablouri simple, 

făcute prin lipire de hârtie colorată ruptă, răsucită, în straturi, a 

tablourilor simple făcute din lână colorată; a unor lucrări tematice, în 

funcţie de anotimp; 

- Confecţionarea de lucrări folosind materiale din natură: din 

flori, frunze, seminţe, paie, prin lipire sau prin structurare 

ornamentală; lucrări tematice în funcţie de anotimp şi de sărbătorile 

de peste an; 

- Formarea şi dezvoltarea mişcărilor de manualitate prin: 

jocuri de organizare şi orientare perceptivă (aducerea obiectului în 

câmpul vizual, atragerea atenţiei asupra acestuia şi perceperea 

obiectului);  jocuri şi exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi de 

precizie a mişcărilor (lovitul în masă cu vârful degetelor etc.), 

aranjarea obiectelor de la mare la mic şi manipularea acestora 

corespunzător; jocuri şi exerciţii necesare învăţării gestului liniar, 

rectiliniu şi rotativ (copierea unor modele cu ţinte, construcţii lego cu 

piese de diferite dimensiuni); exerciţii elementare de îndoire, de 

rupere pe linia de tăiere, de înşirare, şnuruire, lipire, modelare, 

răsucire, bobinare; 

- Dezvoltarea coordonării oculomanuale şi bimanuale prin: 

exerciții de îndoire complexă, pliere, lipire; acţiuni simple realizate 

cu mâinile (fărâmiţare, lipire de obiecte mici pe suprafeţe limitate 

etc.); 

- Expresie grafică și plastică: specific acestor activităţi este 

stimularea copilului în a-şi manifesta partea artistică. Este importantă 

atmosfera creată de terapeut în jurul copilului, prin materialele 

folosite şi prin modalitatea de stimulare. 
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Terapeutul este şi aici modelul copilului, acesta prezentând, la 

început, doar tehnica de lucru şi nu crearea de forme.  

Obiective propuse: 

- Explorarea senzorială a lumii înconjurătoare şi 

dezvoltarea structurilor şi conduitelor perceptiv-motrice în 

vederea exprimării artistice; 

- Cunoaşterea şi utilizarea materialelor, a instrumentelor de 

lucru şi a unor tehnici specifice artelor plastice;  

- Formarea deprinderilor de manipulare a instrumentelor şi 

a materialelor folosite în activităţile de expresie grafică şi 

plastică; 

- Formarea şi dezvoltarea capacităţii  de organizare a 

spaţiului plastic; 

- Stimularea exprimării libere prin intermediul limbajului 

plastic;  

- Desfășurarea unor activităţi artistice şi concretizarea lor în 

plan comunicaţional. 

În acest sens, desenul joacă un rol fundamental, fiind pentru 

terapeut instrumentul de cunoaştere a copilului. Din desen înțelegem 

lumea interioară a copilului, interesele, orizontul cunoaşterii şi relaţia 

cu lumea exterioară. Pictura este o activitate creatoare prin interesul 

manifestat în folosirea culorilor.  

Din modul de atingere a suprafeţei de lucru, de alegere a  

intensităţii culorilor, a modului cum execută mişcarea pe foaie, se 

poate înțelege temperamentul copilului, trăirile şi experienţele lui şi 

modul cum le reflectă în plan artistic. Începutul unei astfel de 

activităţi este desenul (mâzgăliturile, dacă le face) şi fiecare pas este 

învăţat de copil.  

Meloterapia face parte din categoria psihoterapiilor cu 

mediere artistică, prezentând caracteristici specifice. Meloterapia are 
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printre obiective: stimularea emoțională, acțiunea de reglare a 

tensiunilor afective, armonizarea psihosomatică, acțiunea de 

solicitare a contactelor interpersonale. Recunoașterea valorii 

terapeutice a componentelor muzicii se bazează pe fenomene 

neurologice, neurofiziologice. Printre metodele utilizate în 

meloterapie sunt cele bazate pe audiții muzicale și cele bazate pe 

improvizație, pe interpretare vocală şi pe folosirea unor instrumente 

muzicale. Muzica însoţită de mişcări ale diferitelor părţi ale corpului 

poate fi folosită ca metodă de lucru în atingerea unor obiective, în 

deprinderea şi dezvoltarea unor abilităţi. 

Obiectivele meloterapiei: 

- Formarea deprinderii de a asculta (punând muzică în timpul 

şedinţelor de terapie); 

- Formarea şi dezvoltarea capacităţii de percepere a timbrului, 

ritmului şi a intensităţii sunetului;  

- Formarea şi dezvoltarea capacităţii de asociere a secvenţelor sonore 

cu mişcarea corporală.  

În vederea exemplificării activităților realizate pentru 

formarea deprinderilor muzicale la preșcolarul cu retard mintal, 

putem enumera: receptarea auditivă a diferitelor sunete din natură şi 

din mediul înconjurător, prin recunoaşterea surselor sonore, 

diferenţierea sunetelor muzicale de zgomote, jocuri de stimulare 

auditivă, prin diferenţierea sunetelor cântate de cele vorbite, prin 

jocuri de intuire a sunetelor, diferenţierea sunetelor vocale de cele ale 

instrumentelor, prin jocuri de intuire. Exemple de activități pentru 

formarea capacității receptive: receptarea timbrului şi a intensităţii 

prin jocuri, receptarea de ritmuri diferite prin folosirea mâinilor şi 

picioarelor în reproducerea unor ritmuri, receptarea ritmului din 

cântece.  
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Pentru dezvoltarea capacității de asociere: formarea 

capacităţii de imitare a mişcărilor corporale sugerate de textele 

cântecelor, evidenţierea, prin mişcarea corpului, a conţinutului de 

idei al textului, dezvoltarea  tuturor  proceselor  cognitive,  

dezvoltarea  imaginaţiei  şi a creativitǎţii. 

În urma desfășurării unui program de terapie educațională sau 

ocupațională, se observă în timp o îmbunătățire a comportamentului 

copiilor, o mai bună reacție la stimuli, deoarece, pentru formarea 

abilităților de care are nevoie, înainte de a începe lecțiile, în lucrul cu 

copilul cu retard mintal este necesară, în primul rând, formarea 

deprinderilor elementare: alinierea, traversarea coridorului, spălarea 

mâinilor, aranjarea în cerc, ordonarea jucăriilor în sala de joacă, 

aplicarea unei activități de liniștire.  

Utilizarea de imagini pentru a ilustra comportamentele dorite 

poate fi de un real folos; de asemenea, sunt eficiente consecvența în 

maniera de predare, indicațiile verbale și exemplele practice, 

acționale în predarea chestiunilor de rutină. 

Toate aceste eforturi susținute pot ajuta copilul cu retard 

mintal să se orienteze în spațiul înconjurător apropiat, să se 

concentreze mai bine pe sarcină, să conștientizeze ordinea pașilor și 

să își formeze o imagine mintală mai clară. 
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REFERINȚE TEORETICE ȘI ISTORIOGRAFICE 

ALE FENOMENULUI MIGRAȚIEI 

Lilia CONDREA, doctorandă 

 

Abstract 

Migration is a widely debated topic nationally and 

internationally as one of the basic interests of the political and public 

discourse. Immediately after the fall of the communist camp after 

1989-1991, with the opening of borders and the availability of new 

rights and political freedom, this phenomenon has become affordable 

for those who wanted and want change. The migration phenomenon 

has not stopped in time, but has changed and acquired new forms. 

Population migration has now become a topic of global importance 

for the development and welfare of a society. In the light of various 

local and foreign authors, we can conclude that globalization 

requires the states to pursue an effective policy to regulate migration 

flows, which could have devastating consequences for the survival of 

a state or nation. 

 

       Key words: phenomenon, migration, theory,  society, impact. 
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Adnotare 

Migrația este un fenomen caracteristic omenirii din cele mai 

vechi timpuri și a devenit un subiect larg dezbătut de mass-media, de 

literatura de specialitate, la nivel național și internațional, 

reprezentând, astfel, unul dintre interesele de bază ale discursurilor 

politice și publice. Imediat după dezmembrarea lagărului comunist, 

după 1989-1991, odată cu deschiderea granițelor și cu 

disponibilitatea de noi drepturi și libertăți politice, migrația a 

devenit accesibilă pentru cei ce au dorit și doresc schimbarea. Prin 

prisma analizei diverselor surse, prin contrapunerea mai multor 

poziții și viziuni atât ale autorilor autohtoni, cât și ale celor străini, 

încercăm să supunem unei cercetări conceptul de migrație, sensul 

migrației, impactul și  aprecierea migrației în diferite surse/ studii și 

modul în care este prezentat fenomenul în istoriografia 

contemporană. 

 

Cuvinte-cheie: fenomen, migrație, teorie, societate, impact. 

 

Societatea umană se află într-o schimbare permanentă sub 

influența diferiților factori, printre ei regăsindu-se și fenomenul 

migrației. Migrațiile reprezintă un fenomen la fel de vechi precum 

omenirea. Studierea problemelor ce țin de domeniul migrației ca 

fenomen general în societățile moderne trezește un interes activ nu 

numai în rândul specialiștilor, al savanților și al experților din diverse 

domenii (sociologie, politologie, științe juridice, istorie ș.a), dar și al 

cetățenilor tuturor statelor europene. Or, problemele legate de 

migrație au devenit deosebit de actuale în ultimii ani, observându-se 

schimbări considerabile în configurația geopolitică, iar prezența 

migrației spontane ilegale din zonele Orientului insuflă o tensionare 

și o nesiguranță a statelor europene și a organizațiilor internaționale.  
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În ultimul deceniu, în mod deosebit, s-au produs modificări 

importante în caracterul migrațiilor tradiționale între fostele colonii și 

metropole. Este evidentă creșterea emigrației europenilor în țările 

Asiei și ale Africii; se constată, de asemenea, imigrarea masiva în 

Europa Occidentală a funcționarilor, a militarilor și a membrilor 

familiilor lor, care este cauzată nu numai de motivații economice, ci 

și de război, foamete, de nerespectarea drepturilor omului în țările de 

origine. Deplasările masive, într-o perioada relativ redusă, creează 

situații sociale ale căror consecințe trag primele semnale de alarmă, 

impunând necesitatea unei anumite reglementări a imigrației în 

ansamblu atât în țările de migrație, cât și în cele de emigrație. 

Efectele și impactul migrației de amploare din ultimii ani au 

contribuit la crearea unei noi viziuni asupra lumii, la o colaborare 

mai activă pe diferite nivele și domenii, inclusiv la o nouă formă de 

tratare a fenomenului în literatura didactică. 

O comparație a fenomenului mișcării popoarelor în diverse 

perioade istorice este mai mult decât necesară. Unii cercetători 

afirmă că modelele contemporane de migrație sunt mai extinse 

geografic decât marile migrații globale din epoca modernă, însă, în 

general, sunt oarecum mai puțin intense [5]. 

Astfel, migrația ca fenomen istoric universal, nu poate obține 

aceleași calificative sau aprecieri, deoarece au existat perioade mai 

intense sau mai calme, în funcție de fenomenele sociale, economice 

şi culturale din diferite epoci şi etape istorice pe care le-a parcurs 

omenirea. Și de aici apare necesitatea determinării de pe poziții noi a 

unor aspecte legate de caracterul, cauzele, formele de manifestare și 

de efectele migrației în diverse perioade, precum și cea a determinării 

diferențelor existente, legate de caracterul și de manifestările 

migrației din secolul al XXI-lea.  
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Experiența istorică a unor state ar fi, în acest sens, una 

inedită, fiindcă există regiuni care au fost, de-a lungul istoriei, şi 

continuă să fie expuse intens la acest fenomen, găzduind comunități 

numeroase de migranţi şi fiind constant în contact cu alte culturi. 

Totodată, se impune tratarea în sine a fenomenului migrației externe 

din Republica Moldova, prin consultarea rapoartelor, a studiilor şi a 

literaturii de specialitate, migrația fiind unul dintre procesele sociale 

care au influențat şi influențează profund societatea actuală, milioane 

de cetățeni având rude ce au trăit experiențe mai lungi sau mai scurte 

de migrație. Migrația cetățenilor moldoveni face parte și ea din 

principalele migrații dinspre estul şi vestul continentului, o 

migrațiune foarte dinamică, a cărei abordare necesită o viziune 

diferențiată şi complexă. 

În condițiile de globalizare, diferențele de venit ale țărilor au 

contribuit la majorarea fluxurilor imigraţioniste. Acest fapt a 

determinat modificări semnificative și pe harta socioeconomică, și pe 

cea geografică a lumii. Conform datelor ONU, începând cu secolul al 

XXI-lea, 218 țări sunt implicate în procesele migraţioniste.  

Conform unor opinii,  unul din rezultatele pe termen lung ale 

acestui fenomen ar putea fi „apariția societăților multiculturale, 

tinzând spre noi concepții despre cetățenie sau despre statul național. 

Cele mai multe dintre țările dezvoltate au devenit societăți 

diversificate, multietnice, iar cele care nu au ajuns încă la acest nivel 

s-au orientat decisiv în această direcție” [8, p. 2].   

 Literatura de specialitate oferă diverse interpretări ale noțiunii 

de migrație. Pentru abordarea fenomenului migrației în întreaga 

complexitate a sa, va trebui explicat prin prisma diferitor teorii, 

paradigme. Prin cercetarea teoretico-conceptuală acumulăm 

experiența diferitor cercetători în domeniul migrației. Pentru 

explicarea deplasărilor interne ale populației, savantul Portes A. a 
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menționat patru aspecte în investigarea domeniului: originile 

migrației, direcțiile și continuitatea fluxurilor migratoare, utilizarea 

muncii imigranților și adaptarea socioculturală a imigranților. După 

opinia savantului, fiecare dintre aceste domenii poate fi analizat la 

niveluri diferite și cu diferite instrumente, iar acestea necesită o 

atenție individuală [9, pp. 799-825]. 

  Un alt cercetător din domeniul sociologiei, Arango J., 

menționează că elaborarea unei teorii care poate explica toate aceste 

aspecte ale migrației rămâne obiectivul final al teoretizării 

fenomenului migraționist, studiile în acest domeniu fiind lipsite de 

avansare teoretică. De aceea, teoriile trebuie să țină seama de 

regimurile foarte complexe ale migrației, care cuprind fluxurile de 

migrație, creșterea intervenției guvernelor în acest domeniu, costurile 

reduse de transport, comunicarea ieftină și rapidă și o circulație mai 

mare într-o epoca a globalizării și a interdependenței comerțurilor 

[1].    

În prezent, teoria dominantă în explicarea cauzelor migrației 

este teoria neoclasică – conform căreia, migrația este stimulată de 

factorii economici și de considerațiile privind beneficiile și costurile 

acesteia, dar și de factorul psihologic. 

J. Bijak, M. Kupizsewski, A. Kicinger supun analizei 

tendințele generale de migrare pentru țările din Europa Centrală și de 

Est din anul 1990. În opinia lor, există o corelație puternică între 

mărimea unei țări și poziția pe care o ocupă în sistemul european de 

migrație. Ei preconizează că fluxul migrației în Europa va prevala în 

anii următori. În ceea ce privește direcțiile fluxurilor, migrația forței 

de muncă din țările din Europa Centrală și de Est spre Europa de 

Vest rămâne susceptibilă în continuare, având în vedere importanța 

factorilor economici care influențează acest fenomen. Autorii 

formulează ideea că prognozarea migrației internaționale este o 
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sarcină foarte dificilă datorită nivelului ridicat de incertitudine 

asociată cu acest fenomen, migrația fiind extrem de sensibilă la trei 

factori imprevizibili: politicile de migrație, evoluțiile economice și 

cele politice, previziunile fiind în multe cazuri incerte [3, p. 32-37]. 

O contribuție semnificativă asupra studiului fenomenului 

migrației îl are J.G. Borjas. Acesta susține ideea că decizia de a 

emigra se bazează pe costurile de migrare și pe diferența de venituri 

medii între țara-gazdă și țara-sursă și consideră că în cazul în care 

venitul mediu în țara-gazdă va scădea, iar media pe venit în țara-

sursă va crește, probabilitatea de emigrare va scădea [2, pp. 1698-

1760]. 

Un alt autor care a analizat fenomenul migrației este 

E.Burdelnîi.  Acesta supune analizei problema extinderii UE și a 

imigrației în UE din țările vecine din Est. În opinia lui, țările 

europene nu pot ignora fenomenul migraționist, precum și potențialul 

migranților care au o calificare înaltă, necesară pentru economia 

statelor europene. Autorul consideră procesul extinderii migrației 

către UE ca o perspectivă de anihilare a instabilității și a situațiilor de 

conflict. 

Unul dintre motivele principale ale migrației reprezintă 

diferența în nivelul de viață dintre statele bogate și cele sărace, iar 

acest fapt va amplifica și mai mult numărul imigranților în UE. În 

viziunea autorului, declinul demografic și îmbătrânirea populației au 

un rol important în ultimele extinderi ale UE, iar migrația a devenit 

una dintre prioritățile principale ale agendei politice  a UE. 

Luând în considerare natura complexă a fenomenului migrației și, 

ca o consecință, influența  sa asupra dezvoltării UE, autorul 

subliniază că migrația nu trebuie privită doar ca o problemă, ci ca un 

fenomen pozitiv. Este necesar să se recunoască faptul că UE are 

beneficii importante în urma migrației și va continua să aibă nevoie 
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de persoane cu calificare înaltă. E. Burdelnîi atrage atenția și asupra 

faptului că diferența economică dintre statele UE este destul de mare, 

iar acest fapt ar putea avea un impact distructiv asupra piețelor de 

forță de muncă și ar putea duce la o migrație în masă din Estul spre 

Vestul Europei. Cea mai posibilă consecință a migrației din țările de 

Est în țările din Vest reprezintă creșterea numărului de persoane care 

lucrează pentru un salariu minim sau puțin peste salariul minim. 

Acest lucru va spori diferența dintre venitul mediu al lucrătorilor 

înalt calificați și slab calificați, iar, pe termen lung, migrația ar duce 

la o creștere a Produsului Intern Brut al țărilor in UE cu 0,4%, în 

comparație cu PIB-ul actual al UE [4, pp. 125-142]. 

Cauzele migrației internaționale, conform autorului, sunt 

multiple: ,, cauzele migrației cuprind factori, atât din țările de origine 

(push factors), cât și din țările de destinație (pull factors), nivelul de 

salarii al angajaților, segmentarea piețelor de muncă, flexibilitatea 

angajării, răspândirea liberei economii, factorii demografici, 

comerțul internațional și investițiile străine (acestea cauzând, în mod 

direct, mobilitatea intraorganizițională și alte efecte indirecte), 

rețelele sociale neoficiale, rețelele de trafic și de contrabandă și 

sistemele active de migrație. În zona Europei Centrale și de Est, 

migrația, conform autorilor, a fost consolidată de procesul 

globalizării și de tranziția economiilor statelor postsocialiste. 

Ideea că migrația este cauzată de diferențele de venit poate fi 

urmărită și la R. J. Harris și M. P. Todaro. În studiul lor, cercetătorii  

au ajuns la concluzia că fluxurile de migrație din mediul rural spre 

zonele urbane va continua atâta timp, cât venitul urban va fi mai 

mare decât venitul rural, obținut din desfacerea produselor agricole 

[6, p.126-142].  

La cercetarea fenomenului migrației din Republica Moldova a 

fost utilizată și lucrarea lui A. Krauze. În viziunea autorului, colapsul 
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URSS a avut un impact enorm asupra migrației, inclusiv în 

Republica Moldova, iar crearea unor noi state independente a 

provocat conflicte interetnice. Aceste conflicte însă au determinat 

repatrierea multor persoane. Însăși formarea Republicii Moldova ca 

stat independent și democratic a contribuit la includerea țării într-un  

proces activ al migrației, acesta fiind influențată și de liberalizarea 

procedurilor de intrare și de ieșire din țară.   

La fel, ca și alte state postsovietice, Moldova s-a confruntat cu 

așa forme ale migrației internaționale ca migrația ilegală și tranzitul 

ilegal. Autorul susține că formarea unei economii de piață și 

transformarea democratică a sistemelor economice, politice și sociale 

au dus la o criză economică, la scăderea numărului populației și a 

producției, la creșterea numărului de șomeri, în acest mod fiind 

amplificat fenomenul migraționist din Republica Moldova. 

A. Krauze este de părerea că unica soluție pentru ieșirea 

Republicii Moldova din această criză a migrației în masă este 

obținerea ajutorului economic din partea UE: Comunitatea 

Europeană poate sprijini cu adevărat politica externă și internă, 

aplicarea valorilor democratice, dezvoltarea forțelor sociale și 

politice în statele postsocialiste și postsovietice care au dezideratul de 

a deveni membri cu drepturi depline ai unei Europe unite și prospere. 

Un factor important este și asistența economică la scară largă, care ar 

contribui la creșterea economiei și ar încuraja și sprijini un program 

național specific de integrare în Europa. 

În același timp, o șansă reală de a ieși din criza actuală din 

Republica Moldova este cooperarea mai strânsă cu structurile 

europene, participarea la procesele de diviziune europeană a muncii, 

integrarea în cadrul juridic internațional european și mondial etc. În 

plus, având în vedere că Republica Moldova este un stat mic care se 

învecinează cu țări ce sunt orientate spre Occident, trebuie să 
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subliniem că țara noastră ar putea obține o însemnătate economică și 

politică aparte, în particular în contextul integrării europene, în acest 

mod obținând avantaje și facilități de a tranșa cu succes problema 

migrației de muncă a populației [7, p. 87-104]. 

Prin prisma ideilor autorilor străini și autohtoni, putem 

concluziona că migrația este un fenomen complex, care la etapa 

actuală are consecințe majore asupra întregii lumi, având influență 

atât asupra economiei, cât și asupra culturii și societății statului. 

Fenomenul de globalizare impune statele să ducă o politică eficientă 

în reglarea fluxurilor migratorii, fapt care ar putea avea consecințe 

devastatoare pentru supraviețuirea unui stat sau a unui popor. 

Migrația în masă a populației ar putea duce la un dezechilibru 

între diferite regiuni de pe glob, amplificând îmbătrânirea populației 

anumitor zone și exodul de intelectualitate a anumitor regiuni. Totuși 

majoritatea autorilor consideră că migrația este benefică economiilor 

țărilor bogate, care au nevoie de forță de muncă. 

Conform ideilor expuse de cercetătorii străini și autohtoni din 

domeniu, migrația populației are ca principală cauză dorința 

oamenilor de a găsi un trai mai bun – astfel, aceștia migrează din țări 

sărace spre țări mai bogate, dinspre zonele rurale spre cele urbane.  

Cercetarea istoriografică a fenomenului migrației ajută la 

compararea concepțiilor mai multor savanți, pentru a avea o viziune 

mai largă, precum și la formarea propriilor idei asupra subiectului 

abordat. În condițiile în care tot mai mulți cetățeni din Republica 

Moldova pleacă peste hotare, sistemul educațional și autoritățile 

statale sunt obligate să acorde o atenție sporită acestui proces și să 

vină cu noi soluții și abordări ale fenomenului migrației. Totodată, 

istoriografia autohtonă trebuie să fie completată cu cercetări recente 

care ar evidenția elementele și tendințele proceselor migraționiste 

actuale, specifice Republicii Moldova. 
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REVIZUIREA  FACTORILOR  DE  RISC  PENTRU  

COMPORTAMENTUL  SUICIDAR LA  ADOLESCENȚI 

Constantin Marius DOBRESCU, doctorand 

(România)  

 

Abstract 

This brief review of literature analyzes the risk factors for 

suicidal behavior among adolescents. Suicidal behavior is the result 

of the interaction between developmental, psychiatric, psychological, 

family and socio-cultural conditions. Analysis documentation 

justifies us believing that developing communication skills in 

adolescents can reduce suicidal risk and self-destructive behaviors. 

         Key words: Suicide, adolescents, suicidal behavior, risk 

factors. 

  

Adnotare  

Această revizuire scurtă a literaturii analizează factorii de 

risc  pentru comportamentul suicidar în rândul adolescenților.  

Comportamentul suicidar reprezintă urmarea interacțiunii dintre 

condițiile de dezvoltare, psihiatrice, psihologice, familiale și 

socioculturale. Documentările asupra analizelor ne îndreptățesc să 

credem că dezvoltarea abilităților de comunicare la adolescenți pot 

reduce riscul suicidar și comportamentele auto-distructive.  

          Cuvinte-cheie: sinucidere, adolescenți, comportament 

suicidar, factori de risc. 

 

În ultimul sfert de secol, sinuciderea printre tineri s-a impus 

ca o problemă de sănătate publică cu semnificație globală. În multe 

țări, sinuciderea tinerilor este una dintre cauzele principale ale morții, 

după ce a crescut semnificativ din anii 1960 până la începutul anilor 
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1990 [OMS, 2014]. Deși s-au înregistrat progrese în înțelegerea 

fenomenologiei și a factorilor de risc pentru comportamentul 

suicidar, în România cercetarea în domeniu rămâne destul de redusă. 

Acest articol va examina sumar epidemiologia descriptivă a 

suicidului la tineri și va examina riscul de suicid la adolescenți în 

ceea ce privește cele mai importante domenii, cum sunt tulburările 

psihice și fizice, personalitatea și trăsăturile ei psihologice, precum și 

factorii familiali.  

 Prevalența  ideației suicidare în adolescență este de 

aproximativ 15-25%, variind, ca severitate, de la gândurile de moarte 

și ideile pasive, la cele specifice ideației suicidare cu intenție sau 

plan [4, p. 43]. Ideația suicidară cu intenție sau plan are o rată de 

incidență anuală de 5,0% la fete și 2,8% la băieți.  

 Estimările, pe durata întregii vieți, ale tentativelor de suicid la 

adolescenți variază de la 1,3-3,8% la bărbați și 1,5- 10,1% la femei, 

cu rate mai mari la fete decât la băieții de vârstă adolescentă. 

Tentativele anuale de sinucidere în rândul adolescenților care 

necesită îngrijiri medicale sunt de a 1-3% [4, p. 40]. Cu toate acestea, 

numărul real de tentative de sinucidere poate să fie subestimat, 

pentru că mulți tineri au încercat, dar nu au ajuns să fie tratați [5, p. 

540]. 

 Comportamentul suicidar tinde să fie recurent și poate fi un 

avertizor de completare a sinuciderii. Până la 10% recidivează în 6 

luni; până la 48% au riscul de repetare a comportamentului suicidar 

în 24 de luni, cu o rată medie de recurență de 6-16% pe an [5, p. 

543]. Raportată la întreaga populație, rata tentativelor este de 0.5-1% 

pe an [5, p.544]. 

 Ratele de sinucidere diferă de la țară la țară. În capul listei se 

află Lituania, Rusia și Letonia. În România, conform unui studiu 

Eurostat, din 2014, categoriile de vârstă cele mai predispuse la suicid 
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sunt adolescenții de 15-19 ani și adulții între 50 și 54 de ani și cei 

peste 85 de ani. În România, sinuciderea în rândul tinerilor cu vârste 

între 15 şi 19 ani înregistrează o rată de 6,3 decese la 100.000 de 

locuitori, comparativ cu media europeană de 4,6. Rata suicidului 

masculin este de 9,2, comparativ cu 6,9, media UE, iar rata suicidului 

feminin este de 3,2, comparativ cu 2,2 – media UE [2]. De altfel, 

aceste cifre au constituit motivația cercetării doctorale în curs, cu 

tema Diminuarea  comportamentelor autodistructive la adolescenți. 

 Cât privește vârsta, ratele de sinucidere cresc de la copilărie 

la adolescență, probabil din cauza prevalenței psihopatologiei la 

adolescenți, în special a combinației tulburărilor de dispoziție și 

abuzul de substanțe [1, p. 19]. Adolescenții sunt, prin urmare, mai 

capabili, din punct de vedere cognitiv, să planifice și să execute o 

tentativă de sinucidere letală și să pună în scenă a actul suicidar. În 

plus, adolescenții beneficiază de o mai mare autonomie și de 

supraveghere și sprijin mai reduse din partea părinților, mai ales când 

au frați mai mici. 

 Referitor la gen, s-a constatat că rata de sinucidere pentru fete 

este mai mică, diferența există, probabil, datorită faptului că băieții 

au mai mulți factori de risc, cum ar fi comorbiditatea, tulburări 

psihologice, abuz de alcool, niveluri mai mari de agresiune și 

alegerea mai multor metode de încercare de sinucidere letală [1, p. 

15]. 

 În privința factorilor de risc suicidal, studiile longitudinale au 

arătat că cele mai severe (intenția ridicată sau planificarea) și 

pervazive (frecvența înaltă sau durată mare) idei suicidare se 

soldează cel mai probabil cu o tentativă. Tinerii care au ideație 

suicidară persistentă, mai ales când fac planuri și scenarii, au un risc 

foarte mare de recidivă [3, p. 93]. 
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 O încercare anterioară de sinucidere reprezintă factorul de 

risc cel mai puternic [1, p. 23]. Riscul pentru repetarea tentativei  este 

mai mare în primele trei până la șase luni după o tentativă de 

sinucidere, dar rămâne substanțial ridicat timp de cel puțin doi ani [3, 

p. 94]. 

 Tentativele suicidare de înaltă letalitate (de exemplu, 

spânzurarea, împușcarea sau aruncarea de la înălțime) reprezintă un 

risc extrem de ridicat pentru sinucidere. Cu toate acestea, o tentativă 

cu letalitate scăzută nu indică neapărat o intenție suicidară scăzută, 

mai ales la copii și puberi, a căror imaturitate cognitivă face dificilă 

formularea și executarea unui plan sinucidar.  

 Intenția suicidară sau măsura în care persoana încearcă să 

moară reprezintă o variabilă predictivă puternică pentru repetarea 

încercărilor de sinucidere și sinuciderea completă. Sinuciderea 

intenționată constă în patru factori ortogonali: 1. credințe privind 

intenția; 2. pregătirea înainte de tentativă, încercare; 3. prevenirea 

descoperirii; 4. comunicarea. Elementele care fac diferența dintre 

persoanele care reușesc și cele care încearcă includ dovezile de 

planificare, timpul încercării pentru a evita detectarea, 

compromiterea planurilor de suicid înainte de timp și exprimarea 

dorinței de a muri [1, p. 22]. 

 Motivația reprezintă sinteza motivelor oferite de pacient și de 

familie pentru actul suicidar. Pentru o treime din tentativele cu cea 

mai mare intenție de sinucidere, motivația este moartea sau scăparea 

dintr-o situație psihologică dureroasă. Cei care doresc să moară, să 

scape de o situație dureroasă (de exemplu, o relație abuzivă, 

probleme școlare sau sentimentale) au un risc crescut pentru încercări 

recurente de sinucidere [3, p. 95]. Adesea, motivațiile 

comportamentului suicidar reflectă dificultăți privind competențele 

sociale și eficacitatea interpersonală. 
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 Cei mai frecvenți factori precipitanți pentru comportamentul 

suicidar în adolescență sunt conflictele sau pierderi interpersonale, în 

special pentru tinerii care abuzează de substanțe. Disonanța, 

dezacordul, neînțelegerile sunt factori de risc pentru sinucidere și 

pentru tentativa de suicid. Cu cât disonanța este mai de durată, cu 

atât este mai probabil ca încercările de sinucidere să se repete. La 

tinerii cu tulburări de comportament și abuz de substanțe psihotrope, 

problemele juridice și disciplinare sunt precipitații obișnuite pentru 

comportamentul suicidar și sinucidere, reflectând, în parte, 

contribuția impulsivității, agresivității și a utilizării de substanțe 

psihotrope la riscul suicidar [6, p. 672]. 

 Tulburarea psihiatrică este prezentă în aproape 90% din 

sinuciderile adolescentine și prezintă un risc crescut, de nouă ori mai 

mare, pentru suicid [1, p. 23]. Severitatea acestor tulburări a fost 

asociată cu un risc suicidar crescut. 

 Tulburările de dispoziție contribuie substantial la riscul de 

sinucidere (complet sau tentative) la ambele genuri, în special 

tulburarea bipolară. Studiile longitudinale susțin asocierea dintre 

tulburările de dispoziție și suicid [10, p. 1708]. 

 Abuzul de substanțe/ tulburările de dependență pot facilita 

trecerea de la ideație la comportament suicidar. 

 Tulburările de conduită și comportamentul antisocial sunt un 

alt factor de suicid. S-a constatat, atât în studiile longitudinale, cât și 

în studiile de caz, că acestea prezintă un risc de 3-6 ori mai mare 

pentru sinuciderea tinerilor [9, p. 848]. 

 Tulburările de anxietate sunt asociate cu sinuciderea tinerilor 

și cu tentativa de sinucidere, deși în unele studii, contribuția la riscul 

de suicid este atenuată după controlul tulburării de dispoziție și altor 

condiții. În orice caz, atacurile de panică pot crește riscul 
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comportamentului suicidar, chiar și după controlul pentru starea de 

spirit și pentru alte tulburări [8, p. 1546]. 

 Alte condiții includ stresul posttraumatic [7, p. 93], psihoza, 

tulburările de alimentație etc. Mai multe studii au investigat 

sinuciderea în absența oricărei tulburări psihice sau abuz de substanțe 

[6, p. 672]. S-a constatat că victimele fără tulburare psihiatrică 

diagnosticată, de sex masculin, au fost mai predispuse de a-și 

comunica gândurile chiar înainte de sinucidere, decât cele cu anumite  

tulburări. În timp ce tulburarea psihiatrică este foarte frecventă la 

sinuciderile adolescente în ansamblu, 40% dintre sinuciderile sub 

vârsta de 16 ani nu par să aibă la bază o tulburare psihiatrică 

diagnosticată, cu un model de intenție mai scăzută și cu un rol mai 

mare în disponibilitatea mijloacelor letale [1, p. 24]. 

 În lumina corelației diferiților factori de risc, cum ar fi 

sănătatea psihologică, consumul de substanțe, tulburările alimentare, 

agresivitatea, impulsivitatea și comportamentul suicidar, se impune o 

mai mare concentrare asupra intervențiilor care vizează 

vulnerabilitățile de la vârsta adolescenței. Studiile corelative 

sugerează că factorii de protecție împotriva acestor riscuri 

comportamentale pentru viața și sănătatea adolescenților sunt 

conexiunea părinte-copil, supravegherea, comunicarea și conexiunea 

cu mediul educațional. Intervențiile care sporesc acești factori de 

protecție pot fi într-adevăr de ajutor în direcționarea tinerilor cu 

multiple riscuri comportamente. 

 Aceste cercetări, relativ recente, ne îndreptățesc să credem că 

un program de dezvoltare a competențelor de comunicare poate 

reduce riscul de comportament suicidar și de autovătămare la 

adolescenți. 
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ALIMENTAȚIA ÎN SATUL LOZOVA, ÎN A DOUA 

JUMĂTATE A SECOLULUI XX 

Elena REȘETNIC, doctorandă 

 

Abstract 

        The articol is studying the traditional food in Lozova village, in 

the second half of XX th century. The author is expounding 

informations about what food are they using on daily basis, 

alsoceremonial food. When we are discussing about food and the 

thechnologies used with it, Lozova can be framed in a larger area – 

the central zone of the pruto-nistrean region. 

       Key words: food, bred, wine, meat, vegetables, fruits. 

 

Adnotare  

       Articolul studiază bucătăria tradițională din satul Lozova, în a 

doua jumătate a secolului al XX-lea. Autorul prezintă informații 

despre ce fel de bucate folosesc zilnic locuitorii acestui sat, precum 

și despre produsele alimentare folosite. Când discutăm despre 

alimentele și tehnologiile folosite, Lozova poate fi încadrată într-o 

zonă mai largă – zona centrală a regiunii prut-nistrene. 
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Cuvinte-cheie: alimente, rasă, vin, carne, legume, fructe. 

 

Alimentația constituie un aspect important al vieţii cotidiene, 

făcând astfel necesară studierea ei în detaliu. Etnograful Valentina 

Iarovoi afirmă: „Sistemul alimentar constituie unul dintre elementele 

esențiale de menținere a vieții umane. Totodată, el reflectă nivelul și 

modul de viață, focalizând caracteristicile social-economice, 

ecologice, tehnologice și culturale ale fiecărei comunități umane.” 

[10, p. 118].  

Acest domeniu nu este pe deplin studiat încă, în spaţiul dintre 

Prut și Nistru; mai sunt încă lucruri care trebuie elucidate, dar nu 

putem să nu amintim aici cercetătorii care s-au ocupat deja de această 

problemă: Varvara Buzilă (Pâinea, aliment și simbol), Ofelia Văduva 

(Pași spre sacru. Din  etnologia alimentației românești), Maria 

Ciocanu (Alimentația din satul Boldurești, r. Nisporeni), Valentina 

Iarovoi (Tradiții și noi componente în alimentația moldovenilor) etc. 

Prin intermediul acestui articol, dorim să contribuim la completarea  

cercetărilor despre alimentație în spațiul pruto-nistrean.  Poporul 

român atribuie o mare însemnătate tradiţiilor și obiceiurilor, fie ele 

legate de alimentație, fie de orice alt aspect al vieţii cotidiene. După 

cum spuneam, această grijă pentru tot ce este moștenit din străbuni se 

observă și în Lozova. 

Satul Lozova este situat în partea de vest a raionului Strășeni, 

la o distanță de 25 km de centrul raional și la 48 km de Chișinău. 

Este un sat răzășesc, atestat prima dată documentar în 1420. 

Principalele ocupații practicate aici sunt agricultura și creșterea 

animalelor. Pe lângă produsele alimentare obținute, sunt folosite și 

acelea dobândite prin vânătoare, pescuit și prin culesul poamelor din 

natură, deoarece Lozova este un sat de codru. 
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Inițiind studierea acestui aspect al vieţii satului, vom lua în 

considerare situația social-politică și cea economică în care se afla 

teritoriul dintre Prut și Nistru la mijlocul secolului al XX-lea. 

Perioada imediat următoare celui de al Doilea Război Mondial a fost, 

cu siguranță, una foarte grea, influențând negativ toate aspectele 

vieții, inclusiv sistemul alimentar. Bătrânii încă își amintesc acele 

zile când erau nevoiți, copii fiind, să se hrănească cu ghindă de 

pădure, cu semințe de poamă și cu boabe de mălai date la râșniță [2]. 

Odată cu trecerea timpului, situația economică s-a 

îmbunătățit, iar în acest context pot fi  observate influențe urbane în 

modul de alimentație. De aceea, alături de bucatele tradiționale, cum 

sunt răciturile, sarmalele, plachia, atât în alimentația de zi cu zi, cât și 

în cea de sărbătoare, întâlnim pește sărat, salamuri, diferite salate etc. 

[3, 4].  

În mod obișnuit, sunt servite trei mese pe zi. Dimineața și la 

prânz, de cele mai multe ori, mesele se constituie din mâncăruri reci 

rămase de cu seară sau pregătite pentru a fi consumate la prânz, pe 

câmp, îndeosebi în timpul muncilor agricole. Alimentele folosite în 

meniul zilnic sunt carnea, pâinea, legumele, laptele, uleiurile etc. 

Fructele și legumele se consumă,  cu precădere, în zilele de post.  

Carnea este unul dintre alimentele cele mai importante, ea 

conținând o cantitate mare de proteine absolut necesare organismului 

uman. Este preferată carnea de găină, de porc, de gâscă; mai rar se 

întrebuințează carnea de vită sau de oaie.  Din carnea de porc sunt 

pregătite cele mai multe bucate de sărbătoare: pârjoale, cighiri, 

răcituri, cârnați, dar este folosită și în meniul zilnic: la friptură, 

zeamă, jumări, acestea din urmă fiind pregătite, anume, pentru iarnă 

și păstrate în gavanoase. Din carnea de găină se pregătesc: zeamă, 

tocăniță, iar carnea de cocoș se folosește la răcitură și la zeamă. 

Carnea de gâscă și de rață se folosește, mai ales, pentru bine 
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cunoscutul borș cu varză, însă, conform cercetărilor de teren, din 

această carne nu se pregătesc bucate pentru mesele de sărbătoare [7] 

Produse lactate și ouă 

Ouăle sunt folosite atât proaspete, cât și fierte, prăjite sau 

scrob[4]. Laptele ocupă un loc important în alimentația zilnică: fie că 

se consumă în stare proaspătă, fie că sub formă de unt, brânză, 

smântână etc. Bucatele din lactate, des preparate în sat, sunt: lapte 

proaspăt muls, servit cu turte prăjite pe tigaie, lapte cu tăiței sau 

frecăței, meșniță (care se pune pe masa de sărbătoare), lapte prins sau 

lapte cu mămăligă etc. [4].  

Untul este ales într-un vas din lemn, numit în zona centrală a 

țării cob, apoi este clătit cu apă rece. Conform informatorilor, untul 

se folosește, cu precădere, în stare proaspătă, în schimb la gătit se 

întrebuințează untura sau uleiul de floarea soarelui [4, 7]. Brânza de 

oi se prepară cu cheag și este păstrată în putini. Brânza de vaci poate 

fi servită cu mămăligă sau se folosește ca umplutură pentru plăcinte 

și colțunași.  

Preparate  făinoase 

Din grâu se face făina pentru pâine, plăcinte, colțunași etc. În 

același timp, din grâu fiert, se prepară coliva, care este prezentă 

numaidecât la mesele de pomenire. Bulgurul de grâu femeile îl 

folosesc la sarmale. Cu tărâțe, se umple borșul acru. Din făina de 

porumb (păpușoi), se pregătește mămăliga, servită cu brânză și 

jumere. 

Produse vegetale folosite în alimentație 

Cartofii ocupă un loc important în alimentația zilnică a 

lozovenilor. Sunt consumați fierți, prajiți sau ca umplutură pentru 

plăcinte. Varza, de asemenea, este un aliment accesibil, prin urmare, 

este inclusă frecvent în meniu. Este foarte apreciat borșul cu varză și 

cu carne, fie de porc, fie de rață, însă, în zilele de post, când carnea 



94 

 

este exclusă din alimentație, varza este în continuare folosită în borș, 

ca umplutură pentru plăcinte sau pentru sarmale. La sarmale nu sunt 

folosite numai frunze de varză, ci și frunze de arțar, de podbal, de 

lobodă de grădină, de zmeură și, mai ales, de viță-de-vie. La 

umplutura pentru sarmale, pe lângă orez, morcovi, ceapă, varză, se 

adaugă și bulgur de grâu [8, 3, 7]. Un alt produs nelipsit de pe masă 

este fasolea, preparată, mai ales, în zilele de post; se consumă fiartă, 

în borș sau în răcitură de fasole (făcăluită). Păstăile verzi de fasole 

sunt prăjite cu ceapă [4].  

Roșiile sunt consumate proaspete, în salată, murate sau, ca 

suc, în borș. Ardeii pot fi consumați proaspeți în salată, alături de alte 

legume, copți sau în tocăniță. Dovleacul (bostanul) este, de obicei, 

folosit ca umplutură pentru plăcinte. Castraveții se folosesc în 

alimentație atât în stare proaspătă, cât și murați. Frunzele de leuștean, 

ștevie, mărar, țelină, lobodă de grădină sunt preparate cu sare, pentru 

iarnă, fiind folosite atât la sarmale, cât și pentru borș. 

Vița-de-vie are condiții favorabile de dezvoltare, astfel încât, 

oamenii cultivă o varietate mare de soiuri de struguri, cum ar fi: 

Moldova, Lidia, Castel, Tarască etc. Am constatat, la unii dintre 

săteni, obișnuința de a consuma must cu pâine proaspăt-coaptă, 

câteva zile la rând, până când începe să fiarbă vinul [8]. 

Fructele 

Fructele se consumă atât proaspete, cât și preparate pentru 

iarnă: fie uscate, din care mai apoi se face chisăliță, fie sub formă de 

dulceață [8,4,7]. Cele mai des întâlnite fructe sunt merele, perele, 

gutuile, cireșele. 

Am aflat la Lozova un mod interesant de a pune la murat 

merele, în afară de metoda obișnuită (în butoi, printre căpățânile de 

varză sau printre harbuji): după ce s-a scurs vinul, o parte din 



95 

 

tescovină se lasă în cadă, peste care se pun merele, acoperite apoi cu 

tescovină și se lasă astfel să se mureze . 

Alimentația ceremonială și de ritual 

Orice sărbătoare – fie religioasă, fie legată de un anumit 

eveniment din familie – este însoțită de o masă bogată, fiind pregătite 

bucate deosebite de cele consumate zilnic. Colacul, de diferite forme 

și mărimi, este prezent la majoritatea sărbătorilor de peste an, dar și 

la evenimentele marcante din viața unui om: nașterea, nunta, 

moartea. La cumătrie, sunt dăruiți câte doi colaci mari fiecărei 

perechi de cumătri, iar pentru masa de sărbătoare sunt pregătite 

jemne [7]. 

În ceremonia nunții, pâinea are și o valoare simbolică. 

Oaspeții sunt întâmpinați cu jemnă, cu învârtită, cu câte un pahar cu 

vin și o linguriță cu dulceață [7, 4]. Nelipsite de pe masa mare sunt 

jemnele miresei [7, 4, 8], șase la număr, cu șase sau opt hulubași, 

după cum urmează: unul cu ciocul spre centru, următorul cu coada, și 

tot așa. Ele se învelesc cu șervețele brodate și cusute în cruciuliță de 

către tânăra mireasă [7]. 

Colacii de nun sunt mai mari decât jemnele, pe ei încăpând 

12 hulubași. Doar câteva femei din sat aveau tăvi pentru coacerea 

acestor colaci, de aceea le împrumutau de la o casă la alta, după 

necesitate.  Se mai întâlnesc colacii pe care îi închină socrii între ei, 

apoi colacul mirelui, pe care vornicelul îl va schimba cu cel al 

miresei, care apoi, la rândul lui, va fi rupt deasupra capului miresei și 

va fi împărțit nuntașilor. 

Colacul este nelipsit și la petrecerea pe ultimul drum a 

răposatului. Pomul vieții, un atribut obligatoriu al înmormântării pe 

tot teritoriul Republicii Moldova, are agățat un colac în ramuri, 

alături de prune uscate, bomboane, mere, haine, o cană[8] sau câte un 

hulubaș pe fiecare ram, în loc de colac [7]. Tot colac cu lumânare se 
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pune și la celelalte pomeni. Vom aminti aici un obicei pe care nu l-

am întâlnit în alte zone ale țării – acela de a pune șase jemne pe masa 

care urmează să fie dată de pomană [7]. Se mai întâlnește un tip de 

colac, numit ciur, care constă dintr-o împletitură complexă [7]. 

Cercetătoarea Varvara Buzilă afirmă că ciurul se pregătea începând 

cu a treia zi după înmormântare, la fiecare praznic. [9, p. 194].  

Alături de colac, la toate ceremoniile și ritualurile stă vinul; 

parafrazând-o pe etnologul Ofelia Văduva, vinul este băutura al cărui 

rol ceremonial și ritual se detașează în mod evident nu numai prin 

frecvența utilizării dar, mai ales, prin multitudinea de semnificații 

străvechi ce le însumează și care au căpătat, prin consacrarea religiei 

creștine, un contur spiritual bine definit [12, p. 45]. În același 

context, menţionăm că Lozova este un sat de codru, unde, după cum 

spuneam mai sus, vița-de-vie are condiții favorabile de creștere, de 

aceea aici întâlnim o varietate destul de mare de soiuri de struguri: 

Moldova, Castel, Lidia, Isabela etc. 

La Crăciun, se prepară răcituri, friptură de porc, învârtită cu 

brânză, se coace crăciunelul și colacii pentru colindători. Potrivit 

obiceiului, crăciunelul se agață la icoană, unde stă până la 

Bobotează, când se dă jos din cui, se stropește cu agheasmă și se 

împarte câte o bucățică celor din casă [8] sau este dat la păsări și la 

vite [4]. Colacii se fac în două sau în patru gâțe, cu vargă împrejur, 

din care, la capăt, se face o codiță. Colindatul este mai puțin 

răspândit în sat, în schimb, copiii și tinerii merg cu uratul. La Sfântul 

Vasile se coc colaci mai mulți și mai mari, mai ales acolo unde sunt 

fete de măritat. 

Pe masa de Paște, femeile pun cozonaci, pască, învârtită, miel 

copt și ouă roșii. Copturile și ouăle se pregătesc în Joia Mare, iar 

mielul se coace sâmbăta. 
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Sărbătorile care cad în post sunt cinstite cu bucate din pește: 

răcituri, pește umplut, mămăligă cu pește etc., bineînțeles, dacă este 

dezlegare la pește. Printre aceste sărbători, putem enumera: 

Vovidenia, Sf. Nicolae de iarnă, Blagoveștenia (Buna Vestire), 

Floriile etc. [7]. 

La o masă de sărbătoare în Lozova, fie că este cumetrie sau 

nuntă, fie că la alte ocazii, pe lângă bucatele obișnuite, cum ar fi 

răcitura, pârjoalele, sarmalele, cașul de oaie, sunt pregătite și feluri 

de mâncare specifice, ca gogoșele în smântână, tăiței cu miez de 

nucă sau alviță, cepușoara, o mâncare de ceapă servită cu zahăr, care 

se întâlnește și la praznice. Deseori, la ceremonii de acest fel, se va 

servi babă, care se prepară din tăiței, ouă și brânză scoaptă [8, 3, 7, 

4]. Același fel de bucate, în zona de nord, se pregătește cu lapte în 

loc de brânză [6]. Plachia este servită cu șolduri de pasăre alături [3, 

8], iar sarmalele – cu chiftele din carne de pasăre [2, 8]. 

În același timp, pentru praznicele de pomenire a răposaților, 

sunt fixate alte feluri de bucate. În primul rând, este nelipsită coliva 

din grâu. Pentru pregătirea ei, grâul este bătut în piuă, apoi din el, 

este preparată coliva [7, 3, 4]. Se zice că, după culoarea colivei, se 

poate determina cât de bună gospodină este cea care făcut-o: cu cât 

culoarea ei este mai deschisă, cu atât mai bine a fost bătut grâul, 

demonstrând astfel grija și măiestria femeii [7]. În acest context, o 

vom cita pe Maria Ciocanu: „Coliva preparată din boabe de grâu 

întregi sau zdrobite este nelipsită în obiceiurile de înmormântare și 

de pomenire a morților și la zilele morțești. La baza acestui aliment 

stă vechea credință în reînviere și nemurire, căci grâul îi 

simbolizează pe cei drepți și credincioși ce vor fi mântuiți la dreapta 

judecată.” [10]. De asemenea, la mesele de pomenire se pregătesc 

sarmale, răcituri, ciulama, plachie, cepușoară, o mâncare din ceapă, 

servită cu zahăr, specifică zonei de centru, care se prepară cu pește, 
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dacă este dezlegare la pește [8, 2]; pește, răcituri de fasole [3]. Nu în 

ultimul rând, vor fi așezați pe masă colaci cu lumânare pentru fiecare 

dintre cei prezenți la praznic.  

Conform cercetărilor de teren, cepușoara, cu sau fără carne  

ori pește, chisălița din fructe uscate și tăițeii cu alviță sau cu miez de 

nucă sunt prezente pe masa de sărbătoare și în alte sate din zona de 

centru, cum ar fi Boldurești, din raionul Nisporeni [1]. De asemenea, 

am putut observa o varietate mare de rețete, transmise din generație 

în generație și respectate cu sfințenie de către gospodine.  

În concluzie, putem afirma că sistemul alimentar din satul 

Lozova se încadrează în spațiul pruto-nistrean, având totuși 

specificul zonei de centru a acestui areal, care diferă, într-o anumită 

măsură, de zona de nord și de cea de sud atât prin obiceiuri, cât și 

prin tehnologiile culinare. 

 

Bibliografie 

1. Inf. Ciocanu Maria, n. 1947, s. Boldurești, r. Nisporeni, cul. 

2017. 

2. Inf. Grosu Gheorghe, n. 1933, s. Lozova, r. Strășeni, cul. 

2017. 

3. Inf. Grosu Vera, n. 1940, s. Lozova, r. Strășeni, cul. 2017 

4. Inf. Nicolăescu Vera, n. 1950, s. Lozova, r. Strășeni, cul. 

2016. 

5. Inf. Scoferța Lucia, n. 1959, s. Dominteni, r. Drochia, cul. 

2011. 

6. Inf. Scoferța Maria, n.1929, or. Drochia, cul. 2012. 

7. Inf. Ursu Vera, n. 1952, s. Lozova, r. Strășeni, cul. 2017. 

8. Inf. Vornicescu Vera, n. 1954, s. Lozova, r. Strășeni, cul. 

2017. 



99 

 

9. Buzilă, Varvara. Pâinea, aliment și simbol. Experiența 

sacrului. Chișinău: Î. E. P. Știința, 1999. 373 p. 

10. Ciocanu, Maria. Alimentația din satul Boldurești, Nisporeni. 

(Contribuții etnografice la monografia satului). În: Buletin 

Științific. Revistă de etnografie, științele naturii și 

muzeologie, 2005, volumul  3(16), pp.117-141.  

11. Iarovoi, Valentina. Tradiții și noi componente în alimentația 

moldovenilor. În: Buletin științific. Revistă de etnografie, 

științele naturii și muzeologie, 2009, volumul 11(24), pp. 

118-124. 

12. Văduva, Ofelia. Pași spre sacru. Din etnologia alimentației 

românești. București: Editura Etnologică, 2011.  225 p. 

 

 

 

CERCETAREA FACTORILOR DE RISC LA ADOLESCENȚII 

DELINCVENȚI 

Penelopa Eliza NICOLAESCU, doctorandă 

(România) 

 

Abstract 

        The present study addressed endogens and exogens factors role 

in juvenile delinquency. Self-report questionnaires and interviews 

were used to assess personality (Big five model), behavior disorders, 

pulsional profile (Szondi), moral development (Kohlberg), education 

level, family structure, and family delinquency. The data of 210 

adolescents were included in a multigroup path analysis with 

delinquency as independent variable. In agreement with the 

hypothesis, that juvenile delinquency is associated with familial 

factors and personality. 
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         Key words: deviance, juvenile delinquency, delinquent 

behavior, development. 

 

Adnotare 

 Prezentul studiu se referă la rolul factorilor endogeni și 

exogeni în delincvența juvenilă. Au fost utilizate chestionare și 

interviuri pentru a evalua personalitatea (modelul Big Five, 

tulburările comportamentale, profilul pulsional (Szondi), dezvoltarea 

morală (Kohlberg), nivelul de educație, structura familiei, 

delincvența familială. La cercetare au participat 210 adolescenți 

care au fost investigați psihometric, având delincvența ca variabilă 

independentă. În acord cu ipoteza generală a cercetării, factorii de 

personalitate și cei familiali sunt asociați cu delincvența juvenilă. 

 

          Cuvinte-cheie: devianță, delincvență juvenilă, comportament 

delincvent, dezvoltare. 

  

 Studiul științific al delincvenței juvenile încearcă să descrie și 

să explice comportamentul delincvent prin teorie și cercetare. 

Teoriile încearcă să ofere o abordare sistematică și argumente logice 

care specifică ce este important în apariția delincvenței și de ce. 

Susținem, aliniat la teoriile care au conceptualizat acest fapt, că 

diferențele persistente și stabile individuale joacă un rol important în 

apariția și continuitatea fenomenului infracțional [6].  

 Modelul lui Farrington [2] sugerează că factorii de risc ce 

contribuie la sistemul de delincvență provin din următoarele surse de 

influență: biologică, individuală, familie, școală, comunitate și 

societătate în general. Farrington a fost preocupat de factorii 

individuali de risc psihologic/comportamental care contribuie pe 

termen lung la dezvoltarea tendințelor antisociale. De exemplu, el 
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susține că factorii de risc sunt inteligența scăzută, agresivitatea, 

impulsivitatea, lipsa empatiei și incapacitatea de a amâna satisfacția 

și, astfel, crește probabilitatea ca individul să dorească angajarea în 

diferite forme de comportament delincvent [2]. Scopul acestei 

cercetări a constat în identificarea particularităţilor comportamentului 

delincvent la adolescenţi din perspectiva acestui model. Obiectivele 

cercetării constatative au fost următoarele:  

1. Identificarea particularităţilor de personalitate la adolescenţii 

delincvenţi;  

2. Determinarea nivelului de comportament delincvent la 

adolescenţi; 

3. Elucidarea  dinamicii  existente  între  comportamentul delincvent 

şi profilul pulsional.  

În cadrul cercetării, am înaintat următoarea ipoteză generală: 

manifestarea, nivelurile şi dinamica comportamentului delincvent la 

adolescenţi sunt determinate de un complex de factori intrinseci, ce 

ţin de datele lor de personalitate (trăsături de personalitate, profil 

pulsional), precum şi de factori extrinseci (date demografice, mediu 

familial şi social). 

 Fundamentată pe datele studiului teoretic, cercetarea 

experimentală de constatare a fost realizată în perioada ianuarie 2017 

– septembrie 2017. Locul examinării a fost Institutul de Medicină 

Legală Mina Minovici, din Bucureşti, Inspectoratul de Poliţie al 

Municipiului Bucureşti şi Spitalul Clinic al Judeţului Ilfov. Au fost 

folosite datele din dosarele de urmărire penală, anchetele sociale, 

foile matricole, observaţiile privind mediul de apartenenţă (familie, 

rude, şcoală, administraţie locală), interviul, datele din dosarele 

comisiilor de expertiză medico-legală psihiatrică din Bucureşti şi 

Judeţul Ilfov, examinările psihologice efectuate de comisiile de 

expertiză. Datele interpetate au fost structurate în funcţie de 
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următoarele dimensiuni investigate: 1. datele biografice (vârsta, 

genul, mediul de provenienţă, nivelul de educaţie); 2. statutul judiciar 

(tipul infracţiunii, vârsta primei abateri, recidiva); 3. structura 

familiei; antecedentele şcolare; 4. particularităţile psihologice ce au 

rezultat în urma examinărilor şi testelor aplicate. Fiecărui participant 

i s-au aplicat testele psihologice. Examinările au fost realizate cu 

prilejul expertizelor medico-legale psihiatrice pentru minori, pentru 

grupul de adolescenţi cu delincvenţă. Grupul non-delincvent a fost 

compus din elevi de liceu din Bucureşti şi Judeţul Ilfov. 

Eşantionul de cercetare a fost constituit din 210 adolescenţi. 

La începutul studiului, participanţii au vârste cuprinse între 14 şi 17 

ani împliniţi la data începerii cercetării, media grupului fiind de 

16.15 ani, AS = 1.27 ani. Dintre aceşti subiecţi, 166 (78%) sunt de 

gen masculin şi 44 (21%) – de gen feminin. Raportul pe genuri a fost 

stabilit ţinând cont de alte cercetări în domeniu, precum şi de 

rapoartele statistice privind delincvenţa juvenilă, respectând raportul 

masculin – feminin (4 la 1) pentru delincvenţii juvenili [1], [4]. 

Participanţii au fost repartizaţi în două categorii conform criteriului 

delincvenţă. Participanţii din grupul delincvent prezentau un 

comportament delincvent probat, fiind cercetaţi pentru infracţiuni 

cum sunt furtul, tâlhăria, violul sau omorul. Din studiu au fost 

excluse cazurile în care exista un diagnostic psihiatric stabilit anterior 

săvârşirii faptei sau când se constata existenţa altor patologii conexe 

(cum ar fi retardul psihic sau alte afecţiuni neurologice severe). 

Grupul non-delincvent a fost constituit din elevi din clasele IX-XII 

de la două licee din Bucureşti şi din Judeţul Ilfov. 49 de participanţi 

sunt din mediul rural (23.3%) şi 161 (76.7%) din mediul urban. 

Dintre cei 102 adolescenţi delincvenţi, 48 prezintă 

delincvenţă în familia de bază, iar 54 nu. În ceea ce priveşte 
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adolescenţii non-delincvenţi, 11 au antecedente de delincvenţă în 

familie, iar 97 nu.  

 Din totalul de 102 adolescenţi delincvenţi, 20 sunt recidivişti. 

Vârsta medie pentru prima infracţiune din recidivă este de 13.10 ani. 

Astfel, vârsta primei infracţiuni este de 14.52 ani. 

 Cât privește tipul infracțiunii, adolescenţii delincvenţi s-au 

făcut vinovaţi de următoarele infracţiuni: furt (70%), tâlhărie (23%), 

viol (7%) şi omor (3%). 

 După nivelul de şcolarizare, dintre cei 102 participanţi cu 

delincvenţă, 19 sunt analfabeţi (18%), 62 (61%) au abandonat şcoala 

în diferite etape, 13 (13%) sunt în clasa a IX-a, șase – în clasa a X-a, 

doi – în clasa a XI-a și nu este niciun participant de clasa a XII-a. 

Dintre cei 108 participanţi non-delincvenţi, elevi de liceu, 29 sunt în 

clasa a IX-a, 45 – în clasa a X-a, 20 – în clasa a XI-a şi 14 în clasa a 

XII-a. Media claselor absolvite pentru grupul delincvent este de 5.5, 

iar media claselor absolvite pentru grupul non-delincvent este de 

9.19 clase. 

 Variabila independentă a fost statutul infracţional cu două 

dimensiuni: delincvent şi non-delincvent. Variabilele dependente au 

fost: trăsăturile de personalitate conform modelului 5 factori 

(evaluată cu DECAS), coeficientul de inteligenţă (Raven), tendinţele 

pulsionale (Szondi), nivelul de dezvoltare morală (Kohlberg), 

tulburările specifice adolescenţei (evaluate cu APS-SF, Reynolds). 

Rezultate 

 În acord cu ipoteza înaintată, adolescenţii delincvenţi au 

înregistrat valori cu semnificaţie clinică în ceea ce priveşte anumite 

tulburări de externalizare, și anume: 

1.Tulburare de conduită: Mdelincvenţi=76,68, scor minim 61, 

scor maxim 87 > Mnon-delincvenţi=52.59, scor minim 42, scor maxim 66, 

t (208)= 31.236; p<.05. 
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2. Dependenţa de substanţe: Mdelincveţi =62.73 (nivel subclinic, 

scor minim= 45, scor maxim= 84, Mnon-delincvenţi =53.50 (nivel normal, 

scor minim 45, scor maxim 84). 

 3. Tendințe violente: Mdelincvenți=62.67 (nivel subclinic, scor minim 

45, scor maxim 84), Mnon-delincvenți =53.82 (nivel normal, scor minim 

37,  scor maxim 84, t (208)= 8.602, p<.05. 

4. Probleme şcolare: Mdelincvenți= 79.18 (clinic moderate, minim 65, 

maxim 87, Mnon-delincvenți = 53.25 (normal,  scor minim 41,  maxim 

65), t (208)=36.264, p<.05 

 Profilul pulsional. Am presupus diferențe de stabilitate a 

profilului pulsional (Szondi). Coeficientul de tendință pulsională are 

următoarele semnificații: între 1 şi 3 – în limita sănătăţii, individul se 

poate adapta, 1< – individul este instabil, labil, >3 – individul  e 

psihotic. 

 Media grupului de adolescenți delincvenți a fost de 0.78, iar 

a grupului nondelincvent – de 1.72. Dintre cei 102 adolescenţi 

delincvenţi, 15 sunt adaptabili şi 87 – instabili. În ceea ce îi priveşte 

pe adolescenţii non-delincvenţi, 114 sunt adaptabili şi 9 instabili. 

Diferența a fost semnificativă t(210)=29.9, p=.001.  

 Așa cum am prezumat, adolescenții delincvenți au un nivel 

inferior de dezvoltare a judecății morale. Pentru măsurarea ei, am 

folosit Scala Kohlberg. Pentru a testa această ipoteză, am folosit 

scorurile obţinute la Scala dezvoltării morale, elaborată de Kohlberg, 

şi statutul delincvent al adolescenților. Toţi cei 102 adolescenţi 

delincvenţi se află la un nivel preconvenţional al dezvoltării morale. 

Dintre adolescenţii non-delincvenţi, 48 se află la un nivel 

preconvenţional, 55 – la un nivel convenţional şi cinci la nivel 

postconvenţional. Rezultatul testului Chi pătrat arată că există o 

diferenţă semnificativă între distribuţia pe nivele de dezvoltare 

morală a celor două grupe de adolescenți, p=.001. 
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 În ceea ce privește factorii de personalitate, am presupus că 

anumiţi factori de personalitate pot fi consideraţi predictori ai 

comportamentului delincvent. Diferenţe semnificative am întegistrat 

la factorii: conştiinciozitate (Mdelincvenți=35.38, Mnon-delincvenți=56.39, t 

(208)=-16.683, p<.05) şi agreabilitate Mdelincvenți=35.88, Mnon-

delincvenți=56.31 (t(208)=-16.049, p<.05). Aşadar, putem considera 

nivelele inferioare de conştiinciozitate şi agreabilitate drept factori 

predictori ai comportamentului delincvent la adolescenţi. 

Constiinciozitatea este asociată persoanelor disciplinate, cu un simţ 

ridicat al datoriei și cu o nevoie puternică de realizare profesională. 

La polul scăzut se găsesc persoanele flexibile, care tind să amâne 

sarcinile sau să renunțe ușor, dacă întâmpină probleme. 

Agreabilitatea este caracteristică persoanelor tolerante, înțelegătoare, 

ce dau dovadă de spirit de echipă. La polul scăzut regăsim persoanele 

individualiste, mai puțin încrezătoare în ceilalți, cu un spirit 

competitiv ridicat și centrate pe sarcină, în dauna relațiilor umane. 

Am găsit legături semnificative ridicate cu conştiinciozitatea (.757) 

şi agreabilitatea (.744).  

 Despre factori extrinseci, am presupus, de asemenea, că sunt 

în legătură semnificativă cu delincvenţa juvenilă. Astfel de factori 

extrinseci sunt: nivelul educaţiei, structura familiei şi delincvenţa în 

familie. Astfel, am găsit legături semnificative pozitive între statutul 

delincvent al adolescentului şi delincvenţa în familie (.410), numărul 

de clase absolvite (.679), structura familiei (.740) şi nivelul de 

şcolarizare – abandon şcolar (.749). 

 Cercetarea de față a abordat influența factorilor endogeni 

(personalitate, tulburări de comportament, profil pulsional, 

dezvoltare morală) și exogeni (mediu familial, nivel de școlarizare) 

asupra statutului de delincvent juvenil la adolescenți. În urma 

analizelor, am constatat diferențe semnificative între cele două 
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grupuri de adolescenți, delinvenți și nondelincvenți, în ceea ce 

privește frecvența și nivelul tulburărilor de externalizare investigate 

(tulburare de conduită, consum de substanțe, probleme școlare, 

tendințe violente). Am obținut rezultate, similar cu alte cercetări, care 

au investigat influența tulburărilor endogene asupra 

comportamentului delincvent [5]. Diferențe semnificative am găsit și 

în privința profilului pusional și al dezvoltării morale. Majoritatea 

cercetărilor privind dezvoltarea individuală în delincvență utilizează 

paradigma factorilor de risc și de protecție. Factorii individuali și de 

micromediu, așa cum e familia și vecinătatea, se corelează cu 

implicarea în acte antisociale [3]. Acești factori includ, de exemplu, 

impulsivitatea, lipsa de vinovăție, familia în disoluție, delincvența 

parentală și a mediului din care provine adolescentul, abuzul asupra 

copiilor [7], performanța școlară slabă. În privința factorilor de 

personalitate legați de delincvență, am găsit agreabilitatea și 

conștiinciozitatea, similar cu alte studii [8]. 

Cu toate aceste rezultate, o problemă majoră a cercetărilor 

este identificarea acelor factori de risc, și anume: care sunt cauze și 

care sunt doar markeri corelați cu cauzele [2]. 
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MANIFESTAREA SINDROMULUI BURNOUT  

ASUPRA SĂNĂTĂȚII FIZICE ȘI MINTALE A 

ANGAJAȚILOR  

Lilia GRATI, doctorandă 

 

Abstract 

Occupational stress is one of the many problems faced by 

modern society, being generated by professional life, by the working 

environment, with the direct consequences on the professional 
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activity, as well as on the health of those who perform the respective 

work. 

Following the research of the specialized literature we have 

identified and presented the effects of occupational stress from the 

perspective of different authors. Through this work we have tried to 

highlight the studies that refer to burnout as professional exhaustion, 

burnout and tiredness, burnout and stress, burnout and depression, 

burnout and iliness. 

Key words: occupational stress, coping mechanisms, burnout 

(physical or mental collapse caused by overwork), health, 

depression, illness, stress, depersonalization, emotional exhaustion. 

 

Adnotare 

Stresul ocupațional este una dintre multiplele probleme cu 

care se confruntă societatea modernă, fiind generat de viața 

profesională, de mediul muncii și având consecințe nemijlocite 

asupra activității profesionale, dar și asupra sănătății celor care 

prestează munca respectivă. 

În urma cercetării literaturii de specialitate, am identificat și 

am prezentat efectele stresului ocupational din perspectiva diferitor 

autori. Prin intermediul acestei lucrări am încercat să evidențiem 

studiile care fac referire la diverse aspecte, precum: burnout ca 

epuizare profesională, burnout și oboseală, burnout și stres, burnout 

și depresie, burnout și boală. 

       Cuvinte-cheie: stres ocupațional, mecanisme de coping, burnout 

(epuizare profesională), sănătate, depresie, boală, stres 

depersonalizare, epuizare emoțională. 

 

Sindromul burnout reprezintă o stare de epuizare fizică, 

psihică și emoțională produsă de stresul prelungit la locul de muncă, 
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în general, fiind o consecință a dezechilibrului dintre cerințe, resurse 

și gradul de satisfacție profesională. Termenul „burnout” a fost 

introdus în anul 1970 de către psihologul american Herbert 

Freudenberger. Acesta îl definea ca fiind caracteristic pentru 

angajații din domeniile de lucru cu oamenii, adică medici, asistente, 

profesori și asistenți sociali, deoarece aceste profesii generează un 

sentiment de sacrificiu pentru ceilalți. 

Consecințele și simptomele sindromului burnout au fost 

studiate din diverse perspective de către numeroși autori. Acestea 

sunt ușor de observat, burnoutul manifestându-se prin 

comportamente cum ar fi: dificultăți resimțite de angajați în 

adaptarea la schimbările impuse de postul de muncă ocupat sau 

scăderea dramatică a productivității muncii. De obicei, se manifestă o 

dublă acțiune: la nivelul persoanei care resimte situația stresantă și la 

nivelul organizației asupra căreia se rasfrânge existența unui climat 

stresant [5, p. 29]. 

Persoana afectată se simte permanent obosită, epuizată, lipsită 

de energie, în rezultatul efortului depus, care a suprasolicitat-o. 

Aceste persoane devin, în timp, pesimiste, cinice, resimt 

frustrare în legătură cu activitatea desfășurată, atitudinea lor pare 

indiferentă, detașată, uneori tind să se izoleze sau să fugă de 

responsabilități. 

Drept consecință, scade stima de sine, încrederea în propriile 

capacități și realizări, subiecții consideră că ceea ce fac este 

neapreciat și nesemnificativ, scade capacitatea de concentrare a 

atenției, creativitatea și spontaneitatea. 

Deși clasificările internaționale ale maladiilor nu includ 

sindromul burnout în categoria afecțiunilor psihice, acesta este un 

fenomen recunoscut de experți ca foarte răspândit în societatea 

actuală. 
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Paul Alan Cox clasifică principalele categorii de efecte ale 

stărilor emoționale negative astfel: 

 fiziologice: se manifestă prin creșterea glicemiei, cresterea 

ritmului cardiac și a tensiunii arteriale, uscăciunea gurii, 

transpirația abundentă, dilatarea pupilei; 

 subiective, psihoindividuale, manifestate prin: anxietate, 

agresivitate, apatie, plictiseală, depresie, oboseală, frustrare, 

iritabilitate, scăderea stimei de sine, nervozitate, sentiment de 

inferioritate; 

 cognitive: incapacitatea de a lua decizii pertinente, scăderea 

capacității de concentrare a atenției, hipersensibilitate la 

critică, blocaje mentale; 

 comportamentale: predispozitii la accidente, toxicomanie, 

izbucniri emoționale, bulimie, abuz de alcool sau tutun, râs 

nervos, plâns zgomotos; 

 psihoorganizaționale: absenteism, scăderea productivității, 

alinierea în relațiile cu ceilalți membri ai organizației, 

reducerea implicării, insatisfacții în muncă, scăderea 

încrederii și loialității în/fața de organizație [5, p.27]. 

În legatură cu aceste efecte, trebuie făcute câteva precizări: 

- ele sunt cel mai frecvent asociate cu stresul, ceea ce nu 

înseamnă că stresul le cauzează întotdeauna, totuși nu poate fi 

ignorată probabilitatea ca stresul să constituie una dintre cauzele 

primare sau adiționale ale lor; 

- ponderea, semnificația și gravitatea lor trebuie evaluate în 

funcție de mai multe criterii, dintre care unul dintre cele mai 

importante este nivelul la care se instalează, pentru că gestionarea 

efectelor apărute la nivel individual se află mai puțin sub controlul 

organizației și este mult mai greu de realizat; 
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- efectele stresului organizațional nu trebuie interpretate ca un 

fapt  în sine, ci și prin prisma posibilității lor de a genera în lanț alte 

efecte colaterale, cu urmări mult mai grave decât efectul inițial; 

- se impune cercetarea și diagnosticarea surselor generatoare 

de stres, deoarece eliminarea cauzelor stresului va conduce la 

eliminarea efectelor. 

În prezent, există un consens general că solicitările din mediu 

evaluate ca stresante influențează riscul de îmbolnăviri prin 

răspunsurile emoționale negative. 

La fel ca și stresul sau, poate, chiar mai mult decât el, 

burnout-ul provoacă efecte devastatoare în viața profesională a 

oamenilor. El afectează cele mai diverse planuri ale vieții și 

activității umane: fiziologice, psihice, psihosociale, 

psihoorganizaționale, sociale. Persoanele care experimentează 

burnout-ul simt o stare de oboseală, surmenaj, epuizare fizică și 

psihică, au sănătatea șubrezită și capacitatea de muncă grav afectată. 

Termenii „epuizare”, „uzură” și „ruină a sănătății” sunt cel mai 

frecvent asociați cu burnout-ul. 

Conceptul de burnout a fost folosit pentru prima dată de Hans 

Bradley în1969, fiind apoi preluat de  Herbert Freudenberger în anul 

1974 și de Christina Maslach, care îl fundamentează sub raport 

științific. 

Herbert Freudenberger a omis opinia potrivit căreia sunt  

predispuse la experimentarea burnout-ului persoanele angajate în 

diverse cauze, cărora le place competiția și lupta, autorul afirmând  

chiar că burnout este „boala luptătorului”. Cauzele fenomenului se 

află în unele dintre trăsăturile individuale ale oamenilor, în imaginea 

de sine idealizată a acestora, în autopercepția lor ca fiind competenți, 

carismatici, dinamici, dar care, cu timpul, pe măsura ce constată că 

obiectivele propuse devin aproape imposibil de atins, clachează, își 
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pierd încrederea în sine, se înstrăinează de ei înșiși. Toate acestea l-

au condus pe autor la formularea unei definiții comprehensive a 

burnout-ului ca fiind o stare de oboseală cronică, de depresie și de 

frustrare generată de dezvoltarea unei cauze, a unui mod de viață sau 

a unei relații care eșuează în a produce recompensele așteptate și 

conduce, în final, la diminuarea implicării și îndeplinirii muncii [5, 

p.87]. 

Christina Maslach, efectuând cercetări ample asupra 

medicilor, infirmierelor, psihiatrilor, a constatat că experiențele 

emoționale ale acestora erau de cele mai multe ori stresante, fapt care 

se asocia cu apariția unor tulburări somatice, psihocomportamentate 

și chiar sociale. Atât Christina Maslach, cât și Herbert Freudenberger 

considerau, în perioada anilor `70, că burnout-ul este specific 

profesiunilor de asistență sau de ajutorare. Contrar opiniei lui 

Freudenberger, care plasa cauza burnout-ului în individ, în trăsăturile 

lui de personalitate, Maslach o plasează în „mediul muncii”, în 

relațiile presupuse de muncă, deci în spațiul interrelațional și 

psihosocial. 

Monica Perlman și Heinz Hartman au identificat asocierea 

burnout-ului cu eșuarea și epuizarea, cu pierderea creativității și a 

dorinței de implicare în muncă; cu duritatea colegilor, a muncii și a 

instituțiilor, cu reacția de răspuns la stresul cronic din dorința de a 

reuși, cu sindromul atitudinilor de distanțare față de client și față de 

sine. 

Christina Maslach și Michael Jackson definesc burnout-ul ca 

un sindrom de epuizare emoțională, de depersonalizare și de reducere 

a realizării profesionale, apărut la indivizii implicați profesional 

alături de alții [6, p.187]. 
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Epuizarea emoțională presupune vidarea emoțională a 

persoanei, pierderea energiei și a motivației, apariția frământării și a 

tensiunilor, perceperea muncii ca pe o corvoadă. 

Depersonalizarea se asociază cu apariția atitudinilor 

impersonale, de detașare față de cei avuți în grijă, de respingere sau 

de stigmatizare a acestora, toate fiind destinate să facă față epuizării 

resurselor interne. 

Reducerea realizărilor profesionale implica pierderea 

competențelor, autodevalorizarea, diminuarea stimei de sine și a 

autoeficacității. 

Adepții acestui concept au găsit, cel putin, trei elemente prin 

care să-l diferențieze de stresul ocupațional: 

- stresul ocupațional apare ori de câte ori sarcinile de muncă depășesc 

resursele adaptative ale angajaților, în timp ce sindromul de epuizare 

constituie faza finală a dezadaptării cauzată de un dezechilibru 

îndelungat între cerințe și resurse; 

- stresul nu conduce întotdeauna la atitudini și comportamente 

negative din partea angajaților, în timp ce burnout-ul este asociat de 

fiecare dată cu asemenea trăiri negative; 

- stresul afectează pe toata lumea, sindromul de epuizare apare doar 

la persoanele care și-au început cariera într-un mod foarte entuziast, 

având asteptări și obiective ridicate, dar neîmplinite ulterior [6, 

p.101]. 

Între consecințele cele mai importante ale acestui sindrom, în 

plan organizațional, regăsim insatisfacția profesională manifestată 

prin renunțare sau neimplicare atât în munca în sine, cât și în 

raporturile cu organizația. Ele apar, în special, pe fondul unui raport 

social scăzut, în situații de ambiguitate a rolului și în prezența unor 

conflicte la locul de muncă. Alte consecințe negative ale stresului în 

plan organizațional sunt aprofundarea sentimentului lipsei de 
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apreciere din partea celorlați, numărul mare de concedii de boală, 

scăderea inițiativei etc. [6, p.111]. 

Nivelul suprem de manifestare a stresului, în sens 

nonadaptativ, îl reprezintă apariția stării de epuizare a persoanei, care 

nu-și mai poate gestiona constructiv stresul. Epuizarea este un 

rezultat al oboselii fizice, psihologice și emoționale. Există mai multe 

cauze ale epuizării, cum ar fi: plictiseala, ca stare opusă 

supraîncărcării; relațiile de comunicare defectuoase între șefi, 

subalterni, colegi; recompensele neechitabile sau nesatisfăcătoare; 

responsabilitatea prea mare și prea putin sprijin acordat; necesitatea 

de a dobândi foarte rapid noi abilități și cunoștinte etc. 

Simptomele epuizării debutează cu oboseala fizică. Victimele 

epuizării se plâng de oboseală, de lipsa de energie, dau semne de 

slăbiciune fizică, au dureri de cap, insomnii și schimbări în regimul 

alimentar. Al doilea nivel este oboseala emoțională. Depresia, 

sentimentele de inutilitate și senzația de captiv al postului sunt semne 

ale acestui sindrom [6, p.106]. 

S-a afirmat despre burnout că este o formă particulară de 

stres, un „stres sever”, o „manifestare extremă a stresului” [6, p.205]. 

Între cele două noțiuni nu există o relație de suprapunere, totală sau 

parțială, ci o relație de coincidență parțială, ceea ce înseamnă că 

fiecare dintre cele două fenomene dispune de elemente proprii, 

specifice, dar și de elemente comune. Diferențele dintre aceste două 

concepte sunt următoarele: 

- stresul are o extensie mai mare, el fiind întâlnit atât în sfera vieții 

profesionale, cât și în cea a vieții private, extraprofesionale, pe când 

burnout-ul este specific sferei vieții profesionale;  

- stresul este rezultatul unei tensiuni episodice, iar burnout-ul – al 

unei tensiuni continue, permanente; 



115 

 

- stresul este mai psihologizat, burnout-ul conține mai multe aspecte 

obiective, sociale. În stres, nu atât stimulul stresant ca atare contează, 

cât perceperea lui de către individ ca fiind stresant. În burnout, 

caracteristicile și constrângerile reale ale vieții profesionale trec pe 

prim-plan; 

- stresul există independent de burnout, pe când burnout-ul este 

indispensabil legat de stres. Stresul bine gestionat poate fi depășit, 

dar stresul incorect sau prost gestionat se convertește în burnout. Nu 

întâmplator, unii autori afirmă despre burnout că este rezultatul unei 

tranziții stresante, nereușit gestionate [6, p. 234]. 

În anul 1980, Herbert Freudenberger și Geraldine Richelson 

apreciau burnout-ul ca fiind o „stare de oboseală cronică”. Mulți 

autori au suprimat caracteristica „cronică” din definiția burnout-ului, 

arătând că acesta este, pur și simplu, o stare de oboseală. Pentru Cary 

Cherniss, burnout este un răspuns emoțional, caracterizat prin 

oboseală, surmenaj, istovire, ce apare ca urmare a dezechilibrului 

dintre cerințele postului și resursele disponibile ale subiectului. 

Stevan Hobfoll și Arie Shirom, în anul1993, au definit 

sindromul de oboseală cronică drept istovire fizică pe termen lung, ca 

reacție la starea de letargie și de afectare a activității și a 

randamentului, la golirea organismului de resursele sale energetice, 

ca urmare a dezechilibrului dintre cererile mediului și capacitatea 

persoanei de a face față acestor solicitări [9, p.60]. 

Toate aceste caracteristici sunt prezente sau pot precede 

burnout-ul, dar nu-i sunt intrinseci. Astfel, burnout-ul se referă la 

oboseala rezultată din confruntarea cu problemele oamenilor, pe când 

oboseala cronică poate proveni din suprasolicitările de la locul de 

muncă. În timp ce, în burnout, oboseala se accentuează pe măsura 

trecerii timpului, în oboseală cronică ea poate disparea după o 

perioada de repaus. 
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Una dintre cele mai frecvente manifestări ale reacțiilor 

emoționale la stres este reprezentată de simptomatologia depresivă. 

Herbert Freudenberger și Richelson arătau că burnout-ul este nu 

numai o stare de oboseală, ci și o stare de depresie care conduce la 

diminuarea implicării în muncă și la neîmplinirea muncii. Sunt și 

autori care cred că burnout-ul este un alt termen folosit în locul celui 

de depresie și chiar de anxietate. Depresia este caracterizată prin: 

sentimente de vină, dificultăți de concentrare, pierderea apetitului, 

letargie, cu consecințe asupra relațiilor interpersonale și sociale. 

În literatura de specialitate, există două puncte de vedere cu 

privire la relația dintre burnout și depresie. Unul dintre ele stipulează 

relația de anterioritate a burnout-ului în raport cu depresia. Adam 

Glass și McKnight, în anul 1996, arată că burnout-ul este un 

antecedent al depresiei, și nu invers, iar depresia ar trebui diferențiată 

de burnout, prima referindu-se la o stare psihologică specifică, ce ar 

trebui privită mai degrabă ca un rezultat potențial al burnout-ului 

decât ca o parte componentă a sindromului burnout [9, p.106]. 

Un alt punct de vedere este acela că, deși cele două fenomene 

au simptome comune, ele diferă după originea și dezvoltarea lor. 

Arnold Bakker, Mark E. Killmer, Michael Siegrist, Wilmar  

Schaufeli, în anul 2002, au ajuns la concluzia că atunci când se 

pierde reciprocitatea în relațiile de muncă, apare burnout-ul (și nu 

depresia), în timp ce atunci când se pierde reciprocitatea în relațiile 

private sau în viața de cuplu, apare depresia și nu burnout-ul [3, 

p.106]. 

Herbert Freudenberger și Ariel Richelson, în anul 1980, 

numeau burnout-ul „boala luptătorului”. Chiar dacă în burnout 

observăm o serie de simptome astenice, cum ar fi: epuizarea 

emoțională, oboseala, tendințele depresive, acestea sunt, în esență, 

mai curând cognitive sau comportamentale decât fizice. 
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Manifestările simptomatice asociate burnout-ului sunt observate la 

persoanele „normal echilibrate”, nesuspectate de tulburări psihice și 

fără antecedente psihiatrice sau psihopatologice. Ele sunt „indicii 

nozografici care pot ajuta la distingerea burnout-ului de tulburările 

psihopatologice autentice” [9, p. 86].  

Burnout-ul este foarte asemănător cu trăsăturile de 

personalitate accentuată din planul psihoindividual. Personalitățile 

accentuate sunt plasate între normal și patologic, având tendința de a 

aluneca spre patologic, fără a cădea în el. Ele sunt predispuse la 

manifestări patologice în condiții nefavorabile de viață, reprezintă un 

fel de „miniaturi” ale unor posibile perturbări de natură patologică. 

Prin analogie, am putea considera că și burnout-ul conține  

„fragilități”, dintre care trei, descrise de Maslach și Jackson (epuizare 

emoțională, depersonalizare, nerealizare personală), sunt, probabil, 

cele mai importante și ar constitui termenul cel mai propice al 

apariției unor tulburări patologice reale. 
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DIMINUAREA STRESULUI PARENTAL ÎN FAMILIA 

COPILULUI CU RETARD MINTAL SEVER 
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Abstract 

 The current study contains theoretical aspects regarding the 

parental stress concept, especially when is a child with severe mental 

retardation. The influence of family is determining children`s 

behavior against values, customs and beliefs but when a child with 

deep disabilities is present the role of the family is increasing 

because it is the one that gives the child the opportunity to know the 

world. Raising a child with disabilities, often generates a high level 

of stress. At the theoretical level, the most important thing about this 
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article is the importance of reducing parental stress which 

contributes to the enrichment of the family climate and the 

harmonious growth of the child despite his/her  disability. 

 

            Key words: stress level, parents, family, children, severe 

mental retardation. 

 

Adnotare 

 Articolul cuprinde aspecte teoretice cu privire la conceptul 

de stres parental, referindu-se, în special, la apariția stresului 

parental în familia copilului cu retard mintal sever. Familia este 

prima care exercită o influență asupra copilui, deoarece transmite 

valori, obiceiuri și credințe. În cazul copilului cu dizabilitate severă, 

familia joacă un rol și mai important, deoarece părinții și membrii 

familiei îi vor oferi copilului stimularea și oportunitatea de a 

cunoaște mediul în care acesta trăiește. Însă creșterea unui copil cu 

dizabilități, de cele mai multe ori, generează un nivel ridicat al 

stresului. La nivel teoretic, cel mai importat aspect al acestei lucrări 

îl reprezintă necesitatea diminuării stresului parental, ceea ce 

contribuie la îmbogățirea climatului familial și la creșterea 

armonioasă a copilului, în ciuda dificultăților cu care acesta se 

confruntă. 

 

          Cuvinte-cheie: nivel de stres, părinți, familie, copil, retard 

mintal sever. 

 

 Stresul este un concept care a primit o atenție sporită în 

diverse cercetări pe parcursul ultimului deceniu, având un rol 

important pentru a înțelege calitatea și stabilitatea relațiilor apropiate.  
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Dintr-o perspectivă generală, stresul apare atunci când 

individul este incapabil să răspundă într-un mod adecvat la stimuli ce 

provin din mediul său. În anul 1950, în lucrarea ,,Stress and the 

General Adaptation Syndrome”, Selye denumește stresul ca o reacție 

ce cuprinde răspunsurile pe care organismul le afișează cu privire la 

anumiți stimuli externi de natură fizică, chimică, biologică și psihică. 

El introduce noțiunea de afecțiuni asociate stresului prin intermediul 

termenului sindrom general de adaptare (SGA). Conform opiniei 

autorului, individul se află în unul dintre cele trei nivele de adaptare 

la stres – reacția de alarmă, de adaptare, de epuizare [2].  

În literatura de specialitate, întâlnim cazuri în care familia 

copilului cu autism atinge stadiul de epuizare. De exemplu, în 

cercetarea realizată de Weiss M. J în anul 2002 [3], rezultatele 

sugerează că există diferențe semnificative între mamele copiilor cu 

autism, ale celor cu retard mintal și mamele copiilor cu o dezvoltare 

normală, în ceea ce privește nivelul de depresie, de anxietate, de 

dureri somatice și epuizare. Cel mai înalt nivel de depresie, anxietate 

și depersonalizare a fost atestat în rândul mamelor care au copii cu 

autism. Aceste rezultate subliniază importanța rezistenței și a 

suportului social ca medodă de adaptare la stres. 

Deater D. (1998) definește stresul parental ca fiind o 

experiență de disconfort sau suferință ce rezultă din cererile asociate 

cu rolul de părinte și incapacitatea de a face față acestora [4]. Primele 

studii asupra stresului parental au fost realizate de Hill în anul 1949 

(Families under stress: adjustment to the crisis of war, separation and 

reunion - New York) și în 1958 (Generic features of families under 

stress - Social Casework). În consecință, pentru a explica conceptul 

de ,,stres parental”, Hill propune modelul ABCX, în care factorul A 

(evenimentul stresor) interacționează cu factorul B (resursele 

întâlnite) și cu factorul C (conștientizarea familiei), ceea ce 
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contribuie la apariția factorului X (dezvoltarea crizei) [6]. Acest 

model nu a explicat însă și felul în care familia se  adaptează noilor 

cerințe. În anul 1983, McCubbin și Patterson au extins acest model 

adăugând o nouă variabilă, cea a momentului de după criză.

 
 

Fig.1 Depiction of the interplay between demands, resources, and 

perceptions highlighting the central role of adaptive resources and positive 

perceptions to the possible outcome, adapted from McCubbin and Patterson 

(1983).  

 Deficiența mintală severă este cunoscută în literatura 

psihiatrică de specialitate și sub denumirea de ,,arierație severă”. Din 

punct de vedere psihometric, este corespunzătoare unui coeficient de 

inteligență copring între 20/25 – 35/40.  Persoanele care fac parte din 

această categorie achiziționează puține abilități de comunicare în 

perioada primilor ani de viață, aceasta cuprinzând un număr limitat 

de cuvinte. Prin intermediul programelor educaționale, aceste 

persoane pot recunoaște numere și pot fi antrenate în dezvoltarea 

unor abilități elementare de autoîngrijire. La vârsta adultă, pot realiza 
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o serie de activități simple, sub supravegherea unei instituții 

specializate [1]. 

 Indiferent dacă un copil cu retard mediu sau sever 

declanșează apariția stresului sau, dimpotrivă, a adaptării, acest lucru 

depinde de raționamentul familiei, de informațiile de care dispun 

membrii ei, de capacitatea lor de a înțelege ce se întâmplă și care 

sunt metodele potrivite de coping, prin care pot face față problemei. 

Stresul parental și modul de adaptare depind, de asemenea, de tipul 

de dizabilitate al copilului, de resursele familiei și de suportul social 

pe care aceasta îl primește. 

 Un studiu realizat în anul 2004 (Detection of pervazive 

disorder in the child: a maternal perspective), la care au participat 20 

de mame ale unor copii cu tulburări de dezvoltare invazive, au arătat 

că modul în care personalul medical transmite diagnosticul copilului 

necesită o atenție deosebită [7]. Rezultatele studiului au sugerat că 

diagnosticul cu privire la o anumită tulburare de dezvoltare se 

stabilește mai târziu, primele semne ale acestuia fiind percepute, în 

principal, de către mamă, existând totodată posibilitatea ca 

personalul medical să nu fie sensibilizat de importanța detectării 

timpurii a diagnosticului, care ar reduce la minimum efectele 

negative prezente și viitoare. 

 De cele mai multe ori, mama se implică în îngrijirea și 

creșterea copilului, pe termen lung aceasta experimentând o 

fluctuație în ceea ce privește starea sa emoțională. Stresul parental pe 

care îl experimentează în special mamele afectează atât coexistența 

membrilor familiei, cât și legătura dintre membrii acesteia, fapt ce 

influențează dezvoltarea integrală a copilului. 

 Deși mamele au fost, de cele mai multe ori, ținta studiilor 

științifice cu privire la dezvoltarea copilului și la viața de familie, 

tații sunt tot mai des cuprinși în programele de cercetare ce studiază 
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importanța implicării tatălui în familie și avantajele pe care acesta le-

ar putea aduce vieții de familie. În anul 2016, Verma A. și 

colaboratorii săi au realizat un studiu în care au comparat nivelul de 

stres în rândul părinților care au copii cu retard mintal, din 

perspectiva genului. Rezultatul studiului a relevat faptul că există 

diferențe semnificative, în sensul că mamele prezintă un nivel de 

stres mult mai ridicat comparativ cu tații [8]. 

  În primul rând, este important de subliniat faptul că familiile 

în care există un copil cu dizabilități prezintă multe asemănări cu alte 

familii, chiar dacă dificultățile lor sunt evident exacerbate de 

dizabilitatea copilului. Fiecare familie reacționează într-un mod 

diferit, având atitudini diferite. În al doilea rând, cerințele de îngrijire 

a unui copil cu dizabilități și numeroasele întâlniri cu specialiștii 

consumă mai mult timp decât în condiții normale. Aceste constatări 

evidențiază importanța concepțiilor părinților despre rolurile 

familiale, despre rolul partenerilor și așteptările lor cu privire la 

această situație. De cele mai multe ori, sarcinile de uz casnic sunt 

atribuite mamelor, solicitând și mai mult efort fizic și psihic din 

partea acestora. Sprijinul reciproc și ajungerea la un consens prin 

intermediul dialogului reprezintă niște teme foarte importante în 

Europa, dar care încă sunt tratate diferențiat. 

 Majoritatea familiilor cu copii cu dizabilități își asumă de 

bună voie responsabilitatea de a avea grijă de ei toată viața. Mulți 

consideră că ajutorul oferit membrilor familiei în care crește un copil 

cu dizabilități profunde este o sursă de obținere a satisfacției, 

crescând astfel calitatea vieții persoanei respective.  
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NEUROȘTIINȚA ASUMĂRII RISCULUI LA ADOLESCENȚI 

Liliana IROFTE, doctorandă 

 

Abstract 

      This article proposes a framework for risk assumption theory and 

research, which is based on neurology of development. Two 
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fundamental questions are addressed, such as: "Why does the risk-

taking rate increase between childhood and adolescence?" And 

"Why does the risk of adolescence and adulthood decline?" Risk 

assurance increases between childhood and adolescence due to 

changes in the period of puberty in the socio-emotional system of the 

brain, which leads to an increased search for reward, especially in 

the presence of peers, mainly fueled by dramatic remodeling of the 

brain's dopaminergic system. Reducing risk-taking between 

adolescence and maturity occurs due to changes in the cognitive 

control system of the brain, changes that improve the ability of self-

regulating individuals. These changes occur during adolescence and 

in young adulthood and are observed in structural and functional 

changes in the prefrontal cortex and its connections to other regions 

of the brain. Thus, these changes make the middle adolescence a 

moment of increased vulnerability that can lead to risky and reckless 

behaviors. 

 

        Key words: adolescence, risk-taking, social-neuroscience, self-

regulation, peer-influence, reward-seeking. 

 

Adnotare 

Acest articol propune un cadru pentru teoria și cercetarea 

asumării riscului, ce se bazează pe neurologia dezvoltării. Sunt 

tratate două întrebări fundamentale, precum: „De ce crește rata 

asumării riscului între copilărie și adolescență?” și „De ce apare 

declinul de asumare a riscului între adolescență și vârsta adultă?”. 

Asumarea riscului crește între copilărie și adolescență, ca urmare a 

schimbărilor din perioada pubertății în sistemul socioemoțional al 

creierului, ceea ce duce la o căutare sporită a recompensei, în 

special în prezența semenilor, care este alimentată, în principal, de 
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remodelarea dramatică a sistemului dopaminergic al creierului. 

Reducerea asumării riscului între adolescență și maturitate are loc 

din cauza modificărilor sistemului de control cognitiv al creierului, 

schimbări ce îmbunătățesc capacitatea indivizilor de autoreglare. 

Aceste schimbări apar pe parcursul adolescenței și la vârsta adultă 

tânără și sunt observate în schimbările structurale și funcționale 

care au loc în cortexul prefrontal și în conexiunile sale cu alte 

regiuni ale creierului. Astfel, schimbările respective fac ca 

adolescența de mijloc să devină un moment de vulnerabilitate 

crescută și pot duce la comportamente riscante și nesăbuite. 

 

        Cuvinte-cheie: adolescență, asumarea riscului, neuroștiință 

socială, autoreglare, influența semenilor, căutarea de recompense. 

 

 Ideea că cele mai mari amenințări la adresa siguranței tinerilor 

din societățile industrializate provin de la cauze ce pot fi prevenite 

este unanim acceptată de către experții din domeniul sănătății și 

dezvoltării adolescenților. De asemenea, s-a constatat că multe dintre 

aceste amenințări sunt autoprovocate, cum ar fi: accidentele de 

circulație sau alte accidente (care, împreună, provoacă aproape 

jumătate dintre toate decesele din rândul tinerilor americani), actele 

de violență, consumul de droguri, de alcool și riscurile sexuale, 

conform studiilor prezentate de Blum [1]. În accepția specialiștilor, 

adolescența este perioada între 10/11 ani și 18/20 de ani. Adolescența 

este faza de tranziție a creșterii și dezvoltării între copilărie și 

maturitate. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește 

termenul de adolescent ca „orice persoană cu vârstă cuprinsă între 10 

și 19 ani” [11]. În multe societăți însă, adolescența este echivalentă 

cu pubertatea și cu ciclul schimbărilor fizice care culminează cu 

maturitatea reproductivă. În alte societăți, adolescența este înțeleasă 
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în termeni mai largi, care cuprind sfera psihologică, socială și 

morală, precum și aspectele strict fizice ale maturizării. Astfel, vârsta 

reprezintă doar un marker dur al adolescenței, iar cercetătorii au 

considerat că este dificil să se pună de acord asupra unei definiții 

precise a adolescenței. 

 Deși au scăzut ratele anumitor tipuri de comportamente de 

asumare a riscului în rândul adolescenților, cum ar fi conducerea sub 

influența alcoolului sau a celor legate de sexul neprotejat, prevalența 

comportamentului riscant în rândul adolescenților rămâne ridicată și 

nu a existat o scădere a comportamentului de asumare a riscului la 

adolescenți în ultimii ani. Chiar dacă există numeroase programe 

educaționale pentru a reduce comportamentele de asumare a riscului 

la adolescenți, cele mai recente descoperiri privind asumarea riscului 

la tineri indică faptul că: 

- Mai mult de o treime dintre elevii de liceu nu au folosit 

prezervativ nici la prima și nici la ultima relație sexuală 

avută; 

- Aproape 30% din adolescenți au călătorit într-o mașină 

condusă de cineva care a consumat alcool;  

- Mai mult de 25% au raportat mai multe episoade de consum 

excesiv de alcool; 

- Aproape 25% au declarat că sunt fumători activi.  

 Reyna V. susține că implicarea crescută a adolescenților, în 

comparație cu cea a adulților, în asumarea riscurilor nu provine din 

ignoranță, iraționalitate, iluzii de invulnerabilitate sau calcule greșite 

[8]. Adolescenții sunt informați, raționali, cu simțul realității și exacți 

în ceea ce privește modul cum gândesc despre o activitate riscantă 

sau sunt, cel puțin, la fel de realiști și de corecți ca adulții, dar se 

angajează mai des în comportamente riscante, comparativ cu adulții, 

ceea ce ridică mai multe semne de întrebare atât din partea oamenilor 
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de știință, cât și din partea practicienilor. Astfel, se impune 

necesitatea unei evaluări riguroase a factorilor care influențează 

diferențele de vârstă referitoare la asumarea comportamentului 

riscant, pentru a stabili  ce schimbari se produc în perioada dintre 

adolescență și vârsta adultă, care ar putea explica aceste diferențe. 

 Articolul de față prezintă următoarele aspecte esențiale: 

 Principalii factori care determină adolescenții să se angajeze 

în activitățile riscante sunt de natură socială și emoțională, și 

nu cei de ordin cognitiv. 

 Este nevoie de o nouă abordare a intervențiilor de sănătate 

publică în reducerea comportamentului de asumare a riscului 

la adolescenți. 

 Efortul de a preveni asumarea riscului la adolecenți ar trebui 

să se concentreze asupra schimbării contextului în care au loc 

activitățile riscante. 

 Cercetătorii în RMN și alte tehnici imagistice au subliniat 

evoluția modificărilor structurii creierului (de morfologie și 

funcționare) între copilărie și maturitate [5]. 

 Studierea schimbărilor în funcționarea neuroendocrină la 

adolescenți are aceeași importanță ca studierea aspectelor psihologice 

sau contextuale ale fenomenului. Walker E. și colegii săi consideră 

că baza biologică ne ajută să înțelegem fenomenul psihologic [10]. 

 Asumarea riscului crește între copilărie și adolescență, ca urmare 

a schimbărilor, din timpul pubertății, în sistemul socioemoțional al 

creierului, schimbări care conduc la creșterea cererii de recompense, 

în special în prezența semenilor. În opinia lui Steinberg [9], creșterea 

ratei de asumare a riscurilor între copilărie și adolescență se 

datorează, în primul rând, creșterii procesului de căutare a 

senzațiilor, care e legat de modificările tiparelor de activitate 

dopaminergică în perioada pubertății. Interesant este faptul că, deși 
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creșterea dorinței de senzații tari coincide cu pubertatea, aceasta nu 

este în întregime cauzată de creșterea hormonilor gonadali care are 

loc în această perioadă, după cum se presupune în general. 

 Chambers și colegii săi au ajuns la concluzia că, la pubertate, au 

loc modificări importante ale evoluției sistemului dopaminergic [2].  

Dat fiind rolul esențial al activității dopaminergice în reglarea 

afectivă și motivațională, se poate de presupus că aceste schimbări 

modelează cursul dezvoltării socioemoționale în adolescență, 

deoarece prelucrarea informațiilor sociale și emoționale se bazează 

pe rețelele care stau la baza proceselor afective și motivaționale. 

Centrii-cheie ai acestor rețele cuprind amigdala, nucleul accumbens, 

cortexul orbitofrontal, cortexul prefrontal medial și sulcusul temporal 

superior, conform cercetărilor realizate de Nelson E.  Aceste zone au 

fost implicate în diverse aspecte ale prelucrării informațiilor sociale, 

inclusiv în recunoașterea stimulilor relevanți din punct de vedere 

social, cum ar fi: motivația biologică, judecățile sociale, judecarea 

atractivității, evaluarea intențiilor altora, raționamentul social și 

multe alte aspecte ale procesării informațiilor sociale. Este important 

faptul că, în rândul adolescenților, regiunile care sunt activate în 

timpul expunerii la stimulii sociali se suprapun considerabil cu 

regiunile care se dovedesc a fi sensibile la variațiile de semnificație a 

recompenselor, așa ca striatum ventral și zona prefrontală medială. 

Studiul recent al adolescenților angajați într-o sarcină, în care 

acceptarea și respingerea de către semeni au fost manipulate 

experimental [6], a arătat că a apărut o mai mare activare în regiunile 

creierului implicate în evidențierea recompensei (adică, zona 

tegmentală ventrală, amigdala extinsă și pallidumul ventral), atunci 

când subiecții au fost expuși la acceptarea de către semeni, în raport 

cu respingerea. Deoarece aceleași regiuni au fost implicate în 

numeroase studii legate de recompensă, aceste constatări sugerează 



130 

 

că, cel puțin în adolescență, acceptarea socială de către semeni poate 

fi procesată în moduri asemănătoare cu alte feluri de recompense, 

inclusiv cele nesociale. Această suprapunere între circuitele 

neuronale care mediază procesarea informațiilor sociale și procesarea 

recompenselor ajută la explicarea motivului pentru care apar atât de 

multe comportamente de asumare a riscului la adolescenți în 

contextul grupului de prieteni.  

 Creșterea dorinței de senzații în adolescență nu se datorează 

deficitelor funcționale de dopamină, ci unei pierderi temporare a 

„capacității de tamponare” asociate cu dispariția autoreceptorilor de 

dopamină din cortexul prefrontal, care servesc unei funcții de 

feedback negativ în timpul copilăriei. Această pierdere a capacității 

de tamponare, care duce la scăderea controlului inhibitor al eliberării 

dopaminei, ar duce la niveluri relativ mai mari de circulație a 

dopaminei în regiunile prefrontale, ca răspuns la grade comparabile 

de recompensă în timpul adolescenței față de cele din timpul 

copilăriei sau al maturității. 

 Așadar, însumând schimbările care au loc în așa-zisul „creier 

socioemoțional” în perioada pubertății, evidențiem următoarele 

constatări: 

- Există mai multă activitate în această parte a creierului în 

perioada respectivă de vârstă; 

- Există schimbări în densitatea relativă a receptorilor 

dopaminergici în aceste zone, care stau la baza schimbărilor 

în procesarea recompenselor (căutarea senzațiilor, excitația 

emoțională, atenția sporită la informația de natură socială); 

- O ipoteză este faptul că dezechilibrul temporar al receptorilor 

dopaminergici în cortexul prefrontal creează un „sindrom de 

deficiență a recompensei”; 
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- Adolescenții reacționează mai bine la semeni, ceea ce este 

explicat de cercetători prin faptul că adolescenții trebuie să 

facă trecerea de dezvoltare de la dependență la independență.  

Comportamentele de asumare a riscului descresc, în opinia lui 

Steinberg L. [9], între adolescență și maturitate, datorită schimbărilor 

din sistemul de control cognitiv al creierului (fiind supranumit și 

„creierul cognitiv”). Acestui sistem de control cognitiv îi revin 

competențele de autoreglare, iar zonele creierului responsabile de 

aceasta sunt cortexul cingular anterior și cortexul prefrontal lateral. 

Maturarea legăturilor neuronale dintre cortexul prefrontal și sistemul 

limbic permite o mai bună coordonare a emoției și a cunoașterii, a 

controlului impulsurilor și a dezvoltării capacităților de  planificare. 

Modificări în căutarea senzației, asumarea riscurilor și 

sensibilitatea la recompense la începutul adolescenței 

 Studiul lui Steinberg L. privind diferențele de vârstă în ceea ce 

privește capacitățile care afectează asumarea riscurilor a fost realizat 

pe un eșantion în mărime de 935 de subiecți, între 10 și 30 de ani. 

Bateria de teste aplicate a conținut: Scala impulsivității, Scala de 

căutare a senzațiilor, Orientarea spre viitor, Rezistența la influența 

semenilor, numeroase sarcini de performanță administrate la 

calculator, care au măsurat sensibilitatea la recompensă și 

planificarea de viitor. Concluziile au scos în relief faptul că vârful 

sensibilității la recompensă e cuprins între vârsta de 13 și 16 ani. 

O altă concluzie importantă este că adolescența de mijloc este o 

perioadă extrem de vulnerabilă pentru asumarea comportamentului 

riscant (vârsta cuprinsă între 14 și 17 ani). 

Modificări ale oxitocinei neurale la pubertate 

 Oxitocina este hormonul de atașament social, care funcționează 

ca neurotransmițător. Modificările din oxitocina neurală 

(prolifeararea receptorilor acesteia) explică de ce adolescenții, în 
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comparație cu copiii și adulții, manifestă o intensificare a activării 

sistemului limbic, paralimbic și a zonei mediale prefrontale, ca 

răspuns la stimulii emoționali și sociali, inclusiv la expresiile faciale 

diferite, la emoțiile și feedback-ul social. De asemenea, aceste 

modificări explică de ce adolescența timpurie este o perioadă de 

conștientizare sporită a opiniilor altora, într-o asemenea măsură, 

încât adolescenții se angajează deseori în comportamentul „audienței 

imaginare”. Acest comportament implică un puternic sentiment de 

conștiiță de sine, adolescentul imaginându-și că comportamentul său 

este centrul atenției și al preocupării celor din jur. Sentimentul 

conștiinței de sine crește în perioada adolescenței timpurii, atingând 

cota maximă în jurul vârstei de 15 ani, apoi scade [7]. Această 

creștere și scădere a conștiinței de sine a fost atribuită atât 

schimbărilor gândirii ipotetice, după Elkind [3], cât și fluctuațiilor 

încrederii sociale, după Ranking [7] și, deși acestea pot contribui la 

acest fenomen, există posibilitatea ca și excitarea rețelei 

socioemoționale să joace un rol determinant, ca urmare a creșterii 

hormonilor pubertății. 

 Comportamentul de asumare a riscului este, de asemenea,  

influențat de semeni.  Cercetările privind accidentele auto indică 

faptul că prezența pasagerilor de aceeași vârstă într-o mașină condusă 

de un adolescent crește semnificativ riscul accidentelor grave.  

 Statisticile de la Biroul de Investigații arată că adolescenții sunt 

mai predispuși să comită crime atunci când sunt în grupuri decât 

atunci când sunt singuri. Prezența semenilor activează aceleași 

circuite neuronale implicate în procesarea recompenselor, ducând la 

intensificarea dorinței de senzații.  

 Experimentul efectuat pentru a vedea dacă prezența colegilor 

joacă un rol deosebit în asumarea riscurilor în adolescență, a avut ca 

participanți 14 adolescenți, 20 de tineri și 34 de adulți. Ei au fost 
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supuși unei sarcini computerizate: de a conduce o mașină în prezența 

a doi prieteni. Rezultatele au arătat că prezența prietenilor a dublat 

comportamentul de asumare a riscului la adolescenți, a crescut cu 

50% acest comportament în rândul tinerilor și nu a avut niciun efect 

asupra adulților. 

 Un alt experiment pilot, legat de influența semenilor, a fost 

realizat pe doi participanți de sex masculin, de 19 ani. Subiecții au 

îndeplinit o versiune actualizată a sarcinii de conducere, în care 

trebuiau să facă două ture în prezența semenilor și apoi în absența 

acestora. Datele comportamentale au arătat o creștere a asumării 

riscurilor în prezența colegilor. Datele RMN au indicat că prezența 

colegilor a activat anumite regiuni care nu au fost active atunci când 

semenii nu erau de față. Prezența semenilor a activat cortexul frontal 

medial, striatumul ventral stâng (rețeaua socioemoțională), iar 

absența semenilor – cortexul de asociere prefrontal și parietal 

(controlul cognitiv și raționamentul) [9]. 

 Modificările din sistemul dopaminergic au loc în adolescența 

târzie, ele alterează sensibilitatea la recompensă și diminuează 

dorința de recompensă. Maturizarea sistemului de control cognitiv în 

timpul adolescenței este un prim factor care contribuie la scăderea 

comportamentului de asumare a riscului, proces observat între 

adolescență și vârsta adultă. Acesta joacă un rol substanțial în 

autoreglare și în maturarea conexiunilor neuronale între cortexul 

prefrontal și sistemul limbic, ceea ce permite o mai bună coordonare 

a emoțiilor și a cogniției. 

 Maturarea structurală a sistemului de control cognitiv cuprinde 

următoarele schimbări: 

1. Scăderea materiei cenușii în regiunile prefrontale ale 

creierului, care apare, în principal, în preadolescență și 

adolescența timpurie, proces prin care se elimină conexiunile 
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neuronale neutilizate ce conduce la îmbunătățirea procesării 

informațiilor de bază și a raționamentului logic; 

2. Creșterea materiei albe în aceleași regiuni, ceea ce duce la 

îmbunătățirea funcțiilor de rang superior (funcții executive, 

inhibarea răpsunsului, planificare, cântărirea riscurilor și a 

recompenselor); 

3. Proiecții ale întinderii de materie albă în diferite regiuni ale 

creierului (cortical și subcortical), care conduc la 

îmbunătățirea în coordonarea emoțiilor și a cunoașterii. 

 Cât privește implicațiile pentru prevenirea și intervenția în astfel 

de comportament, s-a constatat că, deși există origini evolutive ale 

sensibilității la recompensă, care au loc la pubertate, există, de 

asemenea, diferențe individuale în controlul impulsurilor, în 

realizarea planurilor și în sensibilitatea față de influența semenilor și 

aceste diferențe sunt legate de variațiile comportamentului de 

asumare a riscurilor. Există studii care arată că adolescenții crescuți 

într-un mediu autoritar (cu părinți calmi, dar fermi) sunt mai maturi 

și mai puțin susceptibili de a se angaja în comportamente riscante sau 

antisociale. Înțelegerea modului în care factorii contextuali, atât în 

interiorul, cât și în afara familiei, influențează dezvoltarea 

autoreglării și fundamentele neurale ale acestor procese ar trebui să 

fie o prioritate pentru practicienii interesați de bunăstarea tinerilor. 
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INTELIGENŢA  EMOŢIONALĂ LA VÂRSTA 

PREADOLESCENTĂ 

Lorena MAXIM, doctorandă 

(România) 

 

Abstract 

 The issue of emotional intelligence is a particular interest 

in education as a way to improve socio-emotional development. Most 

problems in life are not due to lack of capacity, resources or 

knowledge, but to inadequate emotion management. We are in the 

age when more and more voices support the need to develop that 

side of human nature, which is the emotional intelligence that 

ensures our success both professionally and personally. 

 

           Key words: emotional intelligence, emotion, preadolescents. 

 

Adnotare 

Problema inteligenței emoționale prezintă un interes deosebit 

în domeniul educației ca modalitate de îmbunătățire a dezvoltării 

socioemoționale. Cele mai multe probleme în viață nu sunt cauzate 

de lipsa de capacități, de resurse sau de cunoștințe, ci de reglarea 

inadecvată a emoțiilor. Suntem în era în care tot mai multe voci 

susțin necesitatea dezvoltării acelei laturi a naturii umane, care este 

inteligența emoțională, cea care ne asigură succesul atât în plan 

profesional, cât și personal. 

Cuvinte-cheie: inteligență emoțională, emoție, 

preadolescenți. 

 

După cum spunea Aristotel, omul este, prin natura sa, o ființă 

socială. Trăiește și activează într-un mediu social, nu poate exista în 
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izolare. De aceea, eficiența sa în rezolvarea problemelor din viața de 

zi cu zi, precum și a celor care apar în activitatea profesională, nu 

depinde numai de aptitudinea sa intelectuală, ci și de capacitatea de a 

construi și a dezvolta relații interpersonale pozitive și armonioase, 

care să permită îndeplinirea țelurilor propuse [8]. 

În ultimul timp, se vorbește mult despre domeniul care 

include emoțiile și inteligența, atât pentru adulți, cât și pentru copii. 

Până de curând, lumea emoțiilor rămânea neexplorată, deoarece se 

credea că emoția era o invenție romantismului, din secolul al XIX-

lea, sau o calitate pe care o aveau doar actorii. 

Cu toate acestea, emoțiile au însoțit omul de-a lungul 

timpului, fiind o parte importantă a evoluției, a supraviețuirii în fața 

diferitelor pericole și a schimbărilor de mediu care au apărut de-a 

lungul istoriei omenirii [1]. 

Inteligenţa emoţională reprezintă un grad superior de  

cunoaștere a propriilor sentimente, de interpretare corectă a emoțiilor 

celorlalți și de canalizare eficientă a acestor emoții pentru 

optimizarea mediului în care interacționăm și pentru atingerea 

obiectivelor individuale și de grup [9]. 

Unii consideră inteligența emoțională o nebunie psihologică 

fără sens, iar alții susțin că este extrem de folositoare. Dincolo de 

laturile sale biologică și psihologică, inteligența este abordată  în 

prezent și în funcţie de contextul social specific, atât ca factor 

determinant, cât și ca mediu de manifestare [4]. Inteligența, sub toate 

aspectele ei, este privită, în general, ca un atu în rezolvarea optimă a 

problemelor cu care se confruntă un individ în viaţa personală și cea 

profesională [6]. Toate emoțiile sunt influențate social. Nu poți 

separa cauza unei emoții de relațiile sociale ale individului. 

Interacțiunile noastre sociale sunt cele care ne conduc emoțiile [3]. 
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         Un interes legat de emoții și de influența acestora asupra 

gândurilor, acțiunilor și relațiilor oamenilor există  din cele mai vechi 

timpuri. Când psihologii au început să se gândească şi să scrie despre 

inteligenţă, s-au concentrat pe aspectele cognitive, punând accent pe 

memorie sau pe gândirea abstractă, rațională, structurată. 

Fenomenul inteligenței emoționale este recunoscut în întreaga  

lume, iar necesitatea dezvoltării ei este susținută de tot mai multe 

persoane. Inteligenţa emoţională ne permite să ne descurcăm mai 

bine în viață, să fim mai înţelegători faţă de sine, dar şi faţă de 

semenii noștri, să ne atingem mai ușor scopurile, să relaționam mai 

armonios cu ceilalți, asigurându-ne succesul atât în plan profesional, 

cât şi personal [2]. 

       Complexitatea mereu crescândă a societăţii contemporane 

face ca inteligenţa probată în context educaţional să fie insuficientă, 

pentru mulţi dintre noi, în rezolvarea problemelor cotidiene. În 

ultimul timp, s-a constatat creşterea numărului de copii care prezintă 

o serie de probleme emoţionale, precum furia, impulsivitatea, 

tristeţea şi agresivitatea [7]. Cu dezvoltarea inteligenţei emoţionale, 

aceste stări se pot evita; din rezultatele cercetărilor ştiinţifice cu 

privire la acest aspect, aflăm că nu coeficientul ridicat de inteligență, 

ci inteligenţa emoţională este cea care ne influenţează deciziile și 

comportamentul [10].  

      Din nefericire, căile de comunicare s-au schimbat, dialogul 

direct, de la om la om, s-a diminuat, iar chatul, care facilitează 

comunicarea, nu permite dezvoltarea relației umane, nici observarea 

expresiilor faciale ale prietenilor și, cu atât mai puțin, acea legătură 

de afecțiune a unei persoane față de alta. Prin urmare, educația 

copiilor de astăzi ar trebui direcționată către o dezvoltare emoțională 

inteligentă. 
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În fiecare zi, la buletinele de știri se vorbește despre probleme 

de violență: agresiuni fizice și psihologice, maltratări și abuzuri 

sexuale asupra minorilor și alte știri înfricoșătoare. În școli, vorbim 

despre probleme de indisciplină, despre copii care nu frecventează 

orele, despre elevi, fete și băieți deopotrivă, care se bat fără motive 

evidente. 

O cauză a acestor comportamente este incapacitatea de 

gestionare a impulsurilor, a reacțiilor, a emoțiilor, lipsa culturii și a  

inteligenței emoționale. Din păcate, neabordarea corespunzătoare a 

tuturor acestor probleme de ordin afectiv se reflectă direct în 

succesele şcolare, precum și în viața de zi cu zi a. 

           În lumea modernă, copiii sunt învăţaţi să asculte, să nu dea 

frâu liber imaginaţiei (pentru că ar rezulta comportamente 

necivilizate sau nepermise), să răspundă numai când sunt întrebaţi. 

Tot ceea ce contează e să ştie lecţiile şi temele aproape perfect, 

mecanic, pentru ca să obţină note bune; astfel, copiii nu își dezvoltă 

abilitatea de a-şi exprima, de a comunica sentimentele şi emoţiile [7]. 

Sunt bine cunoscute cazurile a numeroşi elevi geniali, a căror 

performanţă pe durata şcolarizării depăşeşte cu mult reuşitele 

colegilor lor, dar care nu reuşesc ulterior să-şi valorifice potenţialul, 

eşuând în plan profesional din cauza lipsei deprinderilor practice şi a 

celor sociale; în același timp, există elevi care, deşi modest dotaţi  

intelectual, dovedesc o bună adaptare socială la o mare varietate de 

contexte, fiind consideraţi în timp oameni de succes, indiferent  de 

situaţia socială de dezvoltare [7]. 

Cunoaşterea lacunară a elementelor inteligenţei emoţionale, 

lipsa activităţilor pentru dezvoltarea ei reprezintă cauza principală a 

acestor situaţii. Capacitatea de a recunoaşte şi de a face faţă emoţiilor 

duce la performanţe mai mari la şcoală, în muncă şi în relaţiile 

interumane. 
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       Spre deosebire de gradul de inteligenţă cognitivă (care, odată 

iniţiat, rămâne constant de-a lungul vieţii), inteligenţa emoţională cu 

toate componentele ei, pot fi în cea mai mare parte învăţate [2]. 

        Deși inteligența emoțională începe să se dezvolte din cea mai 

timpurie copilarie, preadolescența este momentul-cheie, deoarece 

vârsta preadolescenței este una din cele mai complicate perioade în 

dezvoltare. Preadolescența este un ciclu de viață care s-a dovedit a fi 

determinant în dezvoltarea individului. 

      Preadolescența este perioada de creștere și de dezvoltare umană 

care are loc între copilărie și maturitate, la vârste cuprinse între 

10/11 și 14/15 ani. Trecerea la gimnaziu sau la primii ani de liceu 

marchează, de fapt, sfârșitul copilăriei, care este o mare provocare 

pe plan emoțional. Aceasta reprezintă o perioadă de tranziție critică 

în viață și se caracterizează printr-o rată semnificativă de creștere și 

schimbare, care este superioară doar în copilăria timpurie. 

Preadolescența este însoțită de multe schimbări, este perioada 

unei transformări triple a ordinii fiziologice, psihice și psihologice. 

La preadolescent, creierul este un organ încă în formare, când 

neuronii și  legăturile dintre neuroni vor muri în număr mare. Cele 

mai utilizate conexiuni se vor întări, altele vor dispărea. În timpul 

preadolescenței, creierul suferă modificări atât în structură, cât și în 

funcționarea sa. 

 Această vârstă are un impact considerabil asupra dezvoltării 

psihologice și comportamentale, precum și asupra capacității de 

adaptare și poate influența apariția unor probleme cum ar fi: 

tulburările de alimentație, autovătămarea, depresia, probleme 

comportamentale etc. De-a lungul preadolescenței, au loc schimbări 

majore. Rețeaua de conexiuni din creier este actualizată. Creierul 

preadolescentului este în proces de maturizarea, care continuă și 

după adolescență. Maturizarea creierului este un proces de durată. 
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Preadolescența este importantă atât din punct de vedere 

strategic, cât și din punct de vedere educațional, deoarece este o 

vârstă foarte sensibilă atât la influențele negative ale societății, cât și 

la asimilarea valorilor culturale. 

       La această vârstă, tinerii devin mai conştienţi de sine, sunt 

preocupaţi de a cunoaște cine sunt, încep să ia hotărâri în privinţa 

viitorului, analizează diverse alternative de viitor. Viața lor psihică 

este intensă, plină de conflicte interioare exprimate prin stări de 

agitație, de impulsivitate, de anxietate, predomină dorința de afirmare 

personală, care le focalizeaza interesele către activitățile care îi 

reprezintă [5]. În această perioadă are loc dezvoltarea impetuoasă a 

personalității, cu trăsături în plină formare. Se produc transformări 

care vor conduce treptat la cristalizarea şi stabilizarea celor mai 

multe dintre structurile psihice ale preadolescenţilor. În această 

perioadă e momentul propice de a interveni și de a contribui la 

dezvoltarea inteligenței emoționale,  având certitudinea că la sfârsitul 

acestui proces ne vom afla în fața unor structuri psihice bine 

închegate și cu un grad mare de mobilitate. Pe scurt, preadolescența 

reprezintă o perioadă de revoluție profundă. 

       Formarea capacității de gestionare a emoțiilor este un pas-

cheie în preadolescență. În fiecare zi a vieții noastre, ca să nu spunem 

chiar că în fiecare minut și în fiecare secundă, ne confruntăm cu 

emoțiile noastre și cu ale altora. Emoțiile joacă un rol foarte 

important în viața noastră. Ele ne pot domina, uneori ne fac foarte 

fericiti, iar alteori ne fac nefericiti. Educația emoțională include o 

gamă variată aspecte de învățare, legate de autocunoaștere, de 

dezvoltarea abilităților personale, a abilităților de relaționare, a celor 

sociale și de comunicare. Educația adecvată a preadolescenților, în 

acest sens, generează o bază solidă a personalității, formată din 

atitudini, capacități cognitive și emoționale, bază ce va fi întărită pe 
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măsura învățării de-a lungul timpului. Principala sarcină a 

preadolescenților, în dezvoltarea lor emoțională, este aceea de a-și 

regla propriile emoții. În timp, ei devin mai capabili să trăiască cu 

emoții, însă capacitatea lor de a le regla și de a lua decizii continuă să 

fie oarecum insuficientă. 

În acest context, dezvoltarea inteligenței emoționale este 

imperios necesară în această perioadă preadolescentină. Dezvoltarea 

corectă a inteligenței emoționale permite ființei umane să-și rezolve 

problemele sau să învețe să trăiască cu ele, fără a intra într-o stare de 

criză emoțională. De asemenea, aceasta permite găsirea de soluții 

noi, adaptarea facilă la modificările neprevăzute ce apar, asigurând  

un control asupra impulsurilor și a emoțiilor existente. Sentimentele 

cele mai profunde, emoțiile, pasiunile, dorințele sunt în legătură 

directă cu experiențele noastre, ne ghidează atunci când este vorba de 

momente și sarcini dificile, care sunt prea importante pentru a le lăsa 

doar pe seama intelectului nostru, așa ca: pericolele, pierderile 

dureroase, aspirația spre un scop, în ciuda eșecurilor, legăturile cu un 

partener sau cu familia etc. Fiecare emoție creează o dispoziție clară 

de a acționa într-un anumit mod, pentru a face față provocărilor 

repetate ale vieții, fapt care demonstrează că emoțiile au îndeplinit și 

îndeplinesc o funcție adaptivă în dezvoltarea speciei umane. 

     Emoțiile sunt o sursă importantă de informații despre sensul 

personal al situațiilor. Ele dau direcție gândirii, evaluând emoțional 

alternativele de decizie. În plus, emoțiile asigură abilitatea de a 

acționa prin concentrarea rapidă și fără procese costisitoare în luarea  

deciziilor corecte și în alegerea modalităților optime de 

acțiune. Emoțiile acționează ca filtre de percepție și de memorie: 

prelucrarea informațiilor este încorporată în starea emoțională 

generală, în care se află persoana la moment. Cu alte cuvinte, 
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emoțiile formează cadrul în care au loc procesele de gândire și de 

luare a deciziilor. 

      Inteligența emoțională nu înseamnă a-ți reprima emoțiile, și 

nici „a le da frâu liber” oricând și oriunde, ea reprezintă capacitatea 

de a le controla. Inteligența emoțională permite exprimarea liberă, în 

orice situație sau circumstanță, care ar amenința integritatea, ne 

îndeamnă să răspundem la întrebarea: Cine suntem și cine vom fi în 

fața societății? 

Cercetările psihologice actuale arată că  persoanele cu un 

nivel ridicat de inteligență emoțională au o sănătate mai bună, 

au relații mai bune cu colegii, au mai puține probleme 

comportamentale, sunt mai puțin violente, au mai multe sentimente 

pozitive și calificări academice mai bune. În plus, aceste persoane se 

pot reface mai repede după o dezamăgire și se pot recupera mai ușor 

după o descurajare sau suferință, reușind să revină, într-un timp scurt, 

la activitățile cotidiene.  

Pentru persoanele cu o inteligență emoțională scăzută, totul 

reprezintă un risc: atât în acceptarea societății, a colegilor, cât și a  

familiei, deoarece nu-și pot controla impulsurile, emoțiile lor vor 

provoca anxietate și, ca urmare, vor altera dezvoltarea lor socială și 

emoțională. De asemenea, se va isca nevoia de a-și reprima 

sentimentele și conștiința de sine pentru o gestionare eficientă a 

emoțiilor. Așadar, inteligența emoțională este esențială pentru a fi 

fericiți și echilibrați. 

Dezvoltarea emoțională este interconectată cu dezvoltarea 

socială, iar interacțiunile cu factorii sociali duc la dezvoltarea 

emoțională. La rândul lor, competențele emoționale sunt necesare 

pentru o dezvoltare socială optimă. Dacă fiecare dintre noi ar 

pătrunde în adâncurile emoțiilor, lumea ar deveni mai bună. 
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CERCETAREA DEZVOLTĂRII MORALE LA ADULȚII 

EMERGENȚI 

Violeta LUNGU, doctorandă 

(România) 

Abstract 

        This article refers to the possibility of research on the level of 

moral development in emerging adults. The most influential theory 

on which measuring instruments were built is that of L. Kohlberg, 
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critically criticized and reviewed by J.R. Rest. For the research of 

moral development, we need reliable and valid tools, and a tool for 

evaluating moral development, the Moral Development Scale for 

Emerging Adults, is currently being validated in Romanian.  

The main purpose of the study was to develop a valid and reliable 

Romanian version of the Defining Issues Test, the most important 

tool for measuring moral development. In the preliminary study, the 

values of the Cronbach alpha correlation coefficients and the test-

retest correlations for the three instrument-derived schemes (level of 

personal interests, level of maintenance, and post-conventional level) 

are in the range of .55 to .65. 

 

         Keywords: development, moral development, emergent adult, 

theories of moral development, measure of moral development. 

 

Adnotare 

 Prezentul articol se referă la posibilitățile de cercetare a 

nivelului de dezvoltare morală la adulții emergenți.Cea mai influentă 

teorie, în baza căreia s-au construit instrumente de măsurare, este 

teoria a lui L. Kohlberg, abordată critic și revizuită de J.R. Rest. 

Pentru cercetarea dezvoltării morale, avem nevoie de instrumente 

fiabile și valide, de acea, în prezent, se află în curs de validare un 

instrument pentru evaluarea dezvoltării morale, numit Scala 

Dezvoltării Morale pentru Adulții Emergenți, în limba română. 

Principalul scop al studiului a fost dezvoltarea unei versiuni 

românesti, valide și fidele, pentru Defining Issues Test, cel mai 

important instrument pentru măsurarea dezvoltării morale. În studiul 

preliminar, pentru cele trei scheme rezultate din instrument (nivel de 

interese personale, nivel de menținere a normelor și nivel 
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postconvențional), valorile coeficienților alfa-Cronbach și ale 

corelațiilor test – retest sunt în intervalul .55 –.65.  

        Cuvinte-cheie: dezvoltare, dezvoltare morală, adult emergent, 

teoriile dezvoltării morale, măsurarea dezvoltării morale, validitate 

și fidelitate DIT. 

 

 Evaluarea dezvoltării morale este dificil de realizat. Cele mai 

multe repere teoretice din literatura psihologică despre dezvoltarea 

morală fac trimitere la teoriile lui J. Piaget și L. Kohlberg.  J. Piaget 

credea că observarea copiilor care se joacă și interogarea acestora în 

legătură cu regulile oferă un laborator realist pentru înțelegerea 

modului în care se dezvoltă principiile moralității. În cartea sa 

Judecata morală a copilului, Piaget a studiat copiii care se jucau cu 

bile de sticlă. Cu o naivitate prefăcută, Piaget le solicita copiilor să îi 

explice regulile jocului. În felul acesta, el a reușit să înțeleagă modul 

în care copiii înșiși înțelegeau regulile și să observe cum copiii de 

diferite vârste făceau legătură între joc și reguli [6]. 

 O a doua tehnică folosită de Piaget în studierea înțelegerii 

moralei a fost să se refere la o poveste scurtă/scenariu, în care era 

descris un anumit comportament necorespunzător, apoi îi întreba pe 

copii cu privire la consecințe. În urma observațiilor, Piaget a decelat 

patru etape în dezvoltarea morală a copiilor:  

1. În primul stadiu, pentru copiii sub patru ani, efortul este 

individual și se poate vorbi doar de reguli motorii și nu de 

reguli colective de desfășurare a jocului;  

2. În a doua etapă, între patru și șapte ani, jocul este egocentric; 

copiii nu înțeleg foarte bine regulile sau ei le fac pe măsură ce 

se joacă. Nu există un sens puternic al cooperării și 

concurenței;  
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3. A treia etapă, între șapte și unsprezece ani, se caracterizează 

printr-o cooperare incipientă. Interacțiunile sunt sociale, iar 

regulile sunt stăpânite și respectate. Interacțiunile sociale 

devin mai formalizate în ceea ce privește regulile jocului. 

Copilul învață și înțelege comportamentul cooperativ și 

competitiv, dar înțelegerea regulilor poate să fie diferită și 

înțelegerea reciprocă – incompletă;  

4. În cea de-a patra etapă, începând cu vârsta de 11 sau 12 ani, 

cooperarea este mai serioasă, iar copilul înțeleage mai bine 

regulile. Piaget numește această etapă cooperare autentică. 

Din punct de vedere cognitiv, această etapă se suprapune 

etapei operaționale formale piagetine; astfel, preocuparea 

pentru abstractizare și posibilități interferează în imaginația 

copilului.  

 Pe scurt, Kohlberg a evaluat moralitatea, cerând copiilor să ia 

în considerare anumite dileme morale – situații în care acțiunile 

corecte și cele greșite nu sunt întotdeauna clare. El nu era preocupat 

de faptul dacă deciziile copiilor în legătură cu anumite acțiuni au fost 

corecte sau greșite, ci de raționamentul lor – cum au ajuns la 

concluziile lor.  

 Stadiile dezvoltării morale la Kohlberg. Pe baza studiului său 

privind răspunsurile copiilor la astfel de dileme, Kohlberg a extins 

cele două etape ale lui Piaget la șase, organizate pe trei niveluri – 

fiecare nivel constând în două etape – după cum urmează [2]. 

1. Nivelul I: Moralitatea preconvențională. Copilul se gândește 

la moralitate în ceea ce privește consecințele nerespectării  

regulilor stabilite de adulți, pentru a evita pedeapsa. 

Comportamentele sunt bune sau rele, în funcție de 

consecințele acestora: comportamentul este condus de 
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recompense și pedepse. În acest stadiu, copilul nu înțelege 

regulile societății. 

 Etapa întâia a acestui nivel a fost numită pedeapsă și 

ascultare (moralitate heteronomă). Copilul înțelege că pedeapsa 

trebuie evitată pentru confortul său. El încă nu poate să vadă lumea 

din perspectiva altora (egocentricitatea lui Piaget), iar 

comportamentul este în mare măsură ghidat de principiul plăcerii lui 

Freud (este dominat de id).  

 Etapa a II-a a fost numită instrumentalism (moralitate 

individualistă): copilul este mai puțin egocentric, recunoaște că, dacă 

cineva e bun cu ceilalți, și ceilalți vor fi buni cu el. Există acum 

conștientizarea faptului că fiecare se uită la propriile nevoi, dar există 

și un avantaj reciproc. În termeni freudieni, principiul realității 

devine mai pregnant. 

2. Nivelul II: Moralitatea convențională. La acest nivel, copilul 

începe să înțeleagă regulile sociale și are o perspectivă mai 

obiectivă asupra binelui și răului. Freud ar echivala acest 

nivel cu dezvoltarea superegoului sau cu formarea unei 

conștiințe. În etapele acestui nivel, egocentrismul lui Piaget a 

dispărut în mare măsură sau în întregime. 

 Etapa a III-a este numită a relațiilor interpersonale 

(moralitate normativă). Factorul motivator major pentru 

comportamentul bun este aprobarea socială a celor mai apropiați. 

 Etapa a IV-a este numită lege și ordine (moralitate a 

sistemului social). Sentimentul de ordine devine generalizat, 

conceptul central este cel de a-ți face datoria. 

3. Nivelul III: Moralitatea postconvențională/principială. La 

acest nivel, accentul nu se mai pune pe standardele 

convenționale, sociale ale moralității, ci mai degrabă pe 

principiile personale sau idealizate. 
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 Etapa a V-a este numită contract social (drepturile omului și 

bunăstare socială). Înțelegerea este că legile, regulile și 

regulamentele sunt create pentru beneficiul reciproc al tuturor 

cetățenilor. Legile care sunt nedrepte trebuie schimbate. Oamenii la 

această etapă înțeleg și cred în democrația în acțiune. 

 Etapa a VI-a este a principiilor etice universale, reversibile, 

care se subscriu principiilor etice generale. Binele și răul nu sunt 

determinate de reguli și legi, ci de reflecție individuală asupra 

comportamentului adecvat. Cu alte cuvinte, legile sunt utile numai 

atâta timp cât ele servesc binele comun.  

 Stadiile justifică comportamentul individual, nu cât de morali 

sunt oamenii. În continuare, prezentăm răspunsurile posibile pentru 

fiecare nivel [2]. 

Nivelul I.  

 Etapa I. Da, Heinz ar trebui să fure medicamentul. Altfel, el 

ar putea avea probleme cu soția și cu familia. Nu, Heinz nu ar trebui 

să fure medicamentul pentru că ar putea merge la închisoare. 

 Etapa a II-a. Da, Heinz ar trebui să fure medicamentul: el va 

fi fericit când soția lui va fi vindecată și când va putea fi din nou 

acolo pentru el. Nu, Heinz nu ar trebui să fure medicamentul: 

Farmacistul merită să fie răsplătit pentru eforturile sale de a dezvolta 

medicamentul. 

Nivelul II.  

 Etapa a III-a. Da, Heinz ar trebui să fure medicamentul: soția 

și familia lui vor recunoaște că a făcut ce trebuia. Nu, Heinz nu ar 

trebui să fure medicamentul: oamenii vor gândi despre el că e un hoţ. 

 Etapa a IV-a. Da, Heinz ar trebui să fure medicamentul: 

trebuie să facă ceea ce este necesar pentru soție, dar să accepte și 

pedeapsa. Nu, Heinz nu ar trebui să fure medicamentul: furtul este o 

faptă rea, indiferent de circumstanță. 
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Nivelul III.  

 Etapa a V-a. Da, Heinz ar trebui să fure medicamentul: 

nevoia soției lui este mai mare decât cea a medicului. Legea ar trebui 

să fie indulgentă cu el sau chiar schimbată. Nu, Heinz nu ar trebui să 

fure medicamentul: deși medicul nu este corect, el are totuși dreptul 

la despăgubire. 

 Etapa a VI-a. Da, Heinz ar trebui să fure medicamentul: să-și 

salveze soția este o alegere morală mai bună decât respectarea legii, 

deoarece viața însăși este sacră. 

 Studiile lui Kohlberg au subliniat importanța factorilor 

cognitivi în înțelegerea morală. Dar judecățile morale pot fi, de 

asemenea, influențate de emoții. În același timp, raționamentul moral 

nu duce neapărat la comportament moral previzibil, bazat pe stadiile 

menționate de Kohlberg; altfel spus, a înțelege ceea ce este corect nu 

înseamnă neapărat a face ceea ce este corect. De altfel, chiar neo-

kohlbergienii pun sub semnul întrebării abordarea cognitivă a 

moralității și solicită o abordare mai pragmatică, mai relevantă 

pentru comportamentul social de zi cu zi.  

 Unul dintre criticii care a adus o contribuție importantă teoriei 

lui Kohlberg a fost James Rest, care a și dezvoltat un instrument de 

măsurare pentru dezvoltarea morală – Defining Issues Test – DIT 

(1970). Concepția lui Rest modifică scara ierahică de dezvoltare a 

moralității la Kohlberg, redistribuind etapele în trei scheme 

principale: Schema intereselor personale (etapele a II-a și a III-a din 

teoria lui Kohlberg), Schema de menținere a normelor (etapa a IV-a) 

și Schema postconvențională (etapele kohlbergiene a V-a și a VI-a). 

 Defining Issues Test (DIT) are patru componente: 1. 

Sensibilitatea morală; 2. Judecata morală; 3. Motivația morală; 4. 

Caracterul moral. DIT-1 a fost revizuit și este actuală versiunea DIT-

2. Aceasta constă din completarea a cinci dileme: (1) Un tată se 
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gândește să fure hrană pentru familia care suferă de foame din 

depozitul unui om bogat, care depozitează alimente; (2) Un reporter 

de ziar trebuie să decidă dacă va dezvălui o poveste compromițătoare 

despre un candidat politic; (3) Un președinte al consiliului școlii 

trebuie să decidă dacă să organizeze o întrunire deschisă periculoasă 

și conflictuală; (4) Un medic trebuie să decidă dacă va da o 

supradoză de analgezice unui pacient suferind, dar firav; (5) 

Studenții protestează împotriva politicii externe a SUA [1]. 

 În prezent, nu există un instrument în limba română care să 

măsoare nivelul de dezvoltare morală. Dilemele morale ale lui J.R. 

Rest (DIT-1 și DIT-2) au fost traduse și adaptate la realitatea 

românească, au fost încărcate pe platforma SurveyMonkey pentru o 

colectare preliminară a datelor privind validitatea de conținut și de 

construct a DIT (în română Scala Dezvoltării Morale pentru Adulții 

Emergenți). Datele preliminare ale demersului de validare sunt 

prezentate în secțiunile următoare. Acest instrument urmează a fi 

folosit într-o cercetare doctorală despre dezvoltarea schemelor 

emoțional-cognitive și morale la adulții emergenți. Considerăm că 

elaborarea unui instrument pentru evaluarea dezvoltării morale este 

necesară cercetării psihologice din România, ca fiind parte a unui 

proces mai larg al construcției de instrumente valide și fiabile. 

 Metoda 

 Grupul de studiu a constat din 264 de participanți voluntari 

(143 de participanți de gen feminin și 121 de participanți de gen 

masculin) de la diferite facultăți ale ASE București. Media vârstei 

participanților a fost de 21,5 ani (SD = 1.9). Grupul de studiu 

cuprinde 123 de studenți din anul I, 82 din anul II și 59 din anul III. 

 Instrumente  

 Participanții au avut de citit cinci povești, fiecare dintre ele 

incluzând o dilemă morală și apoi au avut de făcut o judecată despre 
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această dilemă. Judecata constă în 12 declarații cu privire la dilemă, 

apoi sunt selectate cele mai importante patru declarații și evaluate cu 

o scală Likert de 5 puncte. Cele douăsprezece declarații pentru 

fiecare poveste reprezintă diferite etape ale dezvoltării morale. 

 Versiunea DIT cuprinde cinci povești traduse și adaptate în 

limba română. Testul numit Scala Dezvoltării Morale pentru Adulții 

Emergenți este format din cinci povești și 60 de declarații (12 pentru 

fiecare poveste). 

 Propunerea de a participa la studiu a fost făcută studenților la 

orele de curs, apoi aceștia au fost invitați să completeze testul în 

variantă online. 

 Rezultate 

 Fiabilitatea DIT a fost evaluată prin analize alfa-Cronbach și 

analize test-retest. În plus, validitatea DIT a fost evaluată prin 

metode de fațadă, conținut și construct. Pentru a obține un grup de 

studiu valid, au fost folosite două criterii: scorul mediu și un criteriu 

de consistență. În urma rafinării, au rămas valabile 73% din date. 

 

 Tabelul 1. Statistici descriptive pentru scorurile pe scheme (subscale) 

Subscala M AS Min-Max 

Interese personale 32.2 10.06 0-65 

Păstrarea normelor 27.16 12.9 0-94 

Posconvențional 38.26 18.78 0-93 

 

Valorile alfa-Cronbach și valorile test-retest pentru fiecare 

subscală sunt prezentate în Tabelul 2. 
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Tabelul 2. Alfa-Cronbach pentru subscale (scheme) 

Subscala Alfa-Cronbach Test-retest (N=192) 

Interese personale .62 .57 

Păstrarea normelor .61 .59 

Posconvențional .64 .61 

 

Valorile corelațiilor între subscale (scheme) sunt prezentate în 

Tabelul 3. 
Tabelul 3. Corelații (Pearson) între subscale (scheme) 

 Interese personale  Păstrarea normelor Postconvențional 

 

Interese personale 1 -.34* -.47* 

Păstrarea normelor -.34* 1 -.55* 

Posconvențional -.48* -61* 1 

*p < .01 

 Nu au fost găsite diferențe semnificative de gen, vârstă, an de 

studiu pentru niciuna dintre subscale (scheme morale). 

 Pentru cele trei subscale ale DIT, valorile alfa-Cronbach și 

test-retest coeficientul de corelație au variat de la .62 la .64 și, 

respectiv, de la .57 la .61.  

 Corelațiile negative obținute aliniază rezultatele noastre la  

structura teoriei schemei morale a  lui Rest [4], în care raționamentul 

moral se dezvoltă ca schemă și nu ca tranziții distincte ale etapelor. 

Atunci când raționamentul moral al indivizilor se dezvoltă, scad 

scorurile din etapa inferioară și cresc scorurile din etapa superioară 

[5]. 

 În concluzie, versiunea română a DIT (denumită provizoriu 

Scala Dezvoltării Morale pentru Adulții Emergenți a fost dezvoltată 

și validată. În ceea ce privește fidelitatea, valorile alfa-Cronbach și 

test-retest au fost găsite în intervalul acceptabil. În legătură cu 

dezvoltarea unui instrument valid, a fost stabilită validitatea de fațadă 
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și de conținut. Analiza rezultatelor la subscale susține o validitate de 

construct a instrumentului. Având în vedere structura dificilă a 

instrumentului, pentru această primă etapă de elaborare și dezvoltare 

a testului, considerăm rezultatele satisfăcătoare, iar instrumentul 

valid pentru o cercetare care nu are ca scop principal studierea 

schemelor morale, ci doar relația lor cu alte variabile individuale 

(prezentul studiu face parte dintr-o cercetare doctorală ce are ca scop 

studierea influenței schemelor dezadaptative timpurii la adulții 

emergenți).  

 În concluzie, rezultatele studiului actual au arătat că DIT 

poate fi utilizat în cercetare. 
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REFERINȚE DE ARHIVĂ PRIVIND STATUTUL BRESLEI 

LĂUTARILOR DIN CHIȘINĂU 

DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA 

Mihai MELNIC, doctorand 

 

Abstract 

        The purpose of the article is to showthe evolution of Moldovan 

craftsmen in the 19th century to the general and to reveal the process 

of establishing the guilds of Bessarabia and using this comparative-

historical method to establish the common aspects and the difference 

between the status of the guild in Chișinău (1824), the status of the 

guild in Ploiești. At the beginning of the 19th century, statutes 

governed the most important issues related to the economic and legal 

life of the guild, the choice of the oldest and their relationship to the 

city leadership. These two statutes of the guild, as well as other old-

age statutes in Moldavia and Wallachia, although it records some 

specific differences in major lines, legally fixes the same structures 

and functions of the guilds as a whole. This study highlights some 

affinities and some differences in the guild statutes of Bessarabia in 

modern times with other statutes in Romanian space. Thus the status 

of the guild in Chișinău attests to the development of crafts in 

Bessarabia annexed by the Russian Empire, and the similarity of the 

two comparative statutes come to emphasize the economic, spiritual 

unity of the Romanians from the East of the Prut. 

 

      Key words: statute, guild, musicians, institutions, star book. 

 

Adnotare 

         Scopul articolului este de a arăta evoluția meșteșugarilor din 

Moldova secolului al XIX-lea, la general, și de a releva procesul de 
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constituire a breslelor din Basarabia și, prin aceasta, de a stabili 

aspectele comune și diferența dintre statutul breslei muzicanților din 

Chișinău (1824) și cel al breslei lăutarilor din Ploiești. 

La începutul sec. al XIX-lea, statutele au reglementat cele 

mai acute probleme legate de viața economică și juridică a breslei, 

prin alegerea starostilor și prin stabilirea raporturilor acestora față 

de conducerea orașului. 

Aceste două statute de breaslă, la fel ca și alte statute de 

epocă din Moldova și din Țara Românească, deși consemnează unele 

deosebiri specifice, în linii majore fixează juridic aceleași structuri și 

funcții ale breslelor în ansamblu. Prezentul studiu scoate în evidență 

unele afinități și diferențe în statutele de breaslă din Basarabia 

epocii moderne cu cele din spațiul românesc. 

Astfel, statutul breslei muzicanților din Chișinău atestă 

dezvoltarea meșteșugurilor în Basarabia anexată de Imperiul Rus, 

iar similitudinea celor două statute comparate vine să sublinieze 

unitatea economică și, mai ales, spirituală a românilor de la Est de 

Prut. 

 

        Cuvinte-cheie: statut, bresle, lăutari, muzicanți, instituții, carte 

de starostie. 

 

La sfârşitul sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea, 

breslele medievale cunosc transformări și definiții noi. Astfel, 

statutele breslelor reglementează cele mai de seamă probleme în 

legătură cu viaţa economică şi juridică a breslei, cu alegerea 

starostilor şi cu stabilirea raporturilor acestora faţă de conducerea 

oraşului. Structura şi funcţiile erau determinate de statute, care au 

constituit legea de aur a breslelor.  
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În Basarabia, ca şi în toată Moldova şi în Ţara Românească, 

breasla nu avea dreptul la existenţă fără statut. Primul lucru pe care 

trebuia să-l facă cei care intenționau să întemeieze o breaslă era să 

elaboreze și să aprobe un statut. Pentru a asigura trecerea cu uşurinţă 

a acestuia în instanţele care trebuia să-l confirme, deseori, meseriaşii 

luau drept model diverse statute [2]. 

Problema formării breslelor, la general, și constituirea 

statutelor acestora în oraşele Basarabiei sunt reflectate în  

monografiile istorice cu caracter general. Totodată, pe parcursul 

cercetării fondurilor nr. 4 (Comitetul provizoriu din Basarabia) și 

nr.75 (Fondul Dumei orășănești din Chișinău) ale Arhivei Naționale 

a Republicii Moldova, au fost depistate câteva statute de breaslă din 

Basarabia, cunoscute unui cerc îngust de cercetători. Din acestea, 

putem menționa Statutul breslei cizmarilor din Chişinău, după un 

statut din anul 1811 [3], Statutul Breslei Ciubotarilor din Bender 

(1816) [4] şi Statutul Breslei Cioclilor jidovi din Teleneşti, ținutul 

Orhei (1794) [6], care au fost studiate și de autor. Un statut 

nevalorificat în mediul academic este Statutul Breslei Muzicanților 

din Chișinău. 

Obiectivul de bază al prezentului demers îl constituie  

compararea Statutului Breslei Muzicanţilor din Chişinău (1824) [1] 

cu Statutul Breslei Lăutarilor din Ploieşti [5]. Aceste două statute de 

breaslă, la fel ca și alte statute de epocă din Moldova şi din Ţara 

Românească, deşi consemnează unele deosebiri specifice, în linii 

majore fixează juridic aceleași structuri şi funcţii ale breslelor în 

ansamblu. În consecință, autorul își propune să se concentreze pe 

elucidarea unor afinităţi şi a unor diferenţe în statutele de breaslă din 

Basarabia epocii moderne cu alte statute din spațiul românesc. 

Printre documentele fondului Dumei Orăşeneşti din  Chişinău 

(1817-1869) din Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în două 
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dosare de la 1824 şi 1827, s-au păstrat copii ale Statutului Breslei 

Muzicanților din Chişinău. Dosarele care conţin manuscrisul copiei 

Statutul Breslei Muzicanţilor din Chişinău au fost deschise în 

legătură cu cererea unui grup de opt lăutari de a li se permite să-şi 

continue meşteşugul [1]. În cazul de faţă, vom studia Statutul Breslei 

Muzicanţilor din Chişinău, din 21 octombrie1824 [1], care, la rândul 

său, are un şir de tangenţe cu cel al lăutarilor din Ploieşti, din 

decembrie 1832 [5, pp.155-157], ceea ce demonstrează existenţa 

unor legături organice strânse între meseriașii muzicanţi din oraşele 

Moldovei de pe ambele maluri ale Prutului.  

Statutul Breslei Muzicanţilor din Chişinău a fost alcătuit cu 

acordul celor 20 de muzicanţi-membri ai breslei şi confirmat de 

Episcopul Chişinăului şi Hotinului prin „cartea de starostie”, semnată 

la 28 martie 1824 de episcopul Sava. Originalul a fost scris în limba 

„moldovenească” şi tradus mai apoi în limba rusă (în care s-a păstrat 

statutul cu denumirea de „Instrucţie”) [1]. 

Numărul redus al muzicanţilor-semnatari nu este ceva 

neobișnuit, deoarece pentru întemeierea unei bresle meşteşugăreşti în 

Moldova şi în Basarabia anexată nu se cerea nici ca meşteşugarii 

asociaţi să profeseze aceeaşi meserie şi nici un număr anumit de 

meşteşugari. 

Prenumele semnatarilor din dosar ne permit să conchidem că 

majoritatea membrilor breslei erau romi (ţigani). Statutul constă din 

opt articole care se referă la diferite aspecte ale activităţii breslei: 

funcţiile sociale (art. 4), funcţiile de producere (art. 1, 2, 3, 7) şi 

probleme juridice (art. 5, 6, 8). În primul articol, se menţionează 

alegerea benevolă de către muzicanţi a starostelui, la rândul lor, 

membrii breslei se obligau să asculte de el. Autoritatea şi demnitatea 

starostelui, printre breslaşi, sunt protejate prin articolul nr. 8, în care 

se stipulează că cine dintre muzicanţi va încerca să-i provoace obidă, 
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insulte fără motive, acela va fi supus unor pedepse, care nu sunt 

stipulate. La momentul alcătuirii statutului, a fost ales staroste 

Gheorghe Budala, care figurează primul în lista celor ce au semnat 

statutul. În Statutul Breslei Lăutarilor din Ploieşti, care este alcătuit 

din 10 articole, nu se vorbeşte despre ascultarea starostelui [1]. 

Scopul principal al sistemului de breaslă era producerea şi 

vânzarea mărfurilor confecţionate sau prestarea serviciilor, în cazul 

breslei muzicanţilor, şi asigurarea existenţei meşteşugarilor. În 

statutul la care ne referim, punctele 2, 4, 7 (de altfel, ca şi în Statutul 

Lăutarilor din Ploieşti) se referă la modul de utilizare a veniturilor – 

cutiei breslei – pentru executarea funcţiilor sociale şi religioase 

(pentru necesităţi bisericeşti), fapt care denotă că biserica influenţa 

foarte mult activitatea breslelor din Moldova [1].  

Este vădită coincidenţa punctului respectiv cu cel din Statutul 

Lăutarilor din Ploieşti (art. 4): „Banii ce să vor strânge în aceste cutii 

să se întrebuinţeze pentru biserică şi săraci şi altele coprinse în pont 

7, 8, 9”. Este interesant că, în Statutul Breslei Lăutarilor din Ploieşti 

se stipulează: „Osebit dă cutia cea mare coprinsă în pont 2, să fie şi 

altă cutie, cu carele să umble ceauşul în fiecare miercuri pe la toţi 

lăutarii, ca să dea la sută cote parale 3, care şi aceşti bani să 

întrebuinţeze pentru serbarea vinerii mari, ce o prăznuim, și pentru 

unii din lăutari ce vor muri şi nu vor avea putere spre îngropăciune, 

să se ajute din cutie” [1].  

Deci, dacă în Statutul Breslei Muzicanţilor din Chişinău este 

prevăzută o singură cutie a breslei, pentru toate necesităţile, atunci în 

Statutul Breslei Lăutarilor din Ploieşti sunt prevăzute o cutie mare şi 

o cutie mică. Taxele săptămânale (plătite, de regulă, sâmbăta) în 

Breasla din Chişinău erau următoarele: de la câştigul de la nuntă – 

doi lei, iar de la botez – două parale; în Breasla Lăutarilor din 
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Ploieşti este prevăzut „să dea la cutia isnafului de la sută cinci lei” 

(art. 3) [1].  

În articolul 2 al Statutului Breslei Muzicanţilor din Chișinău 

se stipulează: „fiecare muzicant nu poate, fără ştirea starostelui, să se 

înţeleagă a cânta”. Aceeași prevedere o regăsim în art.3 din Statutul 

Breslei Lăutarilor din Ploieşti: „să fie datori ca tocmeala să o facă 

prin ştirea starostii şi a epitropilor” [1].  

În privinţa meşteşugarilor străini care prestau servicii în 

Breasla Muzicanţilor din Chişinău se accentuează, în art. 3, că 

„muzicanţii străini, ce se vor afla în oraş, cu excepţia militarilor şi 

evreilor, să dea un leu de la fiecare nuntă şi 10 parale de la botez 

starostelui” [1]. În legătură cu aceasta, este de menţionat diferenţa 

punctului respectiv de cel din Statutul Lăutarilor din Ploieşti, în care 

nu se vorbeşte deloc despre lăutarii străini. 

Putem să concludem că muzicanţii străini erau primiţi în 

breaslă după aceleaşi reguli ca și cei autohtoni. Din art. 3 al 

Statutului Breslei Muzicanţilor din Chişinău nu este clar dacă, după 

satisfacerea cerinţelor prescrise, meşteşugarul străin devine membru 

al breslei. 

O altă diferenţă este că în Statutul Breslei Muzicanţilor din 

Chişinău (art. 7) se pune amendă celor ce nu-și declară veniturile: 

„cel ce a ascuns câştigul va fi amendat: pentru nuntă cu cinci lei şi 

pentru botez cu un leu, acei bani trebuie să ajungă în cană” [1]. În art. 

8, 9 din Statutul Lăutarilor din Ploieşti se vorbeşte despre 

„strângerea, ...în fiecare miercuri,… la cutie, câte parale trei, care şi 

aceşti bani să se întrebuinţeze pentru serbarea Vinerii Mari, ce o 

prăznuim...”.  

În Statutul Breslei Muzicanţilor din Chişinău nu se stipulează 

într-un articol special anumite nevoi ale lăutarilor, ci se vorbeşte 

despre taxa precisă dată în cutia breslei, pentru diferite necesităţi (art. 
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4). În art. 9 din Statutul Lăutarilor din Ploieşti, se subliniază ajutorul 

dat din cutie – câte cinci lei pe fiecare lună nevestei lăutarului 

decedat. Art. 10 al Statutului Breslei Lăutarilor din Ploiești prevede 

că „orice ocenic va ieşi meşter să dea la cutia isnafului lei 25, care şi 

aceşti bani să vor întrebuinţa tot în asemenea cheltuieli”. În Statutul 

Breslei Muzicanţilor din Chişinău nu se vorbeşte despre obligaţiile 

noului meșteșugar format, posibil din cauza lipsei continuităţii 

tradiţiilor în breasla recent formată. 

Întocmai ca şi statutele altor bresle din târgurile Moldovei,  

cel al muzicanţilor din Chişinău evidenţiază şi funcţia juridică pe 

care o are această instituţie. Astfel, în articolele 5 şi 8 se menţionează 

că toate litigiile ce ţin de meşteşugul în cauză vor fi examinate doar 

de judecata breslei şi prezentate în Duma Orăşenească pentru 

confirmarea pedepsei, unde se putea merge doar împreună cu 

starostele. Analiza Statutului Breslei Muzicanţilor din Chişinău ne 

permite să înaintăm un șir de constatări și idei față de breslele din 

Basarabia. Astfel, activitatea breslelor, la general, și a Breslei 

Muzicanților, în particular, atestă o dezvoltare a meşteşugurilor în 

Basarabia anexată de Imperiul Rus. Similitudinea celor două statute 

comparate vine să sublinieze unitatea economică și spirituală a 

românilor de la Est de Prut, care va fi subminată de transformările ce 

vor interveni în activitatea muzicanților, lăutarilor, cizmarilor și a 

altor meseriași incluși în bresle. Preocupările cotidiene tot mai mult 

sunt supuse unor reglementări juridice de conotație capitalistă, semn 

al noilor realități istorice. 
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ABORDAREA HOLISTICĂ ÎN DEZVOLTAREA 

AFECTIVITĂȚII COPIILOR CU DIZABILITATE MINTALĂ 

ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE 

Rodica MORARU, doctorandă  

 

Abstract 

In the context of inclusive education, the holistic approach 

gains special significance. This is to ensure that children with mental 

disabilities, marginalized and excluded, are included in all 

educational activities, including affective development activities.     

Child-centered learning implies a wide range of educational 

programs, learning experiences, instructive approaches and support 

strategies geared to overcoming or satisfying emotional needs. 

 

           Key words: holistic approach, affectivity, mental disability, 

inclusive education. 
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Adnotare 

 În contextul educației incluzive, abordarea holistică capătă 

semnificații speciale. Aceasta vine să garanteze că, astfel, copiii cu 

dizabilitate mintală, marginalizați și excluși, sunt incluși în toate 

activitățile educaționale, inclusiv în activități de dezvoltare a laturii 

afective. Învățarea centrată pe elev presupune o gamă largă de 

programe educaționale, experiențe de învățare, abordări instructive 

și strategii de suport, toate orientate spre depășirea sau satisfacerea 

nevoilor afective. 

 

           Cuvinte-cheie: abordare holistică, afectivitate, dizabilitate 

mintală, educație incluzivă. 

 

 Un concept mai nou, derivat din principiul individualizării în 

contextul educației incluzive, este abordarea holistică, potrivit căreia 

personalitatea umană este considerată un construct multidimensional, 

bio-psiho-social, cu o multitudine de aspecte ce rezultă din această 

abordare – conștiente și inconștiente, raționale și iraționale. 

Abordarea holistică presupune adoptarea unui model de 

educație care, complementar la componenta tradițională, academică, 

prevede dezvoltarea personalității copilului ca un tot întreg – cu  

emoții, abilități sociale, valori spirituale, participare și inserție socială 

generală. În educație, abordarea holistică se bazează pe premisa că 

fiecare copil își găsește identitatea, sensul și scopul în viață prin 

legăturile cu semenii, cu lumea naturală și cu valorile spirituale. 

Potrivit educației incluzive, această viziune este tot mai frecvent 

abordată atât de factorii de decizie din educație, cât și de specialiști, 

ei recunoscând că sistemele educaționale actuale nu garantează, în 

mod neapărat, un copil bine echilibrat și sănătos pe toate planurile, 
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chiar dacă rezultatele lui școlare arată că a studiat bine materiile [2, 

p. 193].  

C. Păunescu (1976) susține că activitatea intelectului este, în 

mare măsură, influențată de stările emoționale, deoarece ,,orice 

stimulare a creierului, care tinde să producă o modificare la nivel de 

cunoaștere intelectuală, produce simultan o reacție emoțională cu 

diverse intensități; activizarea scoarței cerebrale este o consecință a 

valorii emoționale a informațieiˮ, ajungând să determine o creștere a 

capacității de receptare și prelucrare a noilor informații [4].  Pe de 

altă parte, o bună cunoaștere a unui obiect la care se raportează 

subiectul implică o evaluare corectă a acestuia și va determina 

apariția unor emoții specifice, exprimate prin comportamente de 

apropiere sau de îndepărtare, în timp ce o cunoaștere confuză, incertă 

asupra obiectului va determina emoții nespecifice, neliniște, agitație, 

tensiune.  

Reieșind din aceste considerente, atât psihologii, cât și 

psihopedagogii insistă asupra faptului că modelele educaționale 

trebuie să ia în considerare persoana elevului, ca întreg, și să 

contribuie la dezvoltarea și perfecționarea fiecărei părți a acestui 

întreg (figura 1).         

 
Figura1. Abordarea holistică a dezvoltării copilului [2, p.193]. 
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Problemele afective ale copiilor cu dizabilitate mintală vin 

sub diferite forme și le afectează diferit viața. Unele probleme pot 

decurge superficial și sunt depășite cu ușurință, însă există și 

probleme de natură emoțională care devin cronice și pot afecta 

sănătatea mintală, dacă nu se intervine la timp [5, p. 198]. 

Un mod de gândire holistic încearcă să cuprindă și să 

integreze mai multe niveluri de semnificație și de experiență, decât să 

definească limpede posibilitățile elevului. Organizarea corectă a 

învațământului presupune asigurarea condiților propice lichidării 

tulburărilor afective, fără de care succesul în munca educativ-

instructivă este incomplet. Principiile de bază în susținerea acestei 

aserțiuni sunt următoarele [2, p.193]: 

 Emoțiile au impact asupra învățării. Creierul este un organ 

complex care nu poate fi divizat în părți și bucăți separate. Un 

copil care se simte încrezător și sănătos va fi mai predispus șă 

audieze o prelegere șau să însușească un material nou, dacă 

starea lui emoțională la momentul învățării este echilibrată. 

 Sănătatea emoțională este crucială  pentru succesul învățării. 

Succesul înseamnă că un elev poate interacționa cu mediul 

într-un mod semnificativ și util. În cazul apariției unor 

probleme emoționale (depresie, anxietate etc.), este afectată 

capacitatea elevului de a-și manifesta competențele. 

 Inspirația conduce dorința de a afla mai multe. Inspirația este 

o stare care îi motivează pe copii să investigheze lucrurile. Un 

elev care nu se simte bine, din punct de vedere emoțional, nu 

va avea inspirație pentru lucruri noi, necunoscute. 

 Gândirea pozitivă asigură productivitatea. Sentimentele 

pozitive determină starea de bine, care contribuie la o mai 

bună concentrare. Cu cât mai pozitiv este copilul, cu atât are 

mai multe oportunități de învățare. 
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 Depresia reduce capacitatea de învățare. Acestă stare are 

influențe puternice asupra încrederii, a inspirației și a 

creativității. Din aceste considerente, cadrele didactice trebuie 

să urmărească starea afectivă a elevilor și să reseteze procesul 

de învățare, ținând seama de tulburările emoționale ale 

acestora. 

 Perspectiva individului asupra lumii înconjurătoare este 

influențată de starea sa emoțională. Dacă un copil nu se 

poate vedea pe sine ca pe cineva care poate oferi ceva și 

altora în procesul de învățare, atunci percepția sa individuală  

va servi ca o componentă crucială a succesului. 

 Echilibrul emoțional contribuie la dezvoltarea relațiilor 

interpersonale. Cunoștințele ar trebui să aibă un impact 

emoțional, în creștere, atunci când sunt împărtășite și altor 

persoane. 

Abordarea holistică este binevenită pentru elevii cu 

dizabilitate mintală, fiind vorba despre diferențele din procesul de 

învățare: viteză, stil, productivitate, afectivitate etc. Realmente, în 

dezvoltarea sau în diminuarea unor manifestări afective, 

progranul va fi adaptat la potențialul de învățare al acestora într-

un mod care să ofere șanse egale pentru toți.  

În contextul educației incluzive, abordarea holistică capătă 

semnificații speciale. Aceasta vine să garanteze că copiii cu 

dizabilitate mintală, marginalizați și excluși, pot fi incluși în toate 

activitățile educaționale, inclusiv în activități de dezvoltare a 

laturii afective. 

Învățarea centrată pe elev presupune o gamă largă de 

programe educaționale, de experiențe de învățare, de abordări 

instructive și strategii de suport, orientate spre depășirea sau 

satisfacerea nevoilor afective. 
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Un factor important în asistența copiilor cu dizabilitate 

mintală îl constituie identificarea celor mai adecvate strategii în 

dezvoltarea sferei afective. În acest context, este absolut necesar 

ca specialiștii în domeniu să cunoască clasificarea tehnologiilor 

didactice, modalitățile de adecvare a acestora la necesitățile 

copiilor și, respectiv, să decidă care sunt cele mai relevante și mai 

eficiente, pentru a le promova în activitățile cu copiii. 

Tendințele moderne de abordare individualizată a copiilor 

diferă de cele tradiționale. Aceasta vizează incluziunea copilului 

în medii comune de învățare, crearea serviciilor de suport 

educațional personalizat și asigurarea accesului la programe 

școlare prin diversificarea formelor de incluziune [1, p. 137]. 

Metodele utilizate, în particular cele selectate pentru asistența 

idividualizată, trebuie să aibă un caracter funcțional, să se bazeze 

pe buna cunoaștere a particularităților de dezvoltare a copilului 

cu dizabilitate, să fie orientate spre asigurarea progresului în 

dezvoltarea acestuia.  

În procesul de planificare și de aplicare a suportului 

educațional, instituția de învățământ incluziv trebuie să devină o 

resursă pentru acordarea suportului, prin: 

- asigurarea unui management eficient al tuturor proceselor 

derulate în instituție, orientat spre satisfacerea 

necesităților copiilor; 

- împărtășirea de către întreg personalul școlii a încrederii 

că fiecare copil poate să reușească; 

- recunoașterea necesității susținerii  profesorilor implicați 

în acordarea suportului educațional; 

- flexibilitatea și diferențierea procesului educațional în 

funcție de potențialul și de necesitățile copiilor cu 

dizabilitate mintală; 
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- analiza sistematică a eficienței și impactului activităților 

realizate și a progreselor înregistrate. 

Impactul acordării suportului educațional se va reflecta în: 

 aplicarea unor strategii de învățare independentă; 

 formarea atitudinilor pozitive și a respectului de sine; 

 integrarea mai bună (copiii, care înțeleg emoțiile și 

modul în care acestea sunt exprimate, vor fi capabili 

să empatizeze cu ceilalți copii și să-i sprijine, de 

asemenea, să se adapteze mai ușor la mediul școlar; 

 prevenirea apariției problemelor emoționale și de 

comportament; 

 dezvoltarea și promovarea parteneriatelor dintre 

profesorii la clasă și cadrele de sprijin; 

 implementarea unui sistem de monitorizare a 

progreselor copiilor [5, p. 199]. 

 Abordarea holistică, în cazul dezvoltării afectivității copiilor 

cu dizabilitate mintală, prevede inovare pedagogică continuă 

care va stimula și va alimenta resursele instituționale pentru 

prestarea suportului adecvat, la un nivel înalt de calitate. 

Reformele și noile abordări în educație reclamă, în prezent, 

personalului didactic modernizarea procesului educațional la 

toate palierele și componentele acestuia [6, p. 58]. Pentru 

asigurarea dreptului fundamental la educație al copiilor cu 

dizabilitate mintală, cadrele didactice sunt invitate să adapteze 

procesul de predare – învățare – evaluare la necesitățile și la 

potențialul fiecăruia, prin ajustări adecvate și rezonabile. 

 Potrivit abordării holistice și celei incluzive,  întreg procesul  

educațional se adaptează continuu la cerințele și necesitățile 

copiilor. Toți copiii sunt diferiți și, prin urmare, necesită 

abordare diferită. Învățământul contemporan prevede 
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proiectarea/ realizarea activităţii educative centrate pe copil, în 

funcţie de:  

a) nevoile emoţionale individuale; 

b) necesitatea stimulării evoluţiei permanente a 

potenţialului intelectual prin dezvoltarea afectivă. 

 În procesul asistenței copiilor cu dizabilitate mintală, ce 

prezintă necesități de dezvoltre afectivă, un rol important îl au 

terapiile specifice. Aceste terapii oferă o gamă largă de 

intervenții intensive, unice și specifice pentru fiecare copil/elev: 

 Terapia cognitiv-comportamentală utilizează tehnici de 

relaxare pentru a diminua progresiv temerile, fobiile și 

obsesiile și pentru a-i reda copilului/elevului o viață 

normală; 

 Terapia prin artă  reprezintă  folosirea  terapeutică a 

creației artistice (desen, modelare etc.) pentru 

îmbunătățirea stării emoționale a elevilor, pentru a-l ajuta 

pe fiecare să se înțeleagă pe sine, să se elibereze de 

anxietațile acumulate, de tensiuni și să faciliteze 

comunicarea și relaționarea; 

 Ludoterapia – terapia prin joc. În epoca modernă, 

ludoterapia este principalul mijloc terapeutic folosit în 

tratarea problemelor afective. Prin intermediul jocului, 

elevii exprimă sentimente, trăiri și emoții pe care, de 

multe ori, nu le pot verbaliza; 

 Mieloterapia – scopul terapiei prin muzică este acela de a 

reduce stresul psihofiziologic și stările afective negative. 

Acceptând diferențele și refuzând să eticheteze copiii, de 

exemplu, ca elevi cu dizabilități, profesorii ar putea scoate la 

iveală darurile unice din spiritul fiecărui copil. Este important 

faptul că implementarea principiilor educației holistice are 
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capacitatea de a oferi elevilor posibilitatea să gândească diferit, 

să gândească creativ și să reflecteze asupra propriilor valori, 

realmente contribuind la dezvoltarea, în mod activ, a laturii lor 

afective [3, p. 3]. 

Abordarea holistică în dezvoltarea personalități elevilor este o 

nouă dimensiune a educaţiei, ce vizează formarea – dezvoltarea 

optimă a coeficientului de emoţionalitate, exprimată prin 

atitudini responsabile faţa de propriile stări afective, reflectate în 

comportamente comunicative rezonante, ce derivă din sistemul 

individual al valorilor emoţionale, asigurând performanţa 

academică, sănătatea mintală şi integrarea. 
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SPECIFICUL ȘCOLII CA ORGANIZAȚIE 

MOTIVAȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ 

Elena-Ramona MOȚEI, doctorandă 

(România) 

 

Abstract 

The sensory and cognitive adaptive mechanisms of an 

individual, as far as the organizational needs are concerned, are 

deeply influenced by the motivation and by the personal 

representation system of reality. The communication system is 

effective because the relationship between the different 

compartments of the organization can’t work without a very good 

organizational system. The need to obtain superior outcomes in the 

productive activity has triggered the organization of all the activities 

only after having considered the personal and social individual 

limits. Besides the need to organize activities, there are also the 

subjective needs of an individual, such as sociability, the need to be a 

part of something and the sociality which have to be taken into 

account when creating an organization. 

School is the organization which provides learning activities 

and which relies on learning. 

 

 Key words: school, climate determinants, organizational 

climate, school climate. 

 

Adnotare 

Mecanismele senzoriale și cognitive de adaptare a individului 

la cerinţele organizaţionale sunt profund influențate de sistemul 

motivaţional și de reprezentări personale ale realității. 
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Sistemul de comunicare este eficient deoarece relaţiile dintre 

diferitele compartimente ale organizaţiei nu se pot desfășura fără un 

sistem organizaţional bine pus la punct. 

Necesitatea obţinerii unor rezultate superioare în activitatea 

productivă a determinat organizarea tuturor activităților după 

conștientizarea limitelor individului, în plan personal și social. Pe 

lângă nevoia de organizare a activităților, la constituirea 

organizaţiilor au mai concurat nevoile și trebuinţele subiective ale 

omului, ca sociabilitatea, nevoia de afiliere și de socialitate. 

Şcoala este organizaţia care învață și produce învățare. 

 

Cuvinte-cheie: școală, factori determinanți ai climatului,  

climat organizațional, climat școlar. 

 

În societatea contemporană, activitatea umană este supusă 

unui proces de organizare şi de structurare atât pe plan individual, cât 

şi pe plan social. Organizarea răspunde nevoii de a obţine rezultate 

superioare, eficienţă sporită, nevoie ce este specifică omului. 

Individul a conştientizat propriile limite, şi-a dat seama că de unul 

singur, izolat, performanţele sale vor fi mai reduse decât dacă şi-ar 

uni eforturile cu alţi indivizi care au scopuri asemănătoare.  

În lucrarea „Şcoala – abordare sociopedagogică”, E. Păun 

enumeră avantajele, individuale şi sociale, pe care le aduce 

activitatea organizată, acestea fiind următoarele: 

 dezvoltarea şi potenţarea capacităţilor individuale, prin 

cooperare într-o structură organizată, care-l plasează pe 

individ acolo unde competenţele sale pot fi valorificate 

superior; 

 utilizarea raţională şi reducerea timpului de realizare a 

diferitelor activităţi; 
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 prelucrarea, transmiterea şi utilizarea sistematică a achiziţiilor 

generaţiilor anterioare [5]. 

Având în vedere aceste avantaje, putem afirma, fără mari 

rezerve, că cea mai mare parte  a vieţii şi activităţii noastre se 

desfăşoară în limite bine organizate, mai mult sau mai puţin 

conştientizate. Mulţi cercetători consideră că omul modern este o 

ființă organizaţională, deoarece îşi petrece o mare parte a timpului în 

organizaţii (de la cele profesionale, până la cele politice). Aceasta se 

produce încă în copilărie, când individul este cuprins în organizaţii 

preşcolare şi şcolare, apoi, în viaţa adultă, face parte din organizaţii 

profesionale, economice, politice, culturale etc.  

De aici rezultă că nu există organizaţii fără oameni, dar o 

organizaţie este mai mult decât un număr de indivizi. E. Păun, în 

lucrarea citată, defineşte organizaţia folosindu-se de caracteristicile 

ei principale: „Organizaţia este definită ca un sistem de activităţi, 

structurate în jurul unor finalităţi (scopuri, obiective) explicit 

formulate, care antrenează un număr mare de indivizi, ce deţin 

statute şi roluri bine delimitate în cadrul unei structuri diferenţiate, 

cu funcţii de conducere şi de coordonare a activităţilor” [5]. 

Aplicând aceste caracteristici în cazul particular al şcolii, se 

poate afirma că şcoala este o organizaţie, deoarece activităţile sunt 

structurate în jurul unor finalităţi clar formulate în documentele 

şcolare, antrenează un mare număr de indivizi (elevi, profesori, 

personal administrativ etc.), iar aceşti indivizi deţin statute şi roluri 

bine delimitate. Continuând analiza şcolii din perspectivă 

organizaţională, profesorul bucureştean prezintă principalele 

caracteristici ale acesteia.  

Şcoala este o organizaţie care învaţă şi produce învăţare. Din 

această dublă deschidere (învaţă şi produce învăţare), rezultă o serie 

de particularităţi care configurează specificul şcolii ca organizaţie. 



174 

 

Cea mai importantă caracteristică o reprezintă realizarea a două 

activităţi de bază distincte, dar interdependente. Una este activitatea 

managerial-administrativă, care vizează conducerea şi administrarea 

şcolii, precum şi structurile care reglementează activitatea cadrelor 

didactice, statutul şi rolul lor instituţional. A doua activitate de bază 

este cea pedagogico-instituţională. Aceasta este reglementată de 

norme ce decurg din natura proceselor de predare – învăţare, 

implicând raporturi specifice ale elevilor şi profesorilor cu ştiinţa 

(devenită obiect al transmiterii şi asimilării în şcoală). Logica acestei 

activităţi îşi are sursa în premise psihologice şi pedagogice.  

Premisele psihologice constau în: particularităţile dezvoltării 

generale a elevilor de diferite vârste; caracteristicile proceselor de 

învăţare la anumite vârste; resursele afectiv-emoţionale implicate în 

învăţare etc. Deşi ambele tipuri de activităţi (managerial-

administrativă şi pedagogică) sunt întâlnite la nivelul organizaţiei 

şcolare şi sunt în relaţie de interdependenţă, totuşi pare să predomine 

activitatea pedagogică. 

Astfel, rezultă o altă caracteristică a organizaţiei şcolare, şi 

anume prezenţa în mai mare măsură a aspectelor informale şi 

expresive. Această manifestare este determinată atât de prezenţa 

elevilor, care au propria cultură, cât de faptul că logica pedagogică 

solicită din partea cadrelor didactice creativitate şi imaginaţie în 

activitatea lor, dar şi în comportament. Şcoala, mai mult decât alte 

organizaţii, oferă membrilor săi libertate de manifestare şi prezintă 

flexibilitate faţă de atitudinile mai puţin conformiste. Desigur, 

această libertate se manifestă între anumite limite impuse de logica 

organizaţiei.  

O a treia caracteristică ce distinge şcoala de alte organizaţii cu 

implicaţii în sfera educaţiei şi a culturii este prezenţa mai multor 

tipuri de membri, atât în plan organizaţional, cât şi în plan pedagogic. 
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În plan organizaţional, se află membrii organismelor de conducere 

ale şcolii: directori, directori adjuncţi, şefi de catedră, care sunt în 

acelaşi timp profesori şi manageri. În plan pedagogic, se disting două 

categorii de membri: cadre didactice şi elevi. 

Ca organizaţie socială cu funcţie de socializare şi de 

transmitere a valorilor sociale, şcoala se prezintă ca un sistem cu 

următoarele caracteristici psihosociologice: 

 întreţine numeroase relaţii de ordin social, economic, politic 

etc. cu mediul socioeconomic, mai ales cu familia, cu mass-

media, cu instituţiile culturale şi cu cele politice; 

 dezvoltă o funcţie primară, constând în livrarea de servicii 

elevilor şi de produse societăţii şi o funcţie secundară, 

constând în furnizarea de modele atitudinale, 

comportamentale etc. populaţiei implicate în sistem; 

 este un sistem deschis – indivizii intră în sistem cu anumite 

achiziţii culturale (modele, valori, norme, prejudecăţi), suferă 

un proces de transformare şi ies din sistem purtând ceva din 

acea încărcătură iniţială; 

 uneori, scopurile fundamentale ale şcolii (instrucţia şi 

educaţia) sunt neglijate în favoarea menţinerii sistemului prin 

instituirea unor norme şi regulamente care transformă 

membrii organizaţiei în simpli executanţi. Efectul este crearea 

unor „personalităţi birocratice” caracterizate prin supunerea 

necondiţionată față de norme, prin angajare afectivă minimă, 

prin dezinteres faţă de inovaţie şi progres, prin dependenţă 

excesivă de nivelele ierarhice (respectiv, de  profesor); 

 în cadrul unei organizaţii, individul manifestă o dublă 

tendinţă: pe de o parte, dorința de satisfacere a propriilor 

aspiraţii, de obţinere a succesului personal, pe de altă parte, el 

trebuie să răspundă cerinţelor organizaţionale, să respecte 
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ierarhiile superioare. Elevul care reuşeşte să facă faţă 

solicitărilor sistemului, fără a se supune excesiv regulilor şi 

normelor, are şansa de a obține recunoașterea succesului 

personal de către comunitatea şcolară; 

 şcoala, ca organizaţie socială, este, în acelaşi timp, un sistem 

formal şi informal. Este formal, deoarece prescrie reguli, 

norme, controlează şi sancţionează conduitele individuale 

prin raportare la aceste norme. În acest cadru formal, se 

dezvoltă relaţii interpersonale informale, precum simpatia, 

antipatia, preţuirea, dispreţul, alegerea/ respingerea între 

elevi, între elevi şi profesori sau între profesori; 

 relaţiile dintre nivelurile ierarhice, dar şi dintre membrii 

oricărei organizaţii sociale, deci şi ai şcolii, nu pot fi 

menţinute fără o comunicare eficientă. La nivelul şcolii, 

comunicarea poate menţine distanţa dintre indivizi cu funcţii 

şi statusuri diferite sau poate contribui la stabilirea unor relaţii 

socioafective. Nu trebuie neglijată importanţa canalelor 

informale de comunicare ce pot deveni adevărate 

„instrumente” de cunoaştere a elevilor [1, 3]. 

În concluzie, se poate afirma că şcoala este o organizaţie 

socială care influenţează şi transformă viaţa membrilor săi. Şcoala 

modelează comportamentul uman prin instituirea unor reguli a căror 

respectare este răsplătită prin recompense şi pedepse. Este o 

organizaţie care produce şi oferă învăţare, care reproduce normele şi 

valorile deja existente, dar, în acelaşi timp, stimulează inovaţia şi 

progresul. De asemenea, la nivelul organizaţiei şcolare, există funcţii, 

roluri şi statusuri delimitate ierarhic, intre care se stabileşte un sistem 

de comunicare formală, dar şi informală. Nu în ultimul rând, şcoala 

presupune prezenţa unui mare număr de indivizi care acţionează în 

vederea atingerii unor scopuri comune.  
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Prin „climat”, E. Păun desemnează „ambianţa intelectuală şi 

morală care domneşte într-un grup, ansamblul percepţiilor colective 

şi al trăirilor emoţionale existente în cadrul unei organizaţii. Climatul 

exprimă stările generate de confruntarea dintre aşteptările angajaţilor 

şi condiţiile de muncă  şi de viaţă oferite de  organizaţie. Climatul 

exprimă deci stări subiective, îndeosebi de ordin afectiv şi moral. 

Climatul reprezintă moralul grupului.” 

Climatul reprezintă calitatea activităţii pedagogice şi, mai 

ales, performanţele profesorilor şi ale elevilor. În funcţie de calitatea 

sa, climatul poate deveni un factor de mobilizare sau unul 

perturbartor pentru membrii şcolii. El se referă la percepţiile 

profesorilor şi ale elevilor despre mediul în care îşi desfăşoară 

activitatea (caracteristicile relaţiilor interpersonale din şcoală, gradul 

de motivare şi de mobilizare a resurselor umane, stările de satisfacţie 

sau de insatisfacţie, gradul de coeziune din şcoală). Climatul şcolii 

este rezultatul interacţiunii mai multor factori, dintre care unii sunt 

evidenţi, alţii sunt mai puţin observabili şi ţin de trăirile subiective 

ale cadrelor didactice şi ale elevilor. Aceşti ultimi factori sunt mai 

greu de identificat şi de analizat.  

E. Păun identifică trei categorii de factori care influenţează 

climatul organizaţiei şcolare: 

 Factori structurali – ţin de structura organizaţiei, de modul în 

care sunt grupaţi şi interacţionează membrii în vederea 

atingerii obiectivelor comune. Cei mai importanţi factori 

structurali sunt: mărimea şcolii (cu cât numărul elevilor şi al 

cadrelor didactice este mai mare, cu atât climatul este mai 

rece) şi compoziția umană a şcolii (vârstă, sex, pregătire 

profesională; în şcolile în care există diferenţe importante în 

privinţa pregătirii profesionale, de exemplu, pot apărea mai 

frecvent stări conflictuale). 
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 Factori instrumentali – ţin de condiţiile şi de mijloacele de 

realizare a obiectivelor propuse: condiţiile materiale, relaţiile 

dintre membrii şcolii, stilul de conducere şi competenţa 

directorului, eficienţa comunicării în interiorul şcolii şi între 

şcoală şi diferiţi parteneri externi. 

 Factori socioafectivi şi motivaţionali – se referă la 

contaminarea afectivă în cadrul relaţiilor interpersonale 

(acceptare, respingere, aprobare etc.), relaţiile membrilor 

şcolii cu directorul, tehnicile de motivare utilizate în şcoală, 

gradul de implicare în realizarea activităţilor, existenţa unor 

subgrupuri [5]. 

Deşi sunt grupaţi în trei categorii, aceşti factori nu acţionează 

separat. La nivelul şcolii, ei interacţionează şi formează climatul – 

mai rece sau mai cald. Este important ca aceşti factori să fie 

cunoscuţi şi studiaţi, astfel încât efectele lor pozitive să fie 

perpetuate, iar cele negative să fie eliminate. La nivelul şcolii, 

climatul este un factor mobilizator deosebit de important. De 

calitatea sa depinde, în mare măsură,  calitatea actului pedagogic. 

Din combinarea comportamentelor, rezultă patru tipuri de 

climat şcolar: 

1. Climatul deschis are ca trăsături principale cooperarea şi 

respectul. Directorul este deschis la sugestiile profesorilor, face 

aprecieri frecvente la adresa acestora, le oferă o largă autonomie. 

Între profesori se stabilesc relaţii colegiale şi prieteneşti. 

2. Climatul angajat este determinat de comportamentul 

autoritar al directorului, care nu respectă competenţa cadrelor 

didactice. La rândul lor, profesorii dau dovadă de profesionalism, 

întreţin relaţii deschise, se respectă reciproc şi cooperează, preţuiesc 

şcoala şi îl ignoră pe director. 
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3. Climatul neangajat are caracteristici opuse celui angajat. În 

timp ce directorul este orientat spre profesori, îi stimulează şi îi 

fereşte de obligaţiile administrative, profesorii nu manifestă respect 

nici față de director, şi nici unul față de altul.  

4. Climatul închis este dominat de rutină, de lipsă de interes, ed 

frustrare, de lipsa respectului şi a cooperării. Directorul este 

inflexibil, dar şi ineficient, iar profesorii sunt intoleranţi şi lipsiţi de 

angajare. 

Pornind de la aceste descrieri, se poate afirma că cel mai eficient 

este climatul deschis. În condiţiile vieţii şcolare, acest tip de climat 

este dificil de creat şi mai ales de întreţinut. În realitatea concretă a 

şcolii apar numeroase situaţii care influenţează şi chiar schimbă 

climatul. Dacă se poate descrie climatul ideal, în realitate el nu a fost 

întâlnit în nicio şcoală.  

Şcolile diferă între ele în funcţie de tipul de climat care 

predomină. Caracterizarea acestuia se face ţinând cont de relaţiile 

dintre profesori şi de raporturile profesori – director. Calitatea 

acestor relaţii este resimţită de ceilalţi membri ai şcolii, de elevi. 

Interacţiunile dintre profesori sau dintre profesori şi conducerea 

şcolii se răsfrâng asupra relaţiei profesor – elev, în care elevul are 

rolul principal.  
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Abstract 

 The abilities involve the formation of some competences that 

manifest themselves in behaviors and attitudes that the teacher can 

adopt in a given situation, abilities that also  influence the way the 

teacher performs its didactic activity. By definition, according to 

Cosmovici “abilities are positive qualities that may or may not exist 

in the profile of a teacher and could be defined by how well he knows 

to apply his/her knowledge and skills”.[Cosmovici A., 1999,  pag.76] 

      The skills can help a teacher identify and solve easily and 

in a very short space of time the scientific nature of the problems 

they may encounter, but the ability to solve with good results any 

socio-emotional problems involved in the profession of logoped is an 

ability, wich has not only just a background of learned knowledge, 

but it also has a number of professional traits, such as reaction speed 

or stress resistance. 

      Until recently, the success of adapting to the environmental 

requirements has been associated with the level of socio-emotional 

abilities development, separating the rationality from emotions. 
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Although, abilities are very important, emotions are a source of vital 

information for survival. Emotional adult life training originates in 

the development of socio-emotional skills. 

 

      Key words: abilities, skills, emotions, teachers, inter and 

intra-emotional intelligence, emotional culture. 

 

Adnotare 

Abilitățile presupun formarea unor compețente ce se manifestă 

în  comportamente și atitudini pe care profesorul le poate adopta 

într-o situație dată și care influențează modul în care își desfășoară 

activitatea didactică. Prin definiție, potrivit lui Cosmovici, abilitățile 

sunt „calități pozitive care pot exista sau nu în profilul unui profesor 

și ar putea fi definite prin cât de bine știe acesta să-și pună în 

aplicare cunoștințele și aptitudinile”[3,  p.76]. 

Aptitudinile îl pot ajuta pe un profesor să identifice și să 

rezolve cu ușurință și într-un timp foarte scurt problemele de natură 

științifică pe care le poate întâmpina, dar capacitatea de a soluționa, 

cu rezultate bune, eventualele probleme socioemoționale pe care le 

implică munca de profesor într-o școală specială este o abilitate 

care are în spate nu doar cunoștiințe acumulate, ci și o serie de 

trăsături personale, cum ar fi viteza de reacție sau rezistența la stres. 

Până de curând, succesul adaptării la cerinţele mediului s-a 

asociat cu nivelul de dezvoltare a abilităţilor socioemoționale, 

separând raţionalitatea de emoţii. Cu toate că abilităţile sunt foarte 

importante, emoţiile sunt o sursă de informaţii esenţiale pentru 

supravieţuire. Formarea emoţională din viaţa adultă îşi are originea 

în dezvoltarea competenţelor socioemoţionale. 
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Cuvinte-cheie: abilități, aptitudini, emoție, profesor, 

inteligență inter- și intraemoțională, cultură emoțională. 

 

Conştientizarea emoţiilor este o abilitate care stă la baza 

achiziţionarii celorlalte componente. Profesorul  își dezvoltă emoţiile 

şi află modalități în care acestea pot fi gestionate corect în contextul 

interacţiunilor cu elevii, cu colegii, cu părinții elevilor etc. 

Experienţa acumulată în aceste relaţii îl ajută să înveţe cum să-și 

exprime emoţiile, cum să le recunoască, cum să le regleze.  

Studiile arată că schimbul de informaţii între prieteni se face  

mult mai eficient decât între persoane care nu se cunosc, deoarece 

prietenii au mai multă încredere unul în celalalt şi se simt mai puţin 

vulnerabili atunci când îşi împărtășesc dificultăţile cu care se 

confruntă într-un anumit domeniu. 

Autocunoașterea are ca fundament  abilitatea de a recunoaște 

corect emoțiile și gândurile proprii, precum și influența lor asupra 

activității de specialitate desfășurate de profesorul logoped. Formarea 

acestei abilități presupune realizarea unei evaluări permanente a 

punctelor forte care aduc rezultate în activitate, precum și a  limitelor 

care pot duce la dezvoltarea unui sentiment de neîncredere . 

Stăpânirea de sine poate fi  educată prin formarea abilităților de 

reglare a emoțiilor, prin  canalizarea în anumite direcții standardizate 

a gândurilor și a comportamentelor în situații diverse. Aceste direcții 

vizează și componentele care țin de managementul stresului, de 

controlul impulsurilor, de motivarea și stabilirea unor obiective 

personale și academice care să dezvolte concentrarea profesorului 

logoped pentru atingerea lor. 

Abilitatea de a înțelege în perspectivă obiectivul educațional și 

de a empatiza atât cu elevii, cât și cu ceilalți colegi sau cu părinții 

elevilor, în sensul de a le înțelege normele etice și sociale de 
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comportament, de a recunoaște resursele și suportul oferit de aceștia 

sunt componente care aparțin  conștiinței sociale. 

Gestionarea relațiilor vizează formarea acelor abilități prin care 

putem stabili și menține relații sănătoase atât cu elevii, cât și cu 

ceilalți colegi. Aceste relații se dezvoltă, dacă sunt îndeplinite 

anumite condiții, cum ar fi: comunicarea clară, ascultarea activă, 

dezvoltarea cooperării active etc. Managementul activității 

logopedice trebuie să vizeze și depășirea unor obstacole care țin de 

rezistența în fața presiunilor sociale, trebuie să realizeze și 

negocierea constructivă a conflictelor, precum și solicitarea și 

oferirea  ajutorului de câte ori este necesar. 

Abilitatea de a lua decizii responsabile presupune ca, în 

activitatea didactică, profesorul logoped  să facă alegeri constructive 

în comportamentul său și să anticipeze interacțiunile sociale 

determinate de aceasta. În luarea deciziilor, el trebuie să se bazeze pe 

standardele etice, să se preocupe de desfășurarea în siguranță a 

activității didactice, să respecte normele sociale. Astfel, va putea face  

o evaluare realistă a consecințelor diverselor acțiuni.  

Cultura emoţională a profesorilor din învățământul special 

poate fi considerată o componentă a dimensiunii expresive a culturii 

lor psihopedagogice. Aceasta se axează pe mai multe repere care 

conturează personalitatea profesorului logoped, repere care ţin de 

latura intrapersonală: imaginea de sine (consideraţia de sine şi de 

alţii, asertivitatea); de latura motivaţional-normativă (principii, 

reguli, funcţii ale expresiilor emoţionale didactice), de latura 

cognitivă (cunoştinţe şi experienţe emoţionale), de latura conotativă 

(semnificaţii atribuite conduitelor emoţionale), repere de natură 

comunicativ-relaţională, cu următoarele componente: discursivă 

(funcţionalitatea strategiilor discursive aplicate), managerială (arta 

gestionării emoţiilor), integratoare (premise ale inteligenţei sociale – 
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aptitudini sociale de autorealizare, de autonomie şi de inserţie 

maximă), axiologică (valori emoţionale pedagogice reflectate în 

comportament) și cele reprezentate de un sistem de valori emoţionale 

elaborate/adoptate de profesori pentru maximizarea eficienţei 

profesionale/sociale, integrate într-un stil pedagogic, catalizator de 

confort profesional. 

 Perspectiva istorică, necesară pentru abordarea pedagogică a 

conceptului de cultură emoţională, implică realizarea unor delimitări 

terminologice în universul afectivităţii. [5, pp. 21-47] 

 Această perspectivă permite evidenţierea celor două orientări, 

afirmate în anii 1990, care pun accent pe inteligenţa emoţională şi pe 

cultura emoţională, care este definită în felul următor: „Cultura 

emoţională a profesorului  constituie o formaţiune dinamică a 

personalităţii profesorului, reflectată în unitatea dimensiunilor 

intrapersonală şi comunicativ-relaţională,  reprezentate  într-un  sistem 

de variabile afective, care sunt elaborate/ adoptate de către cadrele 

didactice pentru maximizarea eficienţei sale profesionale/ sociale; 

exprimate prin competenţe emoţionale integrate într-un stil charismatic 

de  comunicare pedagogică, catalizator de confort profesional şi valori 

emoţionale” [3,  p. 144]. 

Inteligenţa emoţională este o „formă de inteligenţă care 

implică abilitatea monitorizării sentimentelor, emoţiilor proprii şi 

ale altora, facilitează discriminarea dintre acestea şi foloseşte 

informaţia pentru a controla unele situaţii sau acţiuni” [12, p. 189]. 

S-au conturat trei mari direcţii în definirea inteligenţei 

emoţionale, reprezentate de John D. Mayer şi Peter Salovey, Reuven 

Bar-On şi Daniel Goleman.  

Mayer şi Salovey (1990, 1993) consideră că inteligenţa 

emoţională implică formarea abilității de a percepe şi de a exprima 
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emoţiile, de a genera sentimente atunci când ele ușurează fluxul 

gândirii, pentru o dezvoltare emoţională şi intelectuală cu succes.  

În 1992, Reuven Bar-On a stabilit componentele inteligenţei 

emoţionale, pe care le grupează astfel: aspectul intrapersonal, 

aspectul interpersonal, adaptabilitatea, controlul stresului și 

dispoziţia generală.  

Daniel Goleman dimensionează această formă a inteligenţei 

după aspecte care vizează conştiinţa de sine (încrederea în sine), 

autocontrolul (dorinţa de adevăr, conştiinciozitatea, adaptabilitatea, 

inovarea), motivaţia  (dorinţa de a cuceri, dăruirea, iniţiativa, 

optimismul), empatia (capacitatea de a-i înţelege pe alţii, divesitatea), 

aptitudinile sociale (comunicarea, managementul conflictului,  

stabilirea de relaţii, colaborarea, cooperarea, capacitatea de lucru în 

echipă).   

Cercetatorii își pun întrebarea  dacă inteligenţa emoţională e un 

potenţial înnăscut sau dacă reprezintă abilităţi, competenţe sau 

îndemânări învăţate. D. Goleman (1998), amintit de Mihaela Roco, 

susţine că „spre deosebire de gradul de inteligenţă, care rămâne 

acelaşi de-a lungul vieţii, sau de personalitatea care nu se modifică, 

competenţele bazate pe inteligenţa emoţională sunt abilităţi 

învăţate”  [11,  pp. 142-143]. 

Profesorul își poate spori gradul de inteligenţă emoţională prin 

educaţie, însă unele aspecte care vizează acest tip de inteligenţă, 

tratate ca însuşiri de personalitate, nu pot fi modificate.   

Inteligenţa emoţională este un obiectiv important în vederea 

formării iniţiale şi continue pentru profesorul din învățământuul 

special. 

Inteligența emoțională se dezvoltă prin interrelaționarea 

elementelor care vizează întelegerea propriilor emoții, gestionarea 

eficientă a acestora, întelegerea  celor din jur și stabilirea unor relații 
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mai bune cu ei, ceea ce duce la dezvoltarea profesională și la crearea 

unei imagini personale de calitate. 

Inteligenţa interpersonală se definește ca o abilitate de a-i 

înţelege pe ceilalţi, de a cunoaşte ceea ce îi motivează […], cum 

muncesc, cum poţi să cooperezi mai bine cu ei. 

 Inteligenţa intrapersonală constă în abilitatea de a se  

întoarce spre sine, spre propriul său interior; reprezintă abilitatea de a 

forma cu acurateţe un model vertical riguros al sinelui şi de a folosi 

acest model pentru a acţiona adecvat în viaţă. Formarea inteligenţei 

intrapersonale echivalează cu un ghid de comportare bazat pe o 

cunoaştere aprofundată. Mulţi psihologi şi-au dat seama că această  

abilitate care asigură succesul în viaţa cotidiană este, pe de o parte, 

distinctă de inteligenţa academică (teoretică), iar,  pe de altă parte, 

constituie un fel de sensibilitate specifică faţă de practică şi față de 

relaţiile interumane. Astfel, s-a născut o nouă formă de inteligenţă – 

inteligența emoţională”[11, p. 139]. O bună gestionare a emoțiilor 

contribuie la îmbunătățirea abilității de a lua decizii prompte, în 

situații de criză, în contexte tensionate sau în situații conflictuale. 

Capacitatea de a ne controla emoțiile și de a le interpreta pe ale 

celorlalți le poate oferi profesorilor obiectivitate în luarea deciziilor 

și o privire de ansamblu asupra situațiilor în care sunt implicați. 

 Inter-personalul și intra-personalul sunt văzute ca două 

inteligenţe separate și corespund cu definiţia de inteligenţă 

emoțională. 

           În concluzie, inteligența emoțională îi ajută pe profesori să îi 

perceapă pe elevi, în primul rând, ca pe copii, cu emoții, temeri și, 

mai apoi, ca pe receptori de informații. Pentru profesori, unul dintre 

cele mai bune aspecte ale dezvoltării propriilor abilități 

socioemoționale este faptul ca ei îi pot sprijini pe elevi să facă același 
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lucru și, astfel, în loc să se simtă epuizați, vor fi plini de entuziasm și 

vor simți că au devenit ceea ce au dorit: profesori adevărați. 

Competența emoțională este  semnificativ mai importantă decât 

abilitățile tehnice sau intelectuale, după cum arată cercetările 

statistice, deoarece prin dezvoltarea inteligenței emoționale putem 

înțelege și gestiona emoțiile, pentru a crea relații armonioase cu cei 

din jur. 
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ANTREPRENORIALE  

LA ELEVII CLASELOR PRIMARE 
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Abstract 

This article describes the importance of developing 

entrepreneurial capabilities by developing creativity and other 

components (initiative and responsibility, teamwork, tolerance for 

failure, self-confidence and optimism, independence, willingness to 

win, problem solving, determination and perseverance) with primary 

classes to develop future adults an economic thinking in a constantly 

changing society. 

 

         Key words: entrepreneur, entrepreneurship, entrepreneurial 

capabilities, self, creativity, initiative and responsability, teamwork, 

tolerance for failure, self-confidence and optimism, independence, 

willingness to win, problem solving, determination and 

perseverance. 
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Adnotare 

 Prezentul articol prezintă importanța dezvoltării 

capacităților antreprenoriale prin dezvoltarea creativității, dar și a 

altor componente (inițiativă și responsabilitate, lucru în echipă, 

toleranță pentru eșec, încredere în sine și optimism, independență, 

dorință de a câștiga, rezolvarea problemelor, determinare și 

perseverență), începând cu clasele primare, pentru a dezvolta 

viitorilor adulți o gândire economică într-o societate în continuă 

schimbare.  

 

             Cuvinte-cheie: antreprenor, antreprenoriat, capacități 

antreprenoriale, întreprinzător, creativitate, inițiativă și 

responsabilitate, lucru în echipă, toleranță pentru eșec, încredere în 

sine și optimism, independență, dorință de a câștiga, rezolvarea 

problemelor, determinare și perseverență. 

 

Antreprenoriatul este considerat un motor al dezvoltării, cel 

care preia riscurile şi responsabilităţile unei afaceri [6, p. 1]. 

„Singurul lucru pe care îl ai pe lumea aceasta este ceea ce poți vinde. 

Și partea amuzantă e că ești un comis-voiajor și nu o știi.” [7, p. 10] 

            În acest sens, Legea educației naționale nr.1, din 2011, arată 

că ,,Misiunea asumată de lege este de formare, prin educație, a 

infrastructurii mintale a societății românești, în acord cu noile 

cerințe, derivate din statutul României de țară membră a Uniunii 

Europene și din funcționarea în contextul globalizării, și de generare 

sustenabilă a unei resurse umane naționale înalt competitive, capabilă 

să funcționeze eficient în societatea actuală și viitoare’’ [4]. 

Legea are ca viziune promovarea unui învăţământ orientat pe 

valori, pe creativitate, pe capacităţi cognitive, pe capacităţi volitive şi 
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acţionale, pe cunoştinţe fundamentale şi pe cunoştinţe, competenţe şi 

abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate. 

În această lege este stipulat, de asemenea, că „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” [4]. 

          În Codul educaţiei al Republicii Moldova este arătat că 

educaţia are ca finalitate principală ,,formarea unui caracter integru şi 

dezvoltarea unui sistem de competenţe care include cunoştinţe, 

abilităţi, atitudini şi valori ce permit participarea activă a individului 

la viaţa socială şi economică” [2]. Printre competențele-cheie pe care 

le urmărește educația se găsesc competenţele antreprenoriale şi 

spiritul de iniţiativă. 

          Curriculumul național pentru învățământul primar și gimnazial 

din România și cel din din Republica Moldova se axează pe opt 

domenii de competențe-cheie recomandate de Uniunea Europeană, 

care determină profilul de formare a elevului: 

1. comunicarea în limba maternă; 

2. comunicarea într-o limbă străină; 

3. competența matematică, științifică și tehnologică;  

4. competența digitală; 

5. a învăța să înveți; 

6. competențe sociale și civice; 

7. spirit de inițiativă și antreprenoriat: abilitatea de a pune ideile 

în practică prin creativitate, inovație și asumarea de riscuri, 

precum și abilitatea de a planifica și a gestiona proiecte; 
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8. sensibilizare și exprimare culturală. 

În acest sens, Comisia Europeană: 

 susține  eforturile naționale de a dezvolta sisteme de educație 

și formare; 

 utilizează cele opt competențe-cheie pentru a încuraja 

învățarea reciprocă și schimbul de bune practici; 

 promovează utilizarea pe scară mai largă a celor opt 

competențe-cheie în politicile conexe ale UE; 

 raportează, la fiecare doi ani, cu privire la progresele 

înregistrate [1]. 

Conform documentului Comisiei Europene „Educație 

antreprenorială în școlile din Europa; Strategii naționale, curriculum 

și rezultate ale învățării” (Entrepreneurship Education at School in 

Europe; National Strategies, Curricula and Learning Outcomes), 

subiecții care au avut parte de educație antreprenorială se disting de 

cei care nu au avut parte de educație antreprenorială prin următoarele 

elemente: manifestă atitudini antreprenoriale (cunoaștere de sine și 

încredere în sine, înclinație înspre asumarea riscurilor, spirit de 

inițiativă, gândire critică, creativitate și îndemânare în rezolvarea 

problemelor), dețin cunoștințe în domeniul antreprenoriatului 

(cunoștințe despre oportunități de carieră și piața muncii, termeni de 

specialitate din literatura economică și financiară, organizarea 

afacerilor și procese economice), abilități antreprenoriale 

(comunicare, prezentare, planificare, muncă în echipă, exploatare 

practică a oportunităților de afaceri) [1].  

În contextul celor menționate, școala contemporană este 

criticată pentru accentul pus pe realizarea formală a programului, în 

detrimentul dezvoltării gândirii creatoare și, totodată, pentru 

preocupări reduse, dacă nu chiar omise, de sfera emoţională a 

elevului. În învăţământul tradiţional, domină desfaşurarea expozitivă, 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_commission.html
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în cursul căreia elevul rămâne în cea mai mare parte a timpului un 

receptor pasiv al conţinutului. Formarea unei personalităţi creative, 

adaptabile mediului social în continuă schimbare trebuie să devină 

ţelul tuturor cadrelor care se ocupă de educarea celor care reprezintă 

viitorul. 

Educaţia Economică şi antreprenorială face ca elevii să 

înţeleagă problemele cu care se confruntă, îi familiarizează cu 

conceptele economice fundamentale și cu modul economic de 

gândire. Îi face să-şi dezvolte deprinderi de gândire economică și de 

acțiune eficientă, să-şi dezvolte abilităţi fundamentale de judecată 

pentru a deveni cetăţeni raţionali şi activi. Ea se constituie ca un 

domeniu important de formare a personalităţii elevului prin 

pregătirea economică pentru viaţa individuală [5]. 

A dezvolta aptitudinile antreprenoriale la școlarul mic  

înseamnă a cunoaște structura lor,  a le măsura și a utiliza metode de 

formare și de dezvoltare a lor.  

Scopul cercetării noastre rezidă în stabilirea gradului de 

dezvoltare a capacităților antreprenoriale la elevii de vârstă școlară 

mică și în a demonstra că elevii claselor primare, care au un nivel 

mai ridicat al creativității, dar și al altor componente (inițiativă și 

responsabilitate, lucru în echipă, toleranță pentru eșec, încredere în 

sine și optimism, independență, determinare și perseverență, precum 

și dorință de a câștiga, de a rezolva problemele care apar), pot 

dezvolta capacități antreprenoriale mai ridicate.   

Variabilele independente ale prezentului studiu  vor fi: vârsta 

(6-10 ani), genul biologic (fete vs. băieți) și mediul de proveniență 

(urban vs. rural). Variabilele dependente  le vor constitui capacitățile 

antreprenoriale, componentele lor structurale.  

Ipotezele cercetării: 
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1. Capacitățile antreprenoriale sunt mai dezvoltate la elevii 

de 9/10 ani decât la elevii de vârstă școlară mică 6/7/8 ani. 

2. Capacitățile antreprenoriale ale elevilor de gen masculin 

din învățământul primar sunt mai ridicate decât 

aptitudinile antreprenoriale ale elevilor de gen feminin din 

treapta primară. 

3. Capacitățile antreprenoriale ale elevilor din învățământul 

primar din mediul urban sunt mai ridicate decât 

capacitățile antreprenoriale ale elevilor din învățământul 

primar din mediul rural. 

4. La elevii din învățământul primar care desfășoară un 

program de activități ce le stimulează creativitatea și alte 

componente (inițiativă și responsabilitate, lucru în echipă, 

toleranță pentru eșec, încredere în sine și optimism, 

independență, dorința de a câștiga, de a rezolva  

problemele, determinare și perseverență) capacitățile 

antreprenoriale sunt mai dezvoltate decât ale celorlalți 

elevi din aceeași treaptă de învățământ, care nu participă 

la astfel de activități. 

5. Elevii care practică activități de dezvoltare a creativității 

și a altor componente (inițiativă și responsabilitate, lucru 

în echipă, toleranță pentru eșec, încredere în sine și 

optimism, independență, dorință de a câștiga, de a rezolva 

problemele, determinare și perseverență) prin diverse 

metode vor dezvolta mai bine capacități antreprenoriale.  

Așadar, fără munca susţinută a omului creator, societatea ar 

stagna. Şcoala este primul factor care formează o personalitate 

creatoare și, de aceea, „şcoala de azi are menirea de a ieși în 

întâmpinarea cerinţelor de mâine: aceea de a pregăti generaţia tânără 

pentru trecerea din era consumului în era creaţiei” [6]. 
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Fiind un fenomen multidimensional şi o activitate foarte 

complexă, creativitatea (precum și alte componente ale capacităților 

antreprenoriale, cum ar fi inițiativa și responsabilitatea, lucrul în 

echipă, toleranța pentru eșec, încrederea în sine și optimismul, 

independența, dorința de a câștiga, de a rezolva problemele, 

determinarea și perseverența) se finalizează printr-un produs de o 

valoare individuală, dar mai ales socială, superioară. Lucrul acesta l-

a făcut pe E. Landau să afirme că există tot atâtea forme de 

creativitate „câte activităţi; câte aspecte prezintă şi natura umană; că 

ele se manifestă la toate vârstele şi la toate culturile; între diferite 

moduri şi aspecte există deosebiri de grad şi de nivel” [3, pp. 10-11]. 

Învățământul primar este prima treaptă din învățământul 

obligatoriu și are ca obiectiv principal crearea de oportunități egale 

pentru toți copiii, pentru a realiza o dezvoltare cognitivă, emoțională, 

și psihomotorie adaptată atât nevoilor individuale, cât și celor 

sociale. 
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CAUZE ȘI FORME DE  COMPORTAMENT LA COPIII CU 

DEFICIENȚE DE AUZ 

Nina RUSU, doctorandă 

 

Abstract 

          This article highlights the forms and the causes of acting in 

different behavioral situation, executed by the children with hearing 

disabilities ,as well as their parents' implication. They are 

recommended according to instruments' application of evaluation of 

a child behavior,who explores the relationship with adult. 

 

         Key words: Behavioral disorders, causes and forms, the 

categories of disorders, the manifestation of behaviour, affective 

reactions, behavioral misconduct, the function of communication. 

 

Adnotare  

          În acest articol sunt prezentate formele și cauzele manifestării, 

în diferite situaţii, a comportamentului copiilor cu dizabilităţi 

auditive, precum și implicarea nemijlocită a părinţilor acestora. Sunt 

date recomandări cu privire la aplicarea instrumentelor de evaluare 

a comportamentului copilului, care explorează relaţia cu adultul. 

http://mecc.gov.md/sites/default/files/document/attachments/curriculum_ciclu_primar_f.pdf
http://mecc.gov.md/sites/default/files/document/attachments/curriculum_ciclu_primar_f.pdf
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         Cuvinte-cheie: Tulburări de comportament, cauze și forme, 

categorie de tulburări, manifestări comportamentale, reacţii afective, 

abatere comportamentală, funcţie de comunicare. 

 

        Odată produse, manifestările comportamentale sunt trăite în 

plan intern și au un efect circular. Ele se repercutează asupra 

copilului, menținând sau modificând caracteristicile care au stat la 

baza declanșării acțiunilor respective. În acest fel, subiectul va fi 

definit ca ființă unică, pe lângă însușirile de personalitate și de un 

tipar comportamental. Toate formele comportamentului afectiv se 

corelează cu structurile dominante ale personalității [1, p.78].   

       Privind comportamentul ca expresie a relaţiei dintre dezvoltarea 

 psihică, dezvoltarea personalităţii şi mediul ambiant în care trăieşte 

copilul, putem defini tulburările de comportament ca fiind abateri de 

la normele şi valorile umane pe care le promovează un anumit tip de  

societate. Aceste abateri comportamentale se înscriu în categoria 

largă a fenomenelor de inadaptare şi pot apărea la toate nivelurile de 

vârste, fiind determinate de o varietate de cauze [1, p.153].  

În limbajul ştiinţific, şi în cel cotidian, dizabilitățile de 

comportament sunt cuprinse, în mod sintetic, în conceptul de 

delincvenţă şi, uneori, în cel de infracţiune (mai cu seamă în științele 

juridice).  

Aceşti termeni desemnează comportamente nonconformiste, 

care pot produce efecte negative atât pentru copil, cât şi pentru 

societate. Din punct de vedere psihologic, persoanele care au astfel 

de comportamente aberante prezintă dezechilibre sau stări deficitare 

în unul sau pe toate palierele, care includ: maturizarea psihică, 

structurarea conştiinţei de sine şi a conştiinţei sociale, asimilarea 



197 

 

normelor şi a valorilor social-culturale, structurarea motivaţional-

caracterială, maturizarea socială.  

Manifestările comportamentale sunt trăite în plan intern şi au 

un efect circular. Ele se repercutează asupra subiectului, menţinând 

sau modificând caracteristicile ce au stat la baza declanşării 

acţiunilor respective [3, pp. 94, 115]. Putem vorbi de o categorie de 

tulburări în planul intern cum ar fi: anxietăţi şi frustrări prelungite, 

instabilitate afectivă şi depresii, ostilitate şi neacceptarea colaborării 

cu cei din jur, slabă dezvoltare afectivă şi indiferenţă, trăirea unor 

tensiuni, repulsie faţă de activitate, dereglări ale unor funcţii psihice. 

Acestea determină tulburări de comportament, de forme şi intensităţi 

diferite, în funcţie de profunzimea dereglărilor interioare, şi se 

concretizează, în exterior, prin: reacţii afective instabile (frică, 

mânie, furie, râs sau plâns nestăpânit, agitaţie motorie şi mişcări 

dezorganizate, negativism şi apatie, furt, vagabondaj, cruzime şi 

aberaţii cu caracter sexual [4, p. 161].  

Referindu-se la tulburările de comportament specifice 

perioadei copilăriei, Mariana Neagoe  subliniază că ele apar pe 

fondul unor tulburări de dezvoltare, care determină o încetinire a 

dezvoltării prin menţinerea infantilismului, o dezvoltare inegală în 

unele paliere psihice şi o afectare a dezvoltării sau distorsionarea 

acesteia [6, p. 67]. Toate acestea pot avea la bază o multitudine de 

cauze care acţionează asupra subiectului în diferite perioade de 

vârstă.  De asemenea, putem vorbi de semnele cauzate de leziunile 

cerebrale, ca urmare a meningo-encefalitelor sau a traumatismelor, 

modificări, chiar endocrine, produse brusc, în condiţii de mediu 

nefavorabil şi chiar disconfortul psihic şi influenţele negative ale 

anturajului. Lipsa de supraveghere a copiilor, lipsa de autoritate sau 

autoritatea tiranică a părinţilor, împreună cu neantrenarea în 

activitate, pot duce la părăsirea domiciliului şi chiar la vagabondaj. 
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Astfel de fenomene se asociază aproape întotdeauna cu carenţe 

afective ce determină trăsături egocentrice sau subestimare. 

Tulburările de comportament au o frecvenţă diferită de la 

o perioadă de vârstă la alta. Unii autori  consideră că tulburările de 

comportament au cea mai mare frecvenţă între 14– 16 ani, după care 

se atenuează, iar, când se manifestă la vârsta adultă, capătă forme 

caracteristice cu tendinţe spre stabilizare şi repercusiuni antisociale. 

În literatura de specialitate (U. Şchiopu, E. Verza, 1997) [6, p.163], 

s-a pus în evidenţă şi relaţia dintre infracţionalism şi conduitele 

sexual-aberante, la baza cărora se află frecvent diverse experienţe 

negative, ca: a) incidente sexuale, produse în copilărie, prin abuzul 

unui homosexual, a incestului sau a violului, care generează 

imaturitate în conduite; b) lipsa unor modele sexuale concrete în 

familie, cu care să se identifice, determină sporirea riscului apariţiei 

conduitelor aberante; c) izolarea excesivă de alţi copii şi lipsa de 

educaţie socială determină sentimentul de teamă faţă de sexul opus şi 

dificultăţi de stabilire a relaţiilor interpersonale; d) imaturitatea şi 

lipsa de responsabilitate determină dependenţă de ceilalţi şi 

sugestibilitate crescută la influenţele negative; e) teama şi anxietatea 

excesivă din familie şi şcoală duc la tensiuni şi hiperacţiuni sexuale; 

f) viaţa austeră şi deprivarea de relaţii sociale creează un risc în 

adaptarea comportamentelor mature şi armonice [2, p.172]. În cazul 

băieţilor, manifestările cu caracter aberant sunt mai evidente şi au o 

frecvenţă mai mare faţă de cele ale fetelor, dar, în ambele cazuri, 

implicaţiile complexe sunt evidente în viaţa socială.  

Minciuna este o abatere comportamentală simplă, care 

semnalează formarea particularităţilor negative ale personalităţii. Ea 

evoluează diferit în funcţie de vârstă. Dacă în perioada 

antepreşcolară minciuna nu poate fi luată ca o notă specifică a unui 

caracter negativ, ci doar ca o formă de adaptare la condiţiile noi, cu 
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timpul, prin repetare, ea devine o obişnuinţă şi se poate transforma  

într-o caracteristică negativă a personalităţii. 

Furtul este o altă abatere comportamentală, cu consecinţe 

mult mai grave. La baza acestuia se află un sentiment de frustrare, 

cu pronunţate note de anxietate. Furtul comis în grup îmbracă forme 

mai grave şi cu pronunţate note de teribilism, mai ales la tineri. În 

ontogeneza timpurie, în forma sa incipientă, furtul se manifestă prin 

însuşirea forţată sau brutală a jucăriei partenerului, ca, mai târziu, să 

ia forma însuşirii obiectului dorit pe furiş, cu o nuanţă de laşitate.  

Jaful, ca formă de comportament foarte gravă, are loc sub 

ameninţare sau ca act de violenţă. Situaţia devine tragică şi 

complicată când jaful se produce în bandă; astfel ies în evidenţă 

caracteristicile personalităţii dizarmonice, dezvoltarea psihică 

scăzută și lipsa de discernământ.  

Fuga de acasă şi vagabondajul, ca forme de manifestare a 

unui comportament tulburat, apar pe acelaşi fond. Un asemenea 

fenomen are loc în cazul copiilor introvertiţi, emotivi, anxioşi, dar şi 

la cei agitaţi, frustraţi, neadaptaţi într-un colectiv, conflictuali şi 

labili.  

Vagabondajul, ca deteriorare comportamentală gravă, se 

asociază adeseori cu alte forme aberante, cum ar fi prostituţia 

şi perversiunile sexuale. Oboseala provocată de un consum nervos 

rapid duce la scăderea activităţii intelectuale, ceea ce atrage după 

sine instalarea unor feluri noi de tulburări de comportament. O 

asemenea oboseală facilitează instalarea fenomenelor astenice, care 

determină tulburări în  plan  psihic:  diminuarea  activităţii  mnezice,  

scăderea capacităţii de concentrare şi incapacitatea de a îndeplini 

sarcini complexe. În plan comportamental, oboseala duce la apariţia 

anxietăţii, a irascibilităţi, a insomniei, a scăderii apetitului pentru 
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activitate, a unor dereglări ale limbajului, a încăpăţânării şi a 

negativismului [3, p.148].  

Se știe că anumiți factori de mediu influențează negativ 

procesul de asimilare a informației și de învățare. Din acest motiv, 

este necesar să cunoaștem mediul în care se află copilul. Este 

demonstrat că: - frigul sau căldura excesivă creează disconfort; - 

aglomerarea de obiecte și lucruri produce derutare în gândirea 

copilului; - zgomotele, muzica tare, onomatopeele, mișcările bruște 

distrag atenția; - intensitatea luminii provoacă oboseală; - 

suprasolicitarea senzorială induce confuzie în identificarea corectă a 

informației, ceea ce duce la o comunicare trunchiată. 

Complexitatea dificultăților pe care le prezintă copiii cu un 

comportament deviant determină pregătirea profesională a 

specialiștilor care sunt implicați: medici oreliști, audiologi, psihologi, 

psihopedagogi, terapeuți, psihoterapeuți, fizioterapeuți. Dacă dorim 

să cunoaștem elevul și problemele cu care el se confruntă, trebuie să 

acționăm simultan în mai multe direcții, și anume: 

- Evaluarea funcțională a auzului; 

- Stadiul dezvoltării cognitive; 

- Situația comunicării .   

Un rol important pentru dezvoltarea comunicării la copiii cu 

dizabilități auditive îl are familia, de aceea este necesar ca ea să fie în 

permanență consultată de către specialiști profesioniști. În familie, 

copilului nu trebuie să i se arate că este deficient, că este „altfel” 

decât ceilalți; el trebuie în permanență încurajat să-și asume anumite 

responsabilități. Părinții nu trebuie, în niciun caz, să-și tuteleze și  să-

și protejeze excesiv copilul, pentru că astfel ar înlesni agravarea 

comportamentului acestuia. Copiii trebuie susținuți și încurajați în 

desfășurarea activităților practice, pentru a preveni anumite devieri 
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comportamentale. Membrii familiei trebuie să îi implice în diverse 

activități care îi vor sustrage de la agresivitate [4, p.168]. 

       Există diferite comportamente cu funcție de comunicare: plânsul 

și țipetele, somnul și căscatul, îmbrățisarea și sărutul, agresivitatea, 

vocalizarea, luarea de mânâ a adultului și conducerea lui catre 

anumite obiecte. Oricare dintre aceste comportamente poate avea 

semnificații diferite pentru fiecare copil în parte. Un copil poate 

plânge pentru că îl doare ceva, iar altul – prntru că s-a terminat sau 

nu a început încă o activitate preferată. Plânsul și țipetele pot 

exprima multe lucruri pentru această categorie de copii: 

- foame, sete, dorința de a merge undeva, antipatia pentru o 

persoană, teama, frica de ceva; 

- că se simte neglijat sau că vrea să fie în centrul atenției; 

- că vrea să înceapă o activitate sau să se termine activitatea 

curentă.  

       Trebuie să fim foarte atenți la aceste mesaje, să observăm dacă 

plânge cu lacrimi sau fără, dacă plânge cu furie, dacă are nevoie de 

spectatori sau nu, dacă se oprește când persoana de lângă el pleacă în 

altă încăpere, dacă se ține de burtică sau de alte părți ale corpului ca 

semn de durere, dacă plânge ziua sau noaptea.  

         Îmbrățișarea și sărutul sunt formele cele mai des întâlnite în 

șantajul sentimental al copilului deficient de auz. Copilul devine 

conștient de mulțumirea și bucuria părinților în momentul în care ei îl 

iau în brațe și îl sărută. Dacă are de îndeplinit o sarcină care nu-i face 

plăcere, copilul trece la șantajul de acest fel. Își drăgostește părinții, 

exprimând bucurie și tandrețe, până în momentul în care părinții,  

fericiți de această tandrețe, îndeplinesc activitatea pe care o avea 

copilul de făcut. Părinții trebuie să aibă grijă și să evite astfel de 

momente [5, p. 34]. Chiar cuprinși de fericire, ei nu trebuie să 
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renunțe la sarcina dată copilului și, mai ales, să nu o îndeplinească în 

locul lui. Să ofere îmbrățișarea și sărutul ca recompense.  

  Implicarea părinților în dezvoltarea copilului este esențială. 

Acest lucru este extrem de important și pentru copilul cu dizabilități 

auditive. Cu cât i se acordă mai mult spijin, timp și răbdare, cu atât 

copilului îi va fi mai ușor să-și atingă potentențialul maxim. Este 

absolut necesar ca părinții să-i vorbească cât mai mult, astfel încât el 

să aibă modele sonore suficente. Trebuie să fie urmărit 

comportamentul copilului în diferite situații spontane sau provocate.  

Evaluarea comportamentului se face și cu ajutorul unor instrumente 

de evaluare. Unul dintre aceste instrumente a fost elaborat special 

pentru observarea comportamentului; el este compus din opt scale 

cantitative  care explorează relația cu adultul: 

- comunicarea; 

- autonomia; 

- exprimarea orală; 

- percepția sunetulelor și a limbajului; 

- înțelegerea sunetelor și a limbajului; 

- socializarea; 

- motricitatea; 

- dezvoltarea biopsihologică. 

     Utilizarea acestui instrument este recomandată în special în cazul 

unor studii longitudinale. Originalitatea sa constă în faptul că 

definește niveluri de secvențe comportamentale într-o traiectorie de 

dezvoltare, care determină comportamente neobișnuite ce par reacții 

motorii sau posturi corporale fără niciun scop precis. Este vorba de 

comportamente ritualice sau perseverative: legănatul înainte și 

înapoi, fluturatul degetelor în fața nasului sau a feței, răsucirea 

obiectelor din jur. Uneori pot să apară comportamente de 

automutilare: lovirea capului de perete sau de mobilă, smulgerea 
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părului, lovirea, zgârierea propriului corp. Aceste comportamente 

apar mai des la copiii cu deficiențe asociate, care, pe lângă 

dizabilitatea auditivă, mai posedă și alte deficiențe. Frecvența lor 

mare este îngrijorătoare cu atât mai mult, cu cât  ea interferează cu 

învățarea comportamentelor sociale și cu acceptarea de sine. 

Înțelegerea cauzelor și a efectelor comportamentelor, în cazul 

copiilor cu deficiențe de auz, reduce foarte mult informația de ordin 

emoțional pe care copilul o primește ascultând intonația vocii 

adultului. În plus, deficitul intelectual al copilului afectează 

considerabil înțelegerea și interpretarea informațiilor sociale și 

emoționale pe care acesta le percepe. 
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Abstract 

         In this article I have been concerned with the issue of 

approaching the concept of control and self-control. A distinction is 

made between self-control (the subjective perception of self-

confidence) and the importance of control over others. The control 

construct, which consists of the control site (internal and external), 

the optimistic or pessimistic orientation of the person, as well as 

their tendency towards efficiency, has been analyzed. Thus, 

tangential notions derive from the link with the control construct, 

such as self-confidence, responsibility, activism, decision-making 

autonomy, and the risk of involvement in different situations. 

 

        Key words: personal control, control sentiment, information 

control, emotion control, control site, loss of control, perception of 

control, responsibility, helplessness, effectiveness, competence, 

autonomy, self-confidence, causal attributions. 

 

Adnotare 

        În acest articol, ne-am preocupat de problematica abordării 

conceptelor de control şi autocontrol. Este efectuată distincţia dintre 

autocontrol (perceperea subiectivă a încrederii în sine) şi importanţa 

controlului în raport cu alte persoane. S-a analizat constructul de 

control, care este format din locul de control (intern şi extern), 

orientarea optimistă ori pesimistă a persoanei, precum şi tendinţa 

acestora spre eficienţă. Astfel, s-au abordat noţiuni tangenţiale care 
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derivă din legătura cu constructul de control, printre care 

enumerăm: încrederea în sine, responsabilitatea, activismul, 

autonomia în decizii şi asumarea riscului de implicare în diferite 

situaţii. 

 

        Cuvinte-cheie: controlul personal, sentimentul de control, 

controlul informaţional, controlul emoţiilor, locul de control, 

pierderea controlului, perceperea controlului, responsabilitate, 

neajutorare, eficacitate, competenţă, autonomie, încredere în sine, 

atribuiri cauzale. 

 

     Controlul psihologic este un concept cu o structură complexă în 

care avem următoarele componente: autocontrolul conduitei, 

stăpânirea propriilor reacţii emoţionale şi capacitatea de a menţine 

efortul în activităţile începute. Lipsa controlului psihologic înseamnă 

impulsivitate, reacţii emoţionale neadecvate şi inhibiţia voinţei. 

Controlul cu caracter personal este o temă frecvent abordată 

în psihologia contemporană. Printre teoriile care se referă anume la 

constructul de control se numără teoria locului de control (J. Rotter) 

şi teoria optimismului învăţat (M. Seligman). Aceste teorii au 

corelări similare şi sunt cele mai investigate în ultimii cinci-zece ani, 

deoarece sunt legate de influenţa asupra comportamentului în 

relaţiile interpersonale. Locul de control este un concept care reflectă 

tendinţa comportamentală a persoanei spre sine ori spre alţii şi spre 

mediu. Într-o primă variantă a teoriei lui J. Rotter, au fost prezentate 

doar două aspecte de localizare subiectivă a controlului, care erau 

considerate globale şi stabile contextului – loc intern şi loc extern. 

Mai târziu, în 1976, autorul K.Wollston a stabilit trei aspecte ale 

controlului: controlul care este atribuit propriului comportament şi 

sinelui; controlul care este atribuit altor persoane; controlul care este 



206 

 

atribuit destinului, factorilor legaţi de context (politic, economic, 

religios). Psihologul K.Wollston a concretizat că tipul locului 

depinde de o situaţie concretă [9, 12, 14, 16].  

Conform teoriei elaborate de J. Rotter, comportamentul 

persoanei depinde de evaluarea consecinţelor şi a posibilităţilor sau a 

resurselor proprii pentru atingerea scopurilor înaintate. El a constatat 

că  indivizii cu un control intern se informează şi își planifică mai 

bine acţiunile ce conduc spre reuşită, ei înfruntă cu succes 

obstacolele şi sunt înclinaţi spre a respecta normele sociale. De 

asemenea, în 1966, J. Rotter afirma că unul dintre principalele 

aspecte ale personalităţii este modul în care persoana percepe sursa 

unor recompense ori susțineri pozitive, a unor sancţiuni ori susțineri 

negative, adică modul în care stabileşte legătura dintre acest sistem şi 

propriul său comportament. Autorul a demonstrat că există două 

categorii de oameni: a) persoane care cred că susținerile pozitive sau 

negative depind de propriile acţiuni; b)persoane care cred că 

susținerile pozitive sau negative depind de forţe exterioare. 

Persoanele din prima categorie sunt considerate a fi responsabile de 

toate evenimentele care au loc în viaţă lor: atât evenimentele pozitive 

cât și cele negative. Aceste persoane sunt capabile să-şi controleze 

acţiunile proprii şi sunt rezistente la influenţele din exterior. În 

cazurile când au loc situaţii neplăcute, ele găsesc resurse proprii 

pentru automotivaţie după eşec. Toate aceste calităţi se referă la 

persoanele cu locul intern de control. Persoanele care consideră sursa 

externă ca fiind responsabilă de evenimentele şi întâmplările din 

viaţa lor fac parte din categoria celor cu locul extern de control. Ele 

au un nivel diminuat de control asupra situaţiei, au responsabilitate 

scăzută şi sunt foarte vulnerabile şi conformiste la influenţele 

contextului social. În cazurile când au loc situaţii indezirabile, aceste 

persoane atribuie eşecul destinului ori lipsei de noroc și rareori se 
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implică să schimbe situaţiile care le provoacă ghinion. J. Rotter 

consideră internalitatea vs externalitatea ca fiind dimensiunea 

fundamentală a personalităţii, totodată şi o importantă variabilă 

semnificativă a comportamentului. 

  Monteil a demonstrat că această dimensiune, internalitatea/ 

externalitatea, influenţează modul în care subiectul atribuie cauzele 

succeselor şi ale eşecurilor sale fie unor factori interni (atribuire 

dispoziţională), fie unor factori externi (atribuire situaţională) [15]. 

Cercetările lui Monteil au permis să fie trase următoarele concluzii: 

,,În cazul în care un individ stabileşte o legătură între o întărire şi 

propriul său comportament, această legătură va influenţa 

probabilitatea de reproducere a comportamentului într-o situaţie 

asemănătoare” [15, p.17]. În situaţiile în care persoana consideră că 

întărirea – recompensa sau pedeapsa – depinde de acţiunea unor 

factori externi, cum ar fi cei legaţi de contextul social, de alte 

persoane ori de situaţii exterioare, această probabilitate nu se atestă.  

În prezent, termenul „locul de control” este deseori înlocuit 

prin conceptul ,,percepere subiectivă a controlului”. Perceperea 

controlului poate fi explicată prin, cel puţin, două componente:  

a. coerenţa conduitei, care este determinată de aprecierea subiectivă 

a posibilităţilor şi de încrederea că acţiunile vor conduce la 

rezultatul dorit; coerenţa este o condiţie obligatorie pentru 

confortul psihic şi satisfacţia de viaţă;  

b. competenţa (aptitudinea) apreciativă a propriilor posibilităţi reale, 

necesare pentru realizarea acţiunilor. Acest aspect se apropie 

foarte mult de conceptul ,,autoeficienţă”.  

Teoria neajutorării învăţate descrie minuţios influenţa negativă 

asupra comportamentului, asupra sănătăţii fizice şi psihice a 

situaţiilor stresante în care persoana nu poate face legătura dintre 

acţiunile proprii şi influenţele din mediul exterior. Starea de 
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neajutorare învăţată este foarte asemănătoare cu simptomele 

depresiei cronice, care se manifestă nu doar prin pasivitate, dar şi 

prin reprimarea unor funcţii fiziologice. 

Autorii S. Carver şi S. Harris evidenţiază importanţa prezicerii 

unui rezultat, luând în considerare nu numai controlul personal, dar şi 

situaţia care vine din exterior [5-6]. Ei consideră că șansa de atingere 

a scopului depinde nu atât de responsabilitatea proprie, cât, mai ales, 

de încrederea persoanei în propriile forţe. Conştientizarea 

responsabilităţii proprii este importantă numai în cazul în care 

rezultatul final poate fi obţinut prin acţiuni concrete şi prin efort 

excesiv. În situaţiile când rezultatul nu ţine de efortul persoanei, 

perceperea controlului  nu este necesară. 

         În teoria lui J. Rotterse se pune accent anume pe perceperea 

controlului [8, 10, 11, 2, 14]. Aprecierea propriilor resurse poate fi 

greşită. Sunt cunoscute mai multe cauze care conduc la perceperea 

controlului (autocontrolului). Tendinţa spre control este una dintre 

cele mai importante, iar abilitatea de conducere a propriei vieţi este 

un obiectiv esențial pentru orice persoană. Chiar în situaţiile în care 

aceasta nu depinde de efortul pe care îl depune, persoana va încerca 

să le controleze. Perceperea legată de subiectivitatea controlului 

poate conduce spre aşteptări nerealiste ori spre acţiuni neeficiente. 

Ca rezultat, persoana rămâne nepregătită pentru situaţii stresante ori 

se dezamăgeşte de sine, de propriile competenţe. 

        Studiile realizate anterior au stabilit legătura (nu neapărat de 

genul cauză–efect, ci una corelaţională) dintre locul de control şi 

diverse variabile, iar rezultatele obţinute au demonstrat că persoanele 

cu locul intern de control reţin şi reactualizează mai bine materialul 

didactic prezentat, ele caută activ informaţii, au o stimă de sine 

ridicată, se adaptează mai uşor în diferite contexte, sunt mai 

rezistente la stres şi manifestă comportamente active, de implicare, în 
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rezolvarea neînţelegerilor în diverse situaţii. Ignorarea ori 

agresivitatea din partea părinţilor la fel vor dezvolta la copil 

neîncrederea în sine, anxietatea, deprimarea, iar dacă în decursul 

socializării aceste emoţii se vor repeta succesiv, la vârsta adultă se 

poate manifesta un loc extern de control (neeficient din punct de 

vedere social). Învăţarea emoţională a unor strategii (ascultare activă, 

creativitate, comunicare asertivă, imaginaţie anticipativă axată pe 

succes) permite influenţa asupra convingerilor pesimiste, neeficiente 

şi disfuncţionale ale individului. Lipsa acestor competenţe 

emoţionale deseori conduce spre declanşarea conflictelor, resimţite 

de persoană ca fiind catastrofale, distructive şi negative [4].  

          Controlul este o formaţiune complexă, deoarece se referă atât 

la sine, adică autocontrolul, cât şi la ceilalţi. După cum reiese din 

analiza teoretică a conceptului de control, acesta este apropiat de 

,,perceperea subiectivă”, de responsabilitatea pentru succese sau 

eşecuri, de implicarea susţinută de motivaţia internă (când e vorba de 

locul intern de control) ori de tendinţa de a evita responsabilitatea 

pentru orice fel de consecinţe (când e vorba de locul extern de 

control. 

Există o legătură a controlului cu noţiunea de autoeficienţă, 

care poate fi explicată prin aceea că, cu cât este mai înalt nivelul de 

autoeficienţă, cu atât este mai încrezătoare în sine persoana. La 

rândul ei, încrederea în sine şi în propriile puteri dinamizează 

persoana, o orientează pozitiv spre acţiune, o motivează spre 

atingerea scopurilor. O importanţă primară revine optimismului ori 

pesimismului, care, chiar din etapa iniţială, vor determina persoana 

să acţioneze ori să evite pasiv rezultatul sau scopul propus.  

Concluzionând, putem susţine că persoanele care au încredere 

în sine (autocontrolate) şi sunt mai eficiente pot obţine succese mai 

mari decât cele care nu au încredere în sine şi nu deţin autoeficienţă 
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şi control asupra situaţiei. La fel şi în relaţiile cu ceilalţi, indivizii cu 

autocontrol neeficient vor manifesta un nivel scăzut de control asupra 

altora. Persoanele cu loc extern de control se subapreciază, 

considerându-i pe alţii deţinătorii pârghiilor asupra evenimentelor din 

propria viaţă, sunt mai puţin responsabile pentru acţiunile lor şi 

pentru consecinţe, iar din acest motiv, locul extern de control este 

considerat neeficient pentru personalitate. Persoanele cu un loc intern 

de control se autoapreciază ca fiind responsabile pentru acţiunile şi 

consecinţele propriului comportament şi consideră că deţin controlul 

asupra situaţiilor.  

În raport cu locul de control, M. Seligman vorbește despre 

fenomenul neajutorării dobândite ori al eşecului dobândit [3, 7]. 

Autorul menţionează influenţa negativă pe care o are eşecul asupra 

personalităţii, asupra sănătăţii fizice şi psihice, asupra 

comportamentului şi a situaţiilor în care persoana nu poate să-şi 

stabilească echilibrul între sine şi mediul extern, astfel trăind o stare 

de derutare foarte asemănătoare cu depresia. Eşecul dobândit apare 

în urma pierderii controlului şi a speranţei. Conceptul dual 

optimism–pesimism reiese din reformularea modelului de 

neajutorare învăţată. Acest model explică de ce oamenii acţionează 

într-un mod pasiv, necorespunzător cu posibilităţile lor într-o situaţie 

care, în mod normal, ţine de competenţa lor. Potrivit lui M.Seligman, 

oamenii pot acţiona neajutorat, deoarece au învăţat greşit să se 

manifeste în acest mod. Elementul critic al neajutorării învăţate este 

un sentiment diminuat al controlului personal. În opinia autorului, 

comportamentul eficient poate fi dezvoltat prin diverse modalităţi: 

prin încurajare nonverbală şi verbală (empatie), prin creşterea stimei 

de sine care, adesea, este cauza relaţiilor disfuncţionale, prin 

creşterea încrederii în sine şi prin catalizarea unei gândiri pozitive. 

Conform modelului de neajutorare învăţată, ,,neputinţa persoanelor” 
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rezultă din experienţa eşuată anterior sau din evenimentele 

necontrolabile ce au avut loc în trecutul persoanei, conform ideilor 

susţinute de J. Mayer şi M. Seligman, în 1986 [17]. 

Necontrolabilitatea este definită şi în termeni cu referire la situaţiile 

spontane, subite, prin care răspunsurile sunt influenţate de o anxietate 

înaltă (neajutorare universală). În explicarea neajutorării, trebuie 

neapărat să se ţină cont de interpretarea cauzală a evenimentelor, 

(neajutorare personală).  

Optimismul reprezintă o variabilă de personalitate care indică 

modul obişnuit al oamenilor de a explica evenimentele ce au loc în 

viaţa personală. Definirea optimismului drept expectanţă sau 

aşteptare a unor rezultate pozitive, iar a pesimismului drept aşteptare 

a unor rezultate negative a fost propusă de savanţii Carver şi Scheier, 

în 2002 [5]. Optimismul, după părerea lui C. Peterson, este legat de 

dispoziţia afectivă pozitivă, de perseverenţă şi de rezolvarea eficientă 

a problemelor, este axat pe succes, pe starea bună de sănătate, pe o 

viaţă mai bună şi lipsită de situaţii psihice traumatizante [13]. Prin 

contrast, optimismul prevesteşte depresia, pasivitatea, eşecul, 

înstrăinarea socială, morbiditatea şi chiar mortalitatea. 

ÎnaconcepţiacluiaMc.Seligman,,amoduladeaaagândiaalaoptimiştilor 

nuaesteaacelaşiaînmsituaţiimfavorabilemşimînmsituaţiilemnefavora-

bile. Autorul consideră optimismul şi opusul acestuia, pesimismul, ca 

fiind extremităţile unui construct bipolar, pe care l-a denumit stil 

explicativ. Prin stilul explicativ al unei persoane, M. Seligman 

înţelege modul obişnuit al acesteia de a explica evenimentele 

pozitive şi negative. În opinia autorului, optimiştii se deosebesc de 

pesimişti prin felul în care percep cauzele diferitor situaţii. 

Persoanele care se situează la polul optimist al stilului explicativ 

(optimiștii) cred că evenimentele plăcute sunt frecvente, au o durată 

îndelungată, au cauze generale şi sunt declanşate de unii factori 
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conexionaţi cu calităţile propriei persoane. Evenimentele neplăcute 

sunt privite de optimişti ca fiind mai rar întâlnite, comparativ cu cele 

plăcute, şi sunt legate de diferite situaţii particulare, fiind provocate 

de factorii externi, precum întâmplarea sau alte persoane [3, 17]. 
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SOCIETATEA ISTORICO-ARHEOLOGICĂ BISERICEASCĂ 

DIN BASARABIA (1904-1944) 

Maria ŞEVCIUC, doctorandă 

 

Abstract 

Historical – Archaeological clerical Society of Bessarabia 

was founded on April 4, 1904 and was a voluntary society. A certain 

role in the opening of this community was also given to the work of 

the Scientific Committee of Archives of Bessarabia, under whose 

influence the interest in the history and culture of this region was 

raised in the circles of clergy and intellectuals. It consisted of 

honorary members, permanent members and amateur members. The 

funds of the society were made up of member’s fees and 

donations. The society aimed to study the multilateral past of the 

local Church, starting with the rise of Christianity in Bessarabia 

borders. 

The Society’s activity was directed to the search, preservation 

and study of monuments, which refers to the establishment of 

churches, establishing parishes, the church hierarchy both the upper 

and the lower, the religious-moral life of the clergy and laity, the 

state of education , against the spread of heresy and sects. 

The society took care of gathering the written documents, 

which refer to the church, also of religious books, icons and 

generally of all church things acknowledges described, processes 

archaeological – church, historical and ethnological material, which 

is kept in institutions and private persons. 

 

Key words: religious heritage, museum, Historical – 

Archaeological clerical Society of Bessarabia, studying monuments, 

scientific society. 
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Adnotare 

Societatea Istorico-Arheologică Bisericească din Basarabia 

s-a înfiinţat la 4 aprilie 1904 și era o societate benevolă. Un anumit 

rol în deschiderea acestei societăţi i-a revenit şi activităţii Comisiei 

Ştiinţifice a Arhivelor din Basarabia, sub a cărei influenţă s-a trezit 

interesul faţă de istoria şi cultura acestei regiuni în cercurile clerului 

şi ale intelectualităţii. În componenţa acestei societăți intrau membri 

de onoare, membri permanenţi şi membri amatori. Mijloacele 

băneşti ale societăţii proveneau din cotizaţiile membrilor şi din 

donaţii. Societatea avea drept scop studierea multilaterală a 

trecutului Bisericii locale, începând cu apariția creştinismului în 

hotarele Basarabiei.  

Activitatea Societăţii a fost îndreptată spre căutarea, 

păstrarea şi studierea monumentelor, care se referă la înfiinţarea 

bisericilor, la înfiinţarea parohiilor, a ierarhiei bisericeşti, atât a 

celei superioare, cât şi a celei inferioare, a vieţii religios-morale a 

clerului şi a mirenilor, a situaţiei educative contra răspândiri 

ereziilor şi a sectelor.  

Societatea s-a îngrijit de adunarea documentelor scrise, ce se 

referă la activitatea bisericească, de asemenea şi de cărţile 

bisericeşti, de icoane şi, în general, de toate lucrurile bisericeşti; 

aduce la cunoştinţă, descrie, prelucrează materialul arheologico-

bisericesc, istoric şi etnologic, care se păstrează în instituții şi la 

persoane particulare.  

 

Cuvinte-cheie: patrimoniu bisericesc, muzeu, Societatea 

Istorico-Arheologică Bisericească din Basarabia, studierea 

monumentelor, societate ştiinţifică. 
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După anexarea Basarabiei de către Imperiul Țarist la 1812, pe 

teritoriul dintre Prut și Nistru începe o perioadă de schimbări 

cantitative și calitative în ceea ce privește protejarea avuției culturale. 

Societatea civilă din Basarabia a avut un interes aparte față de 

patrimoniul mobil. Pe parcursul mai multor decenii, unica formă de 

protejare a patrimoniului mobil era colectarea privată și putem spune 

că, și în acest domeniu, la început a triumfat ideea colectării 

vestigiilor din antichitatea greco-romană. În a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea, apar importante colecții și muzee private, cu un 

patrimoniu variat de icoane vechi moldovenești, de acte și 

manuscrise medievale, de carte veche românească, de arte plastice și 

istorie [5; p. 24]. 

O problemă care i-a frământat pe intelectualii basarabeni a 

fost salvgardarea monumentelor istorice – biserici și mănăstiri, cetăți 

medievale. Cercetarea monumentelor istorice capătă dimensiuni 

deosebite la sfârșitul secolului al XIX-lea, când sunt fondate Comisia 

Gubernială Științifică a Arhivelor din Basarabia și Societatea 

Istorico-Arheologică Bisericească din Basarabia [5; p. 24]. 

Societatea Istorico-Arheologică Bisericească din Basarabia 

şi-a anunţat statutul său de înfiinţare la 4 aprilie 1904, începând cu 

perioada păstoriei Bisericii din Basarabia de către arhiepiscopul 

Vladimir (Sincovschi) [7], aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Ruse la 2 decembrie 1902. Regulamentul Societății 

Istorico-Arheologice Bisericești din Basarabia a fost întocmit de 

subinspectorul Seminarului Teologic din Chişinău, dl Ioan Halippa, 

secretarul Comisiunii Arhivelor [8]. 

Societatea Istorico-Arheologică Bisericească din Basarabia a  

fost inaugurată de Iacob Piatniţki, fondatorul ei, Episcop de Chişinău 

şi Hotin, în săptămâna Sf. Toma, a anului 1904, în sala de festivităţi a 

Seminarului Teologic din Chişinău (în prezent, bl. II al BNRM). La 
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deschiderea solemnă a mai participat episcopul-vicar Arcadie 

Filonov, gubernatorul Basarabiei – principele S. D. Urusov şi alte 

oficialităţi [2; p. 395]. Printre fondatorii Societății este și Andrei 

Parhomovici – istoric şi cercetător al trecutului Bisericii Ortodoxe 

din Basarabia [8]. Ideea acestei societăţi, conform unor păreri, „s-a 

născut sub influenţa activităţii rodnice a Comisiei Savante a 

Arhivelor din Basarabia” [8].   

Un anumit rol în deschiderea acestei societăţi i-a revenit şi 

activităţii Comisiei Ştiinţifice a Arhivelor din Basarabia, sub a cărei 

influenţă a fost trezit interesul faţă de istoria şi cultura acestei regiuni 

în cercurile clerului şi intelectualităţii [9]. 

Conform regulamentului, activitatea Societății Istorico-

Arheologice Bisericești din Basarabia avea drept scop studierea 

multilaterală a trecutului Bisericii locale, începând cu apariția 

creştinismului în hotarele Basarabiei. Activitatea Societăţii a fost 

îndreptată spre căutarea, păstrarea şi studierea monumentelor, care se 

referă la înfiinţarea bisericilor, a parohiilor, a ierarhiei bisericeşti, 

atât a celei superioare, cât şi celei inferioare, la viaţa religios-morală 

a clerului şi a mirenilor, la activitatea educativă contra răspândirii 

ereziilor şi a sectelor. Societatea s-a îngrijit de adunarea 

documentelor scrise, ce se referă la partea bisericească, de asemenea 

şi de cărţile bisericeşti, de icoane şi, în general, de toate lucrurile 

bisericeşti. Ea aducea la cunoştinţă, descria, prelucra materialul 

arheologico-bisericesc, istoric şi etnologic, care se păstra în instituții 

şi la persoane particulare. 

Societatea avea dreptul la „păstrarea antichităţilor 

bisericeşti”: un muzeu, o bibliotecă, arhivă, precum şi editarea 

revistei sale [2; p. 396]. 

În anul 1918 a început o nouă perioadă în viața Societății 

Istorico-Arheologice Bisericești din Basarabia. În fruntea ei s-a aflat 
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arhiepiscopul Nicodim Munteanu până în anul 1919, când Societatea 

trece sub patronajul Mitropolitului Basarabiei Gurie Grosu [2; 

pp.406-407].  

În 1918, s-a hotărât redactarea regulamentului Societăţii în 

limba română, cu unele modificări cerute de vremuri, şi s-a hotărât ca 

ea să fie înregistrată la tribunal și, astfel, să aibă drepturi juridice. 

Noul regulament a fost aprobat de arhiepiscopul Nicodim Munteanu 

şi a fost înregistrat la tribunalul Chişinău la 30 septembrie 1919, cu 

nr. 78 [2; p. 407]. 

De asemenea, s-a impus publicarea unei colecţii de 

monografii a tuturor mănăstirilor din Basarabia, după un plan stabilit 

de Societate [2; p. 408]. 

Societatea Istorico-Arheologică Bisericească din Basarabia 

era o societate benevolă. Conform Statutului, în componenţa ei intrau 

membri de onoare, membri permanenţi şi membri amatori. În calitate 

de membri de onoare, erau alese persoane care s-au manifestat prin 

donaţii sau prin lucrări ştiinţifice în favoarea societăţii, precum şi 

persoane care erau cunoscute în lumea ştiinţifică. Membri 

permanenţi ai societăţii deveneau toţi membrii-fondatori. Ei aveau 

dreptul de vot hotărâtor la şedinţele adunării şi puteau fi aleşi în toate 

organele de conducere ale societăţii. Membrii permanenţi frecventau 

congresele arheologice în calitate de deputaţi ai societăţii. Membri 

amatori puteau deveni toţi cei care simpatizau scopurile şi sarcinile 

Societăţii, făceau donaţii în depozitul vechi al societăţii (un fel de 

muzeu de obiecte vechi) sau făceau anual donaţii în bani. Ei puteau 

participa la şedinţele societăţii cu drept de vot consultativ. Mijloacele 

băneşti ale societăţii se acumulau din cotizaţiile membrilor şi din 

donaţii. Doritorii puteau să depună de la trei ruble anual sau, integral, 

suma de 50 de ruble. Pentru neachitarea la timp a cotizaţiilor, 

membrii erau excluşi din rândurile Societăţii. Banii societăţii erau 
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folosiţi, în fond, la editarea cărţilor, a broşurilor, a invitaţiilor, la 

procurarea rechizitelor de birou ale Societăţii, la cheltuieli poştale 

etc.  

Adunările în cadrul Societății se organizau lunar şi anual. La 

ele se făceau totalurile pentru o anumită perioadă de activitate. 

Datele privind activitatea Societăţii, referatele membrilor, rapoartele 

privind veniturile şi cheltuielile, achiziţiile şi succesele erau publicate 

în ediţiile anuale ale societăţii. Administra cu activitatea Societăţii 

Consiliul, care era alcătuit din: şeful Societăţii, locţiitorii şefului, 

administratorul, directorul depozitului şi al bibliotecii, casierul. 

Consiliul era un fel de organ de gestionare a mijloacelor societăţii, 

organizatorul şi coordonatorul activităţii ei ştiinţifice. La şedinţele 

adunării erau prezentate şi discutate referate, erau alese persoanele de 

conducere, membrii comisiilor etc. Toate întrebările se rezolvau prin 

vot, ceea ce vorbeşte despre unele tendinţe democratice 

ale Societăţii. Aceste tendinţe pot fi explicate, în primul rând, prin 

faptul că Societatea Istorico-Arheologică Bisericească din Basarabia 

era o societate ştiinţifică şi nu una politică; în al doilea rând, ea era o 

societate benevolă, fondată datorită unor cercetători-entuziaşti din 

regiune [9]. 

Societatea a realizat și alte scopuri, și anume: a înființat un 

muzeu de veșminte și obiecte bisericești; a fondat o bibliotecă cu 

cărți vechi bisericești de slujbă și de publicații ale societăților 

științifice; a creat o arhivă cu manuscrise despre biserica locală și cu 

scrisori ale mai multor ierarhi, între care și ale mitropolitului 

Moscovei Filaret Drozdov [2, p. 403].  

În primii ani, muzeul a fost adăpostit de Consistoriul 

Duhovnicesc, iar începând cu anul 1912, de Casa Eparhială. În anul 

1925, muzeul dispunea de 567 de icoane și 1100 de cărți [7, p. 53]. 
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În muzeu era și un album cu fotografiile celor mai vechi 

biserici, ale tuturor ierarhilor basarabeni, cu autografele lor, 

fotografii în grup ale deputaților congreselor eparhiale și ale unor 

persoane particulare, clerici și mireni. S-a pus început și unei secții 

numismatice [2, p. 403]. 

Ștefan Ciobanu menționa, în perioada interbelică, că al doilea 

muzeu al Chișinăului este Muzeul de Arheologie Bisericească al 

Societății Arheologice Bisericești, care conține o colecție prețioasă 

de carte veche, icoane și obiecte bisericești foarte interesante pentru 

istoria artei moldovenești [7, p. 53]. 

Cele mai vechi şi mai valoroase obiecte bisericeşti aflate în 

muzeu au fost prezentate la Expoziţia Generală şi la Târgul de 

Mostre, care s-au desfăşurat la Chişinău în toamna anului 1925 [2, 

p.414]. 

În 1940, Muzeul a fost evacuat în România, iar în 1942 s-a 

redeschis în clădirea veche a Mitropoliei (construită în anul 1792), 

fostă reşedinţă a mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. 

După 1944, Muzeul a fost devastat, iar soarta exponatelor nu 

este cunoscută [8]. 

Ultimul şef al Muzeului a fost părintele Paul Mihail, care a 

suferit mult după distrugerea lui. El își aminteşte cu durere în 

suflet: „...A rămas Muzeul Istoric-Bisericesc, cel plin cu cărţi vechi 

şi manuscrise multe, comoara trecutului istoric-bisericesc al 

Basarabiei, cu documente, obiecte de artă şi veşminte. Atâtea mitre 

arhiereşti, atâtea cărţi şi evanghelii îmbrăcate în aur şi argint, 

atâtea cruci vechi de chiparos, atâtea odoare şi icoane! Cazania 

Mitropolitului Varlaam, Vieţile Sfinţilor ale lui Dosoftei, Biblia lui 

Şerban Cantacuzino, Mărgăritarul Sf. Ioan Gură de Aur, Evanghelii, 

manuscripte româneşti şi slavone, greceşti şi ruseşti...”[3, p.13].
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Meritul Societății Istorico-Arheologice Bisericești din 

Basarabia constă în faptul că a pus în discuție și a încercat să rezolve 

problema protejării monumentelor istorice, a păstrării monumentelor 

trecutului nostru, că a promovat ideea despre rolul pe care îl are 

monumentul în societate și despre obligația fiecăruia de a respecta 

valorile trecutului [5, p.25]. 
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COMPORTAMENTUL PROBLEMATIC AL COPILULUI CU 

TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTIST 

Magdalina ȘONTEA, doctorandă 

 

Abstract 

Behavioral problems of children with Autistic Spectrum 

Behavioral problems of children with Autistic Spectrum Disorder are 

by far the most difficult ones, faced by parents in their efforts in 

finding a way of understanding and engaging them in daily activities. 

Behavioral issues such as aggression, non-compliance, self-

aggression, destruction, stereotyping, are barriers to the child 

learning and social development. The Behavoir is an observable 

activity of an oraganism,an interaction with its environment.The 

notionBehavoir has been developed and implemented in the scientific 

research of behavioral of  behavioral school. It was defined as a 

multitude of human responses reaction towards extremal stimui. 

 

Key words – autism, behavoir, consequence, anticident, 

ignore, integration. 

 

Adnotare  

Problemele de comportament la copiii cu tulburări de 

spectru autist sunt, de departe, cele mai dificile cu care se 

confruntă părinții în eforturile lor de a găsi o cale de înțelegere și 

de a-i angaja în activități cotidiene. Comportamentele-problemă, 

http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/articole/2011_3-4/166-168.pdf
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precum agresivitatea, noncomplianța, autoagresivitatea, 

distrugerile,  stereotipurile reprezintă bariere în învățarea și în 

dezvoltarea socială a copilului. Comportamentul este o activitate 

observabilă a unui  organism, o interacțiune  cu mediul său. 

Noțiunea de comportament a fost elaborată și implementată în 

cercetarea științifică de școala behavioristă care a definit 

comportamentul ca mulțime a reacțiilor de răspuns a organismului 

uman la stimuli externi. Pentru gestionarea comportamentului-

problemă al copiilor cu tulburări din spectrul autist, este necesară  

completarea agendei comportamentale. 

 

Cuvinte-cheie: autism, comportament, consecință, 

antecedent, ignorare, integrare. 

 

Autismul este o tulburare neurobiologică care afectează grav 

abilitățile de interacțiune socială, de comunicare, capacitățile 

cognitive și emoționale ale unei persoane. În funcție de  

caracteristicile sale de bază și de funcționarea cognitivă și 

neuropsihologică, se disting următoarele forme de autism [1]: 

1. Autism cu funcționare redusă; 

2. Autism cu funcționare medie; 

3. Autism cu funcționare înaltă. 

Deficiențele spectrului autist sunt: 

 Tulburări de integrare socială; 

 Tulburări de comunicare; 

 Comportament repetitiv și stereotipic. 

Tulburările de integrare socială cu grad înalt se caracterizează 

prin interacțiune socială redusă, cele cu grad mediu – prin reducerea 

sau absența receptivității, iar cele cu grad scăzut – prin lipsa de 

partajare 
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Tulburările  de comunicare de asemenea se manifestă în grad 

diferit: la cele cu grad scăzut se atestă dificultatea de a începe și de a 

susține o conversație; cele de grad mediu se manifestă prin ecolalie, 

iar cele de grad înalt se caracterizează prin retard și prin absența 

limbajului. 

Comportamentul repetitiv și stereotipic de grad înalt se manifestă 

prin interese înguste și repetetive; cel de grad mediu – prin  

stereotepii motorii comportamentale; cel de grad scăzut – prin 

stereotepii senzoriale. 

Problemele de comportament la copiii cu tulburări din spectrul 

autist sunt, de departe, cele mai dificile cu care se confruntă 

părinții în eforturile lor de a găsi o cale de înțelegere și de a-i 

angaja în activități cotidiene. Comportamentele-problemă, precum 

agresivitatea, noncomplianța, autoagresivitatea, distrugerile,  

stereotipiile reprezintă bariere serioase în dezvoltarea și adaptarea 

socială a copilului. Comportamentul este o activitate observabilă a 

unui organism, o interacțiune cu mediul său. Noțiunea de 

comportament a fost elaborată și implementată în cercetarea științifică 

de școala behavioristă. Această noțiune era definită ca ansamblul 

reacțiilor de răspuns ale organismului uman la stimuli externi. Toate 

segmentele corpului apar, în acest caz, ca verigi care execută mișcări 

sau secreții pe baza comenzilor recepționate de la creier, respectiv, 

de la centrii nervoși și cei motori. Mecanismul reacțiilor 

comportamentale este reflex, deci o interacțiune între centrii nervoși 

[5].  

Comportamentul este ceea ce face, ceea ce spune o persoană; este 

interacțiunea propriului organism cu mediul, interacțiune care 

produce anumite schimbări măsurabile, cum ar fi [1]: mișcarea; 

cuvintele; gândirea; emoțiile. 
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Care dintre cele ce urmează reprezintă comportamente: a primi 

nota 10 la examen; a plânge; a trăi o stare de nervozitate; a vorbi; a  

slăbi; a roade unghiile; a gândi? 

Comportamentul îndeplinește anumite funcții, pentru înțelegerea 

cărora este util să precizăm că: 

 unele comportamente sunt conduse de stimuli biologici: bem 

deoarece ni se face sete; 

 altele sunt reflexe: de exemplu, ne acoperim instinctiv 

urechile cu mâinile când auzim zgomote puternice;  

 comportamentele noastre servesc unei funcții sau sunt menite 

să producă un impact: mâncatul servește funcției de 

satisfacție, somnul – funcției de odihnă. 

Există următoarele tipuri de comportament: 

 Comportament overt (manifestări) 

 A bea; 

 A merge; 

 A vorbi; 

 Comportament covert (comportament intern) 

 A gândi; 

 A-și imagina; 

 A fi cuprins de emoții. 

În ambele tipologii comportamentale,  poate interveni o persoană 

schimbând și modificând comportamentul. 

Caracteristicile comportamentului pot fi: 

 Observabile; 

 Descriptive; 

 Măsurabile; 

 Valutabile; 

 Social semnificative. 

Comportamentul  se măsoară după: 
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 Tipografie: forma fizică a comportamentului; 

 Frecvență: de câte ori se manifstă un comportament; 

 Magnitudine: forța și intensitatea și care este răspunsul.  

         Ce este un comportament-problemă? 

 Comportamentele-problemă sunt comportamente nedorite, cu 

impact negativ atât pentru persoana în cauză, cât și pentru 

persoanele din colectiv. 

 Comportamentele-problemă reprezintă una dintre dificultățile 

majore pentru abilitățile cotidiene și pentru punerea în 

aplicare. 

 Comportametele-problemă împedică învățarea interacțiunilor 

sociale [2]. 

Aceste comportamente sunt urmate și de consecințe: ceea ce 

se întâmplă imediat după apariţia comportamentului-problemă (de 

exemplu, copilul a început să ţipe pentru că vrea o jucărie, iar mama 

i-a dat jucaria respectivă). 

Comportamentul care devine mai rezistent prin procesul de 

consolidare se numește comportament de condiționare operantă. Un 

comportament operant acționează asupra mediului și produce un 

rezultat, la rândul său controlat, care se va prezenta, în viitor, ca 

rezultat la consecințele imediate. 

Rezultatul care întărește un comportament operant se numește 

consecință [5]. 

De ce apare un comportament problemă? Una dintre cauze apare 

atunci când:  

a) Copilul obţine stimuli sociali sau materiali pozitivi (întăritor 

pozitiv). El este susţinut pozitiv (prin comportamentul-problemă) de 

alte persoane care se apropie de el, îi vorbesc, îl ating, îl blochează, îl 

consolează, îl ceartă (cearta poate fi un stimul pozitiv pentru un copil 

care este ignorat mult timp). Prin acest tip de comportament copilul 
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caută să obţină atenţia sau ceea ce îşi doreşte. Dacă astfel de 

comportamente vor fi ignorate, ele vor dispărea prin extinct şi pentru 

că nu a existat nimic care să le întărească.  

b) Copilul reuşeşte să evite o situaţie percepută ca aversivă 

(întăritor negativ). Comportamentul-problemă este încurajat negativ 

în măsura în care o situaţie neplăcută încetează sau se reduce. 

Copilul poate trăi sentimente de nelinişte, de frică, de frustrare, de 

oboseală, sentiment de incapacitate; adoptând un comportament- 

problemă, astfel de trăiri se reduc sau dispar cu totul, deoarece cel 

care exercită o presiune asupra subiectului îşi schimbă orientarea şi 

reduce fluxul său de stimuli care produc disconfort copilului. 

c) Efectul obţinut este de natură internă (efect stimulatoriu 

senzorial). Acest efect poate fi obținut prin autostimulare: copilul 

emite comportamente care îi produc în mod automat senzaţii plăcute 

de tip kinestezic (legănat, învărtit), tactil (frecarea degetelor unele de 

altele, lovirea palmelor de corp), olfactiv (mirositul diferitelor 

obiecte), auditiv (foşnitul unei hârtii), gustativ (băgatul obiectelor în 

gură) [5]. De asemenea, efecte de natură internă se obțin prin 

ignorare. Dacă nu este periculos pentru el însuşi sau pentru cei din 

jur, este bine să ignorăm acel comportament. Copilul cu autism 

dezvoltă de multe ori comportamente nepotrivite, pentru a atrage 

atenţia. În loc să-i oferim atenţie şi să-i întărim comportamentul- 

problemă, ignorăm, pur şi simplu, comportamentul şi aşteptăm să 

apară un comportament mai potrivit, pentru a-i acorda atenţie. În 

momentul în care copilul are un comportament bun, trebuie să ne 

arătăm  entuziasmul şi să îl lăudăm pentru lucrul corect pe care îl 

face. În felul acesta, copilul învață să primească atenţie doar pentru 

comportamentele adecvate [5]. 

Pentru gestionarea comportamentului-problemă al copiilor cu 

tulburări din spectrul autist, este necesară completarea agendei 
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comportamentale: agenda se completează numai în cazul 

comportamentului-problemă; agenda o completează cadrele didactice 

care lucrează cu persoana în cauză; agenda se completează cât mai 

rapid, deoarece este nevoie de intervenit atunci când apare 

comportamentul-problemă;  agenda se completează în termenii: 

unde/ ce s-a întâmplat imediat înainte de a apărea  comportamentul-

problemă; ce a făcut copilul; ce ai făcut tu; cum ai reacționat; 

timpul recomandat de completare a agendei este de 60 de secunde.  

Se completează și fișa de date: numai atunci când apar 

comportamente-problemă din partea copilului. Sunt două fișe, în care 

se complectează un tabelul în urma analizării comportamentului, 

numit Tabelul ABC (Antecedente-Comportament-Consecință). În 

tabel este complectat numai  un comportament-problemă, după 

următorul model: 

- Data - în care este înregistrat comportamentul problemă. 

- Ora – când s-a manifestat comportamentul. 

- Locul - unde s-a manifestat comportamentul. 

- Antecedentele – situația în care a apărut comportamentul 

respectiv. 

- Comportamentul – descrierea exactă a comportamentului: cu 

cât datele sunt mai clare, cu atât comportamentul va fi mai 

bine înțeles. 

- Consecințele – ce s-a întâmplat imediat după apariția 

comportamentului-problemă. 

Tebuie să se țină cont de un lucru foarte important: o singură 

manifestare a comportamentului-problemă nu poate spune totul 

despre el. Este absolut necesar să se adune toate datele despre 

situațiile în care apare comportamentul și consecințele care au urmat, 

pentru a putea determina cauzele și funcțiile comportamentului 

respectiv [3]. 
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Gestionarea comportamentului-problemă necesită: 

 Observarea comportamentului la copil; 

 Descrierea locului unde mai des apare comportamentul- 

problemă; 

 Identificarea consecințelor unui astfel de comportament; 

 Oprirea țipetelor în timpul comportamentului; 

 Acționarea fermă, conform indicațiilor date de către terapeut. 

Cum trebuie să acționăm în cazul comportamentului-problemă? 

 Vorbim mai puțin, cu voce liniștită; 

 Solicităm îndeplinirea instrucțiunilor verbale pozitive, cum 

ar fi: ,,mâinile jos”, „așază-te”, ori  a celor nonverbale; 

 Oferim copilului cât mai mult spațiu, plasându-ne în spatele 

lui, pentru evitarea reacțiilor fizice; 

 Reducem atenția celorlalți copii acordată comportamentului-

problemă; 

 Reevaluăm  fazele comportamentului-problemă [4]. 

Ce vrem să vedem în schimbul comportamentului-problemă? 

Nu este nevoie să ne concentrăm exclusiv asupra descrierii unui 

comportament; trebuie să ne gândim, în același timp, ce 

comportament deziderabil îi poate lua locul și să-l învățăm pe copil 

noul comportament. De exemplu, dacă copilul lovește pentru a obține 

atenție, este important să eliminăm acest comportament și să-l 

învățam pe copil moduri adecvate de a atrage atenția. 

Dacă nu îl învățăm cum să înlocuiască un comportament deviant 

cu unul adecvat, copilul poate să întrerupă acel comportament și să 

dezvolte un nou comportament-problemă care să îndeplinească 

aceași funcție, ca și cel inițial. Este necesar să alegem o metodă 

potrivită de intervenție pentru fiecare comportament în parte. 
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Trebuie de menționat, în concluzie, că o metodă care poate duce 

la extincția unui comportament în cazul unui copil, în cazul altuia 

poate să întărească comportamentul-problemă. 
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DEZVOLTAREA SENSIBILITĂȚII OLFACTIVE ȘI 

GUSTATIVE LA COPIII CU DEFICIENŢĂ MINTALĂ 

Iuliana  STAMATE, doctorandă 

(România) 

 

Abstract 

      In this article I tried to analyse people with intellectual 

disabilities who experience difficulties in developing their senses, 

information difficulties in organizing changes in daily or average 
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routines. It is also known and the inability of these children to 

integrate more sensory information at a time. 

     Multisensory therapy, performed in the Snoezelen Hall helps to 

develop sensitivity in children with intellect deficiency. The therapist 

has to create an affordable, activizant, responsive environment, 

using the child's reactions as a starting point for sensory stimulation 

and perceptive development activities. 

 

     Key words: Deficiency, intellect, sensations, perception, 

olfactory, taste, sensitivity development, multisensory therapy, 

Snoezelen Hall. 

 

Adnotare 

Persoanele cu dizabilităţi mintale prezintă particularităţi 

funcţionale ale structurilor  senzoriale. În prezenta lucrare, 

propunem o foarte succintă abordare teoretică a sensibilităţii la 

deficienții mintal, în scopul reconturării unui edificiu explicativ care 

să justifice și să promoveze valorificarea terapiei  multisenzoriale. 

 Terapia multisenzorială, efectuată în sala Snoezelen poate 

asigura resursele şi modalităţile de intervenţie şi de sprijin ale 

funcţiilor senzoriale la acești copii.       

       

           Cuvinte-cheie: deficiență mintală,  senzații olfactive, senzații 

gustative, sensibilitate, terapie multisenzorială, Snoezelen. 

 

După cum arată P. Popescu-Neveanu şi Mihai Golu (1970), 

sensibilitatea nu este un fenomen în sine, izolat sau adăugat din afară 

la fenomenele şi procesele naturale, ci o funcţie, o proprietate 

obiectiv determinată. Funcţia sensibilităţii este condiţionată de 

necesităţi obiective de ordin biologic, impuse de procesul adaptării 
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organismului la mediu [3]. Aşadar, senzaţia trebuie să fie abordată şi 

analizată în cadrul funcţiei mai generale a sensibilităţii. În ordinea 

evoluţiei biologice, funcţia sensibilităţii a apărut şi s-a dezvoltat în 

condiţiile interacţiunii cu mediul ambiant şi în măsura în care 

organismul dezvoltă capacităţi de detectare, de înregistrare şi de 

analiză a stimulilor externi. Funcţia sensibilităţii a apărut şi s-a 

dezvoltat pe fundalul excitabilităţii [2, 3]. 

Excitabilitatea constituie proprietatea biologică generală ce 

asigură fiinţelor vii posibilitatea de a recepţiona influenţele externe şi 

de a răspunde la ele selectiv, printr-o stare de modificare internă  [3].          

    Sensibilitatea defineşte şi capacitatea omului de a recepta cu 

fineţe şi de a discrimina particularităţile stimulilor senzoriali. În 

aceste condiţii, putem defini senzaţia drept procesul psihic de 

receptare şi prelucrare a stimulilor din mediul extern sau intern cu 

ajutorul unor analizatori specializaţi, în vederea elaborării unei 

imagini senzoriale cu efect adaptativ [2]. 

          Măsurarea pragurilor senzoriale a constituit una dintre primele 

preocupări ale psihologiei ştiinţifice în curs de elaborare la jumătatea 

secolului al XIX-lea. Cercetările lui Weber şi apoi cele ale lui 

Fechner au condus la elaborarea conceptului de prag senzorial şi a 

primelor metode de evaluare ale pragului [7]. 

Conceptul de prag vizează particularităţile fizice ale 

intensităţii stimulului. Pragul absolut minimal reprezintă valoarea 

minimă a unui stimul, necesară pentru determinarea unei senzaţii 

specifice. Pragul absolut maximal reprezintă valoarea maximă a 

intensităţii unui stimul, necesară şi suficientă pentru a determina încă 

o senzaţie specifică. Dincolo de această valoare, senzaţia îşi pierde 

specificitatea şi se transformă într-o senzaţie nespecifică de durere 

[6].  
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Conceptul de sensibilitate se referă la particularităţile 

analizatorului, respectiv, la nivelul sensibilităţii acestuia.  

Registrul sensibilităţii 

 

PAm                                                                                                                    

                PAM      

PAm = prag absolut minim 

PAM= prag absolut maxim 

Valoarea registrului sensibilităţii este în funcţie de distanţa dintre 

cele două praguri absolute[1]. 

Legea pragurilor absolute prevede că între valoarea pragului 

şi nivelul sensibilităţii este un raport invers proporţional: cu cât 

creşte valoarea pragului, cu atât scade nivelul sensibilităţii şi invers 

[6]. 

La persoanele cu deficiențe mintale, nivelul sensibilităţii este 

scăzut. Teza heterodezvoltării, lansată de C. Păunescu (1976), 

stabilește prezenţa unor aspecte ale activităţii psihice, ce sunt 

dezvoltate sub limită, și a altora, peste limita atinsă de copilul normal 

de aceeaşi vârstă [3]. Aceste persoane sunt în pericol de a nu avea 

informații precise despre corpul lor și despre mediul 

înconjurător. Prin urmare, este normal să aibă comportamente care 

nu sunt recunoscute social, cum ar fi căutarea excesivă de stimuli 

pentru a valida percepția lor despre informații, despre dificultăți în 

planificarea coordonării motorii, despre dificultăți în organizarea 

schimbărilor de rutină, despre dificultățile în joc și despre 

incapacitatea de a integra mai multe informații senzoriale la un 

moment dat [1]. 

         Legea contrastului exprimă modificarea sensibilităţii ca efect al 

raporturilor spaţio-temporale ale stimulilor de intensităţi diferite, care 

acţionează simultan sau succesiv. Sala Snoezelen este un instrument 
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excelent, creat în Olanda, în 1970, de Jan Hulsegge și Ad Verheul. 

Acest mediu creează condiţii pentru a stimula toate simţurile prin 

lumină, sunete, atingere, miros şi gust [1]. Termenul Snoezelen 

derivă din două cuvinte olandeze: Snuffelen (sniff) și Doezelen 

(relaxați-vă) [4,7,9].  

Mirosul este unul dintre simţurile chimice, pe lângă gust 

[1,12]. Substanţele chimice care sunt detectate cu ajutorul mirosului 

trebuie să întrunească anumite calităţi; astfel, moleculele odorifice 

trebuie să fie suficient de mici pentru a fi volatile şi, prin evaporare, 

să ajungă la nivelul nărilor şi să se dizolve în mucoasa nazală. 

Comparativ cu performanţele olfactive ale unor animale, simţul 

olfactiv al omului pare să fie foarte slab. S.S. Stevens menționează o 

scădere exponenţială a sensibilităţii care explică timpul de adaptare 

în sfera olfacţiei [5, 9]. Experimentele desfăşurate sistematic au 

condus la ideea că „există diferenţe minore de variaţie pentru rata 

declinului de la miros la miros sau diferenţe în atingerea stadiului de 

adaptare”. Clasic, după fiziologul american Adrian „olfacţia face 

parte din modalităţile senzoriale rapid adaptabile” [6]. 

Gustul este unul dintre simţurile chimice ce se bazează pe 

capacitatea limbii de a dizolva şi de a recepta calităţile chimice ale 

stimulilor. Mugurii gustativi se găsesc la suprafaţa epitelială a celor 

patru tipuri de papile. Mugurul gustativ este o aglomerare de celule 

globulare aranjate sau dispuse ca o felie dintr-o portocală. De-a 

lungul timpului, au fost propuse variate tipuri de gusturi. Ultima 

formă acceptată a fost cea a lui Kiesov, din 1896 [6, 9, 12].  
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Aristotel 

(384-322 

î.Hr.) 

Fernel 

(1581) 

Haller 

(1786) 

Horn 

(1825) 

Orhwall 

(1892) 

Kiesov 

(1896) 

Dulce Dulce   Dulce  Dulce  Dulce  Dulce 

Amar Amar  Amar  Amar  Amar  Amar 

Acru Acru  Acru  Acru  Acru  Acru 

Sărat Sărat  Sărat  Sărat  Sărat  Sărat 

Aspru Nestrict  Aspru  Alcalin    

Picant Picant  Spirtos     

Nestrict Aspru  Aromat     

 Gras  Insipid     

 Insipid  Putrefact     

  Urinos     

  Acrişor     

 

Terapia multisenzorială: Maria Montessori consideră că 

simțurile noastre sunt niște „porți deschise spre lume”, iar materialele 

senzoriale sunt cheile date copilului pentru a le deschide. Ea afirma 

că simțurile sunt „calea către minte”, considerând că experiențele 

senzoriale sunt modalitatea prin care copilul absoarbe informații 

despre mediul înconjurător încă de la naștere. La început, el este un 

„explorator senzorial” care doar absoarbe impresii. Procesele 

senzoriale transformă informațiile în sentimente și mesaje 

semnificative, care ne determină să acționăm [10,8,13]. 

Terapia prin integrare senzorială are un rol important în 

adaptarea integrată a persoanei la mediu. În cadrul terapiei 

senzoriale, evaluarea constă în observarea structurată a răspunsurilor 

la stimulări senzoriale. Durata unei ședințe de terapie senzorială este 

de 30 de minute. Această terapie implică un program de activităţi 

strict planificate de către terapeut: alcătuit şi dezvoltat astfel încât să 

preîntâmpine nevoile copilului respectiv. Punctul de pornire al 
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terapiei multisenzoriale îl constituie folosirea reacțiilor copilului cu 

deficienţe mintale în activitățile de stimulare polisenzorială şi în 

dezvoltare perceptivă, dezvoltarea sensibilității activizând reacțiile, 

stimulând sentimentul de siguranță și cel al trebuinței de explorare și 

de interacțiune [4,11, 9]. 
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Abstract 

  The development of positive attitudes towards entrepreneur is 

a necessary element in building entrepreneurial intentions and, after 

that, in the manifestation of entrepreneurial behavior. The attitudes 

are built through education and the early correct intervation applied 

to these generations of children which are devorating information, 
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lead to building competences that allow people to develop their true 

protential and to help to the development of the society they are in.  

  

            Key words: entrepreneur, entrepreneurial competences, 

entrepreneurial education, multiple intelligence theory, early 

approach. 

 

Adnotare 

  Dezvoltarea atitudinilor pozitive fată de antraprenoriat este 

un element necesar în formarea intențiilor anteprenoriale și, 

ulterior, în manifestarea comportamentului antreprenorial. 

Atitudinile se formează prin educație și intervenția timpurie 

corespunzatoare aplicată acestor generații de copii devoratori de 

informație conduce la formarea competențelor care permit 

indivizilor sa-și dezvolte adevăratul potențial și să contribuie la 

dezvoltarea societății din care fac parte. 

 

         Cuvinte-cheie: antreprenor, competențe antreprenoriale,  

educație antreprenorială, teoria inteligențelor multiple, abordare 

timpurie. 

            

           Legea educației naționale, nr.1, din 2011, arată că ,,Misiunea 

asumată de lege este de formare, prin educație, a infrastructurii 

mintale a societății românești, în acord cu noile cerințe, derivate din 

statutul României de țară membră a Uniunii Europene și din 

funcționarea în contextul globalizării, și de generare sustenabilă a 

unei resurse umane naționale înalt competitive, capabile să 

funcționeze eficient în societatea actuală și viitoare’’ [7]. Legea are 

ca viziune promovarea unui învăţământ orientat pe valori, pe 

creativitate, pe capacităţi cognitive, pe capacităţi volitive şi pe 
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capacităţi acţionale, pe cunoştinţe fundamentale şi pe cunoştinţe, 

competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate. 

            În Legea educației naționale nr.1, este stipulat, de asemenea,  

că „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” [7]. 

            În Codul educaţiei al Republicii Moldova este arătat că 

educaţia are ca finalitate principală ,,formarea unui caracter integru şi 

dezvoltarea unui sistem de competenţe care include cunoştinţe, 

abilităţi, atitudini şi valori ce permit participarea activă a individului 

la viaţa socială şi economică” [12]. Printre competențele-cheie pe 

care le urmărește educația, se  găsesc competenţele antreprenoriale şi 

spiritul de iniţiativă. 

 Curriculumul național pentru învățământul primar și 

gimnazial din România și din Republica Moldova se axează pe opt 

domenii de competențe-cheie recomandate de Uniunea Europeană, 

care determină profilul de formare a elevului: comunicarea în limba 

maternă; comunicarea într-o limbă străină; competența matematică, 

științifică și tehnologică; competența digitală; a învăța să înveți; 

competențe sociale și civice; spirit de inițiativă și 

antreprenoriat: abilitatea de a pune ideile în practică prin creativitate, 

inovație și asumarea de riscuri, precum și abilitatea de a planifica și a 

gestiona proiecte; sensibilizare și exprimare culturală . 

            Antreprenoriatul este capacitatea unei persoane de a-și 

transpune ideile în acțiune. Acest lucru presupune spirit de inovație, 
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creativitate, asumarea riscurilor, capacitatea de a planifica și a 

gestiona proiecte cu scopul de a atinge anumite obiective [17, p.7].  

          Antreprenoriatul este o competență care poate fi învățată. Nu 

trebuie să te naști cu această abilitate pentru a fi un antreprenor de 

succes, dar se poate deveni antreprenor de succes prin învățarea și 

antrenarea unor abilități.  

            Cum la nivel global este nevoie de cât mai mulți antreprenori 

care să creeze locuri de muncă, este necesară susținerea unei educații 

antreprenoriale la toate nivelurile, care să pregătească persoanele să 

fie responsabile și cu inițiativă, să-și dezvolte abilitățile și 

aptitudinile necesare pentru realizarea obiectivelor pe care și le-au 

propus, precum și a competențelor și atitudinilor necesare unui 

întreprinzător dinamic, și anume: creativitate; gândire critică; 

rezolvare de probleme; luarea deciziilor; asumarea responsabilității; 

capacitate de lucru în echipă; inițiativă; perseverență; flexibilitate; 

autoorganizare și autoevaluare a propriilor resurse [17, p. 9]. 

           Antreprenorul este, prin definiție, o figură dinamică și un om 

al timpului său [17, p. 9]. El reacționează la oportunități și este cât se 

poate de atent la toate șansele noi oferite. Natura activității 

antreprenoriale este constrânsă la transformare. Latura inovativă a 

personalității antreprenoriale a fost bine valorizată întotdeauna, dar 

direcția în care au fost îndreptate capacitățile creative s-a schimbat în 

mod radical. Antreprenorul nu lucrează inovativ doar în zona 

soluțiilor și a produselor noi, ci vine în întâmpinarea unor nevoi pe 

care le ,,creează,” și a căror dezvoltare o încurajează cu mijloace și 

metode profesionalizate. 

            Deloc întâmplător se vorbește despre înființarea unei științe, 

,,antreprenologia”, ce ar avea misiunea de a crea un corp teoretic 

coerent care să cuprindă, în diferite discipline academice, elementele 

relevante ale studiilor efectuate asupra antreprenorilor [1, p. 29]. 
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            Uniunea Europeană a început promovarea antreprenoriatului 

în România prin strategia ,,Antreprenoriat 2020”, deoarece acest 

proces este esențial pentru o creștere economică inteligentă, 

sustenabilă și incluzivă [15]. 

            Teza vine să confirme caracterul legitim al unei abordări 

integratoare a fenomenului antreprenorial. Această nevoie este 

recunoscută de numeroase studii și cercetări, studii care creează 

nevoi acute de ordin practic, operațional [1]. 

          În ciuda absenței unei teorii cu privire la antreprenoriat, 

anumite aspecte cu caracter general pot fi considerate relevante. 

Astfel, în anul 1990, Howard Gardner [4] aducea în prim-plan opt 

elemente, în ideea de a surprinde spiritul antreprenorial: 

antreprenorul, inovarea, crearea de organizații, crearea de valoare, 

profit sau nonprofit, creștere, unicitate și propriu manager. Zece ani 

mai târziu, Morrison vorbește despre dimensiunile sociale, 

psihologice și culturale ale antreprenoriatului modern: ,,procesul 

antreprenorial are la bază persoană și intuiție, societate și cultura”, 

scoțând în evidență și schimbările majore pe care le determina în 

planul vieții cotidiene societatea informațională [7]. Observam că 

abordările fac referire la arii de cunoaștere și discipline diferite. De 

aici, deducem necesitatea integrării cercetărilor interdisciplinare.  

         Rolul antreprenorilor în noile conjuncturi este în continuă 

creștere. Studiile însă  arată [2] că în România s-a constatat una 

dintre cele mai scăzute rate ale activității antreprenoriale în stadiu 

incipient. 

           În general, fiind mai motivat decât alți cetățeni comunitari să 

deschidă o afacere, antreprenorul român este mai vulnerabil la eșec, 

ceea ce face ca intenția antreprenorială să se materializeze mai greu 

[2].   
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          Această  cercetare  subliniază rolul intervenției psihologice 

timpurii în stimularea potențialului copilului. Intervenția psihologică 

are la bază Teoria inteligențelor multiple a lui Gardner [4]. Alegerea 

utilizării abordării psihologice este motivată de următoarele aspecte: 

- copiii preșcolari sunt curioși, plini de energie și au o 

puternică dorință de acțiune; 

- capacitățile de asimilare și învățare sunt imense la vârsta 

preșcolara (absorb totul ca un burete); 

- definiția inteligenței a fost modificată atunci când 

Gardner și-a făcut cunoscută Teoria inteligențelor 

multiple; 

         Premisele teoretice care au la bază teoriile consacrate, amintite 

mai sus, ilustrează decizia cercetătorului de a construi o abordare 

psihologică nouă, destinată copiilor preșcolari. 

         Vom menționa următoarele elemente care indică legătura dintre 

prezenta cercetare și principalele teorii:  

- orice informație asimilată de către copii este achiziționată 

și adaptată cunoștințelor și abilităților acestora – Piaget 

[8]; 

- dacă dezvoltarea inteligenței are loc prin intermediul 

interacțiunii, atunci orice tip de inteligență se poate 

dezvolta prin interacțiune – Vîgotsky [12]; 

- intervenția intensivă la o vârstă fragedă poate determina 

existența unui număr mare de copii talentați – Gardner 

[4]; 

- învățarea este mediată – Feurestein [3]; 

- educăm în raport cu nevoile viitoare sau luăm în 

considerare nevoile generațiilor anterioare – Robinson 

[10]. 
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         Copiii reprezintă generațiile viitoare, iar o formare 

corespunzătoare a acestora este impetuos necesară. În opinia lui 

Gardner, dezvoltarea abilităților relaționate cu inteligența (capacități 

fundamentale ale profilului unui antreprenor) trebuie să înceapă cât 

mai timpuriu [5]. Dacă un nou-născut are nevoie de stimuli pentru a-

și dezvolta abilitățile inteligente native, când merge la grădiniță 

acesta se confruntă cu un program de intervenție, care constituie baza 

adecvată a unei strategii de dezvoltare. 

         Intervenția implică expunerea copilului la mai multe tipuri de 

inteligențe, ceea ce va conduce la identificarea tipului de inteligență 

dominant, precum și la dezvoltarea celorlalte tipuri de inteligență 

[16]. Odată cu identificarea tipului de inteligență dominant, copilul 

răspunde cu entuziasm, cu interes, îi crește dorința de explorare 

devenind orientat către rezultat, lucrează cu plăcere, devine mai 

motivat și mai încrezător în forțele proprii. 

           Investițiile în educație trebuie să înceapă de la o vârstă 

fragedă, trebuie să fie făcute eficient, să aibă rezultate practice și 

trebuie să îi vizeze pe toți, inclusiv pe cei considerați din medii 

defavorizate, încurajând fiecare copil să se dezvolte în direcția 

preferată, pentru ca, ulterior, să poată avea un loc de muncă în care 

să se simtă împlinit și unde să meargă cu bucurie: acest fapt 

reprezintă un element esențial pentru o viață împlinită și pentru un 

echilibru cognitiv și emoțional. 

          Aptitudinile și competențele referitoare la antreprenoriat ar 

trebui abordate la toate nivelurile de educație și formare, iar, în 

măsura posibilului, în întreaga programă de învățământ, într-un mod 

în care să se asigure dezvoltarea lor continuă, acordându-li-se o 

atenție cuvenită, în vederea obținerii de rezultate în domeniul 

învățării antreprenoriale. 
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            Pentru a pune bazele dezvoltării capacităților antreprenoriale 

și ale formării trăsăturilor specifice ale unui antreprenor, la copiii de 

vârsta preșcolară, este recomandabil să se țină cont de următoarele 

recomandări: 1) necesitatea expunerii copilului la diferite tipuri de 

inteligență pentru depistarea inteligenței dominante; 2) aplicarea 

programelor care iau în considerare toate tipurile de inteligența ce 

conduc la un progres individual și la stimă de sine; 3) identificarea 

nivelului de dezvoltare a aptitudinilor antreprenoriale ale copiilor de 

vârstă preșcolară pe cele trei nivele: 3-4 ani, 4-5 ani, 5-6 ani; 4) 

dezvoltarea capacităților antreprenoriale la copiii de vârstă 

preșcolară, în condiții experimentale, prin metoda de instruire a 

Teoriei inteligențelor multiple. 

             Expunerea copiilor preșcolari la un program de îmbunătățire 

foarte timpuriu va conduce la dezvoltarea capacităților 

antreprenoriale ale acestora. Aplicând anumite metode, vom putea să 

contribuim la dezvoltarea premiselor de activitate antreprenorială la 

copiii de vârstă preșcolară. 
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INTERDISCIPLINARĂ 
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Abstract 

         Electoral interests are the object of study of many scientific 

disciplines. This article proposes a presentation of the 

interdisciplinary link between the electoral interest in sociology, 

politics, economics, pedagogy and psychology, as well understand 

the content analysis of this correlation, in order to fully realize the 

mechanisms of forming the electoral interests, as well as the factors 

influencing them. 

 

         Key words: elections, electoral field, electoral interests, 

interdisciplinarity, young people. 

 

Adnotare 

         Interesele electorale constituie obiectul de studiu al multor 

discipline științifice. Articolul dat propune o prezentare a legăturii 

interdisciplinare prin abordarea interesului electoral în sociologie, 

politologie, economie, pedagogie și psihologie, precum și analiza de 

conținut a acestei corelații, întru conștientizarea pe deplin a 

mecanismelor de formare a intereselor electorale, precum și a 

factorilor ce influențează asupra acestora. 

 

      Cuvinte-cheie: alegeri, domeniu electoral, interese electorale, 

interdisciplinaritate, tineri. 

 

În ultimii ani, tot mai mulți cercetători pledează pentru 

abordarea subiectelor științifice prin prisma mai multor științe. Acest 
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fapt permite analiza multilaterală, detaliată și aprofundată a 

subiectelor vizate, cu atât mai mult că, adesea, temele de cercetare 

sunt la hotarul a două sau mai multor științe. 

Ce reprezintă interdisciplinaritatea și care sunt facilitățile 

acestei forme de cercetare, dar și ce legături de hotar apar între științe 

atunci când abordăm dimensiunea electorală prin prisma intereselor 

electorale?  

Termenul „interdisciplinaritate” și-a găsit loc în limbajul 

curent, relativ, nu prea de mult timp. Acest fapt este reliefat de 

„Dicționarul limbii române moderne”, din 1958, și „Micul dicționar 

enciclopedic”, ed. a II-a, București, 1978, unde cuvântul sus-

menționat nu este de găsit. În schimb, identificăm o explicație  

relevantă în „Dicționarul de neologisme”, de FL. Marcu şi C. 

Maneca, ed. a III-a, din 1978, şi în „Le petit Larousse en couleurs”, 

ed. 1995, unde termenul „interdisciplinaritate” este definit ca 

„stabilirea unor relații între mai multe științe sau discipline” [1, p.1] 

În aceeași ordine de idei, conceptul de interdisciplinaritate 

este definit de către A. Becleanu Iancu în „Dicționar de filosofie” ca 

„un proces de cooperare, unificare şi codificare unitară a 

disciplinelor ştiinţifice contemporane, caracteristic actualei etape de 

dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice, în care fiecare disciplină îşi 

păstrează autonomia gnoseologică, specialitatea şi independența 

relativă şi, în acelaşi timp, se integrează în sistemul global de 

cunoștințe” [2, p.15]. 

Reieșind din definițiile de mai sus, nu putem să nu 

menționăm rolul pe care l-a jucat Organizația Națiunilor Unite pentru 

Educație, Știință și Cultură (UNESCO) la începutul deceniului al 

șaptelea, prin demararea diverselor proiecte, intitulate „științe 

integrate”, al căror scop era de a conduce la reliefarea principiului 

interdisciplinarității, pe care cercetarea l-a impus.  
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Actualmente, interdisciplinaritatea reprezintă una dintre cele 

mai importante şi complexe probleme teoretice şi practice pentru 

dezvoltarea științei. Astfel, Hughes Philip este cel care afirmă că 

„argumentul care pledează pentru interdisciplinaritate nu constă în 

faptul că disciplinele ar reprezenta o teorie eronată a cunoașteri, ci în 

aceea că ele nu ne dau (şi nu ne dau niciodată) imaginea completă a 

lucrurilor privite izolat. Articulându-se între ele, integrându-se, ele îşi 

îndeplinesc rolul într-un mod eficace” [1, p.1]. 

În aceeași ordine de idei, interdisciplinaritatea apare ca o 

nevoie de depășire a hotarelor cunoașterii. Aceasta oferă o imagine 

integrată a lucrurilor care sunt analizate separat. Facilitățile 

interdisciplinarității constau în acoperirea rupturilor dintre discipline, 

înlăturarea autosuficienţei şi a caracterului închis al disciplinelor, 

care au creat sau au condus la izolarea și la lipsa corelațiilor dintre 

conținuturile diverselor activități [3, p. 413].  

Am menționat anterior [4]  că, atunci când vorbim despre 

interes, nu avem o viziune unanim acceptată, dar, cu toate acestea, 

șirul de definiții oferit de diferite dicționare și numeroși cercetători se 

rezumă la faptul că relația/raportul dintre o cerință subiectivă și un 

dat obiectiv devine pentru subiect interesant, întrucât subiectul este 

interesat în obiect. Se impune deci orientarea spre obiect şi spre 

acțiunea cu el.  

Dincolo de acest fapt, am menționat, de asemenea, că nu 

există nicio viziune certă atunci când ne referim la ceea ce înseamnă 

vârsta tinereții. Aceasta din urmă este tratată în literatura de 

specialitate diferit în fincție de perioadă [4, p.10]. 

La fel, în publicațiile anterioare am reliefat faptul că, odată ce 

există o discrepanță vădită la aceste capitole, e lesne de înțeles că 

există și o varietate atunci când ne referim la interesele tinerilor, iar, 

din analiza efectuată, constatăm că mai mulți psihologi nici nu 
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abordează interesele tinerilor prin prisma preocupărilor față de 

domeniul politic sau social-politic. 

Cert este că, din sursele studiate, rezultă că interesele 

electorale sunt un concept de cercetare care capătă un conținut 

interdisciplinar, ele determinând participarea tinerilor la vot [4; 5; 6].  

Odată definit conceptul de interdisciplinaritate și rolul 

acestuia în studierea interacțiunii dintre două sau mai multe științe și 

odată reactualizați termenii de „interes electoral” versus „tineri/vârsta 

tinereții” și problematica definirii celor două noțiuni, am dori să 

reflectăm, mai întâi, conexiunea existentă dintre interesul electoral și 

domeniul politic, care, poate, este cel mai aproape de tot ce semnifică 

interes electoral.  

Astfel, cercetătorii care studiază alegerile privesc procesul 

respectiv ca pe unul ce amintește o oglindă, respectiv, acesta reflectă 

cert situația politică din țară, privită, totodată, dintr-o dimensiune 

socială. 

Eugeniu Știrbu menționează că „alegerile sunt un fel de 

barometru social al raportării poporului la politica statului și a 

instituțiilor sale principale: guvernul și parlamentul. Prin mecanismul 

alegerilor, chiar și cetățenii mai pasivi pot recompensa sau pedepsi 

pe cei de la putere pentru acțiunile întreprinse de ei” [7, p. 7].  

Tendințele și particularitățile vizate de către E. Știrbu încep 

cu anul 1994, când au avut loc pentru prima dată alegeri în baza 

sistemului proporțional, și până în prezent. Autorul susține că, în 

perioada dată, au avut loc fluctuații ale ratei de participare la vot, 

care, în sinea sa, nu e nimic altceva decât interesul manifestat de 

către cetățeni față de scrutinul electoral, interes care a coincis cu 

metamorfozele prin care a trecut situația politică din țară [7, p.7]. 

Respectiv, putem sublinia ideea conexiunii directe dintre interesele 



250 

 

electorale ale cetățenilor și dinamica politicii din Republica 

Moldova.  

În aceeași ordine de idei, politologul Radj Cărbune 

menționează existența aceleiași legături dintre interesul electoral și 

schimbările cursului politic, susținând că „Într-o ţară democratică, 

alegerile sunt indicatorul atitudinii poporului faţă de putere şi de 

cursul promovat de ea. În condițiile unui sistem pluripartit, alegătorii 

au posibilitatea de a influența real situația din ţară votând forțele 

politice care exprimă mai adecvat aspirațiile maselor populare” [8].  

Cărbune mai atrage atenția asupra nivelului culturii politice a 

cetățenilor, care, în opinia sa, reprezintă un deziderat al interesului 

manifestat pentru scrutinele electorale: „Un factor important care 

influențează asupra comportamentului de vot îl constituie conținutul 

şi nivelul culturii politice a grupelor sociale, în genere, şi a 

personalității, în particular. Tot în acest context, e necesar de 

menționat un moment: alegătorii încă n-au acumulat o experiență 

suficientă, fapt ce a adus la incapacitatea unui mare număr de 

alegători să se clarifice în situația politică, în platformele şi 

promisiunile preelectorale ale formațiunilor politice sau ale 

candidaților independenți” [8]. 

Unii cercetători ai sistemului electoral din Republica 

Moldova susțin că statul ar trebui să elaboreze strategii funcționale și 

urgente de educație electorală a populației. Argumentul determinant 

al acestei viziuni este relația de feedback care trebuie să rezulte din 

partea cetățenilor și pe care o sesizează și doctorul în științe politice 

Elena Balan; or, „pornind de la faptul că statul de drept are menirea 

să plaseze pe prim-plan interesele poporului, în ansamblu, și ale 

fiecărui cetățean, în parte, este evident că și populația trebuie să 

posede un nivel corespunzător de cultură politică și civică. Un rol 

prioritar în această privință îi revine activismului electoral, 
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participării electorale conștiente a cetățenilor, reprezentanți ai tuturor 

categoriilor sociale” [9, p. 48]. 

Soluția în ceea ce privește creșterea nivelului de cultură 

politică poate veni din partea științelor educației. Astfel, interesul 

electoral al tinerilor, care reprezintă segmentul social-activ al 

populației, poate fi dezvoltat prin educația politică, orientată spre 

dimensiunea civică a acesteia. Punerea unui accent deosebit pe 

studierea educației civice în calitate de disciplină școlară este una 

dintre aceste soluții. Viziunea respectivă o împărtășește și 

cercetătoarea Ludmila Rustanovici, care abordează rolul școlii în 

pregătirea electoratului. Tot ea marchează importanța organizării de 

către Comisia Electorală Centrală a Zilei Tânărului Alegător [10, p. 

65]. Evenimentul sus-menționat are loc în Republica Moldova 

începând cu anul 2006 și vine să informeze tinerii atât despre 

activitatea instituției electorale, cât şi despre importanța participării 

la alegeri, prin diverse manifestări culturale și informaționale [11]. 

Cu toate acestea, cele menționate par a fi insuficiente pentru 

educarea interesului electoral în rândul tinerilor. Dacă pornim de la 

dezideratul că trăim într-o ţară democratică, în cadrul căreia alegerile 

reprezintă indicatorul atitudinii poporului faţă de putere şi de cursul 

promovat de aceasta, anume democrația pare a fi cea care lipsește în 

sistemul educațional. În cadrul Convenţiei Șefilor de Stat şi de 

Guvern ai statelor membre ale Consiliului Europei (Viena, 8-9 

noiembrie 1993) şi al Conferinței Miniștrilor Educației (Madrid, 23-

24 martie 1994), educația pentru democrație a fost văzută ca o reacție 

la atacurile împotriva valorilor democrației, o preocupare pentru 

viață interioară a individului şi ca o cale pentru dezvoltarea 

societăților democratice [12, p.13].  

Cele descrise aruncă o lumină pală asupra exercitării rolului 

democratic în limesul instituțiilor școlare, atâta timp cât democrația 
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devine impracticabilă fără cetățeni educați în spiritul valorilor 

democratice, iar alarma în această privință o bat chiar cei din sistem, 

ultimul fiind unul „unidirecțional”, fapt ce nu asigură o legătură 

armonioasă a tuturor actorilor implicați în procesul instructiv-

educativ, ci desemnează următoarea relație: „profesorul preda, elevii 

învățau şi întotdeauna era aşa şi niciodată invers” [12, p.13]. Astfel, 

se impune ideea reformării sistemului educațional, întrucât instituțiile 

de învățământ trebuie să ofere șanse pentru diversitate. 

Dincolo de dimensiunea educațională a interesului electoral al 

cetățenilor (cu precădere, al tinerilor), nu putem să nu remarcăm 

importanța factorului economic și amprenta acestuia asupra 

interesului electoral. Astfel, politologul Radj Cărbune menționează 

că „obținerea independenței şi realizarea reformelor economice n-au 

adus rezultatele la care spera populația. Ba şi mai mult, înrăutățirea 

bruscă a situației materiale a provocat o dezamăgire totală, a dus la o 

neîncredere în toate promisiunile făcute la toate nivelurile, iar, 

deseori, şi la o radicalizare vădită a conștiinței sociale a populației” 

[8]. Cele din urmă, invariabil, s-au răsfrânt și asupra participării 

cetățenilor la vot. 

O opinie similară găsim și la Gheorghe Călcîi, care pune 

semnul egalității între  absenteismul electoral al cetățenilor și sărăcia 

impregnată adânc în societate, iar argumentul care susține ideea sus-

menționată e că peste 60% din populație au un venit de până la 

valoarea minimului de existență. Pentru a consolida această legătură, 

cercetătorul aduce date empirice: „La alegerile parlamentare din 

1994, când situația din economia țării nu era chiar atât de gravă, au 

participat 79,3% din populația cu drept de vot. Odată cu 

intensificarea crizei economice şi cu scăderea nivelului de trai al 

populației, numărul participanților la alegeri s-a redus considerabil şi, 
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la scrutinul parlamentar din 30 noiembrie 2014, au votat numai 

57,3% din cetățeni” [13, p.71].  

Alți doi factori, care pot fi priviți ca discipline distincte ce 

intercalează interesul electoral, dar care, totodată, stau la baza 

formării acestuia, sunt factorii psihologic și sociologic.  

Sociologic analizat, interesul electoral, iar, în consecință, 

votul este privit drept un comportament exercitat în urma presiunii 

mediului social, astfel exercitându-și rolul doi indicatori – obiceiurile 

și normele sociale.  

Abordat ca dimensiune psihologică, altruismul și 

egocentrismul – două fațete ale unei singure monede – fac ca 

oamenii să  fie motivați să voteze. Acest fapt face ca oamenii, în ziua 

alegerilor, să emită raționamentul că votează pentru bunăstarea altora 

sau că, votul lor e cel care va face diferența. Tot de ideea 

egocentrismului ține și explicația că cetățenii  aleg oameni și partide 

care, la rândul lor, corespund propriilor idealuri/convingeri etc. sau, 

cu alte cuvinte, aleg ceea ce seamănă după chipul și asemănarea lor 

[14; 15].  

C. Munsey menționează că familia joacă un rol esențial în 

formarea comportamentului electoral. Dincolo de acest fapt, în SUA 

se întreprind cercetări care elucidează comportamentul electoral din 

perspectiva psihogenetică. 

În concluzie, disciplinele consemnate intercalează interesele 

electorale pe dimensiunea interdisciplinară, astfel încât putem să 

subliniem că, odată ce scopul nostru este de a dezvolta interesele 

electorale la vârsta tinereții (25-35 de ani) și de a reduce rata 

absenteismului, soluțiile pe care le vom deconta pentru rezolvarea 

acestor probleme vor viza și factorii amintiți. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Светлана ДУДУКАЛ, аспирантка 

 

Abstract 

Anxiety is an individual psychological state or trait that can 

manifested in an increased tendency to experience anxiety in various 

life situations, including those that do not predispose to it. The 

article describes the results of reducing the level of anxiety at 

primary school children. The school children with high level of 

anxiety were included in psychological program focused on anxiety 

diminish. The children from the experimental group become less 

http://iimdd.md/wp-content/uploads/2015/06/Procesul-electoral-%C3%AEn-RM-realit%C4%83%C8%9Bi-tendin%C8%9Be-%C8%99i-perspective.pdf
http://iimdd.md/wp-content/uploads/2015/06/Procesul-electoral-%C3%AEn-RM-realit%C4%83%C8%9Bi-tendin%C8%9Be-%C8%99i-perspective.pdf
http://iimdd.md/wp-content/uploads/2015/06/Procesul-electoral-%C3%AEn-RM-realit%C4%83%C8%9Bi-tendin%C8%9Be-%C8%99i-perspective.pdf
http://www.apa.org/monitor/2008/06/vote.aspx
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskie-determinanty-elektoralnogo-povedeniya-izbiratelya
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskie-determinanty-elektoralnogo-povedeniya-izbiratelya
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskie-determinanty-elektoralnogo-povedeniya-izbiratelya


258 

 

anxious. Also we establish positive changes in the level of types of 

anxiety.  

Key words: anxiety, types of anxiety, psychological program, 

primary school children. 

Аннотация 

Тревожность это индивидуальная психологическая 

особенность ребенка, проявляющаяся в повышенной склонности 

испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, 

в том числе и в таких, которые к этому не предрасполагают. В 

статье описаны результаты снижения уровня и преодоления 

тревожностu у детей младшего школьного возраста. Младшие 

школьники с высоким уровнем тревожности былu включены в 

коррекционно-развивающию программу. По результатам 

коррекционно-развивающeй программы, мы констатировали, 

что  дети из ЭГ становятся менее тревожны. Позитивные 

изменения в уровне тревожности регистрируются и в видах 

тревожности. 

 

Ключевые слова: тревожность, виды тревожности, 

коррекционно-развивающaя программа, младшие школьники. 

 

Проблеме тревожности и адаптации посвящено 

значительное количество исследований в психологии и других 

науках, таких как медицина, физиология, философия, 

социология. В последнее десятилетие интерес психологов к 

изучению тревожности и адаптации существенно усилился в 

связи с резкими изменениями в жизни общества, 

порождающими неопределенность и непредсказуемость, и, как 

следствие, переживания эмоциональной напряженности и 

тревоги [1, 4]. 
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Все более актуальной становится задача охраны здоровья 

обучающихся детей в школах. В настоящее время увеличилось 

число тревожных и плохо адаптированных детей, отличающихся 

повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной 

неустойчивостью, иногда невозможностью сконцентрироваться  

на чем-либо, c мышечным напряжением, раздражительностью и 

нарушением сна. Со временем, в подростковом возрасте 

состояние тревожности может превратиться в личностную 

тревожность. 

В связи с этим, мы разработали и провели коррекционно-

развивающyю программу, направленную на снижение 

тревожности у детей младшего школьного возраста.  

В формирующем эксперименте былu включены младшие 

школьники с повышенной тревожностью, в количестве 10 детей.  

Проведенная  программа состоит из 10 занятий и рассчитана на 

срок 4 недели. Занятия проводились по принципу социально-

психологического тренинга в классном кабинете, где можно 

свободно располагаться и передвигаться. Занятия проводились 

два-три раза в неделю. Проведение программы с детьми 

младшего школьного возраста не требовало специальных 

материалов: понадобились только тетради для рисования и 

записей, наборы цветных карандашей, листки бумаги с 

булавками для именных табличек. 

Работа осуществлялась с помощью игровых методов, 

метода групповой дискуссии, проективных методов «репетиции 

поведения» и элементов психогимнастики. Коррекционно-

развивающия программа была направлена на:  

1. Повышение самооценки уверенности в себе; 
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2. Расширение и обогащение навыков общения со 

взрослыми и сверстниками, развитие адекватного 

отношения к оценкам и мнениям других людей; 

3. Обучение ребенка умению управлять собой в 

конкретных, ниболее волнующих его ситуациях; 

4. Снятие мышечного напряжения [3, 4]. 

С целью проверки эффективности коррекционно-

развивающей программы, направленной на снижение 

тревожности у детей младшего школьного возраста, была 

проведена диагностика, которая позволила проследить 

динамику снижения тревожности у детей младшего школьного 

возраста экспериментальной группы (ЭГ). При диагностике мы 

использовали тесты: Шкалы явной тревожности CMAS, в 

адаптации А. Прихожан,  Шкалы личностной тревожности 

А.Прихожан, исследование школьной тревожности по методике 

Филлипса [1, 2]. 

Изначально представим результаты для ЭГ до и ЭГ после 

формирующего эксперимента по преодолению тревожности у 

младших школьников. 

Результаты тревожности по шкале явной тревожности 

CMAS в адаптации А. Прихожан  у младших школьников в ЭГ 

до и в ЭГ после проведения эксперимента, представлены на 

Рисунке 1. 

http://vsetesti.ru/335/
http://vsetesti.ru/335/
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Рис. 1 Результаты по тревожности у младших школьников в ЭГ до и в ЭГ 

после проведения эксперимента 

 

Представленные результаты  младших школьников в ЭГ 

до и ЭГ после проведенного формирующего эксперимента 

указывают на различия между средними значениями 

тревожности в ЭГ до и ЭГ после проведения эксперимента. 

Средний результат (4,8), полученный младшими школьниками в 

ЭГ после эксперимента, меньше, чем средний результат (6,7) в 

ЭГ до проведения эксперимента. Cтатистический анализ 

результатов по Т-критерий Вилкоксона  (Tэмп=1, р ≤0,01) 

указываeт на значимые различия  между  результатами в ЭГ до и 

в ЭГ после проведения эксперимента,  более низкие результаты  

у младших школьников в ЭГ после проведения эксперимента. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод,  что 

младшие школьники, которые участвовали в формирующем 

эксперименте стали менее тревожными. Они стали спокойнее, в 

сложных ситуациях пытаются контролировать свои эмоции, 

беспокойство и неуверенность, которые они чувствуют, 

превращают негативные эмоции в позитивные.     
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Результаты по общей тревожности, школьной 

тревожности, самооценочной тревожности, межличностной 

тревожности и магической тревожности в ЭГ до и в ЭГ после 

проведения эксперимента на основании данных теста  Шкала 

личностной тревожности  А. Прихожан представлены на 

Рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2 Результаты по общей тревожности, школьной  тревожности, 

самооценочной тревожности, межличностной тревожности, магической 

тревожности  у младших школьников в ЭГ до и в ЭГ после проведения 

эксперимента 

 

Представленные результаты  младших школьников в ЭГ 

до и ЭГ после проведенного формирующего эксперимента 

указывают на различия между средними значениями видов 

тревожности в ЭГ до и ЭГ после проведения эксперимента. 

Средний результат общей тревожности (5,6), полученный 

младшими школьниками в ЭГ после эксперимента, меньше, чем 

средний результат (8) в ЭГ до проведения эксперимента. 

Статистический анализ результатов по Т-критерий Вилкоксона  
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(Tэмп=3, р ≤0,01) указываeт на значимые различия  между  

результатами в ЭГ до и в ЭГ после проведения эксперимента,  

более низкие результаты  у младших школьников в ЭГ после 

проведения эксперимента. Средний результат школьной 

тревожности (5), полученный младшими школьниками в ЭГ 

после эксперимента, меньше, чем средний результат (6,3) в ЭГ 

до проведения эксперимента. Статистический анализ 

результатов по Т-критерий Вилкоксона  (Tэмп=10, р ≤0,05) 

указываeт на значимые различия  между  результатами в ЭГ до и 

в ЭГ после проведения эксперимента,  более низкие результаты  

у младших школьников в ЭГ после проведения эксперимента. 

Для самооценочной тревожности, средний результат 

(5,7), полученный младшими школьниками в ЭГ после 

эксперимента, меньше, чем средний результат (7,7) в ЭГ до 

проведения эксперимента. Статистический анализ результатов 

по Т-критерий Вилкоксона  (Tэмп=1, р ≤0,01) указываeт на 

значимые различия  между  результатами в ЭГ до и в ЭГ после 

проведения эксперимента,  более низкие результаты  у младших 

школьников в ЭГ после проведения эксперимента. 

По межличностной тревожности,  средний результат (5), 

полученный младшими школьниками в ЭГ после эксперимента, 

меньше, чем средний результат (7,3) в ЭГ до проведения 

эксперимента. Статистический анализ результатов по Т-

критерий Вилкоксона  (Tэмп=6, р ≤0,05) указываeт на значимые 

различия  между  результатами в ЭГ до и в ЭГ после проведения 

эксперимента,  более низкие результаты  у младших школьников 

в ЭГ после проведения эксперимента. 

Для магической тревожности,  средний результат (7,4), 

полученный младшими школьниками в ЭГ после эксперимента, 

меньше, чем средний результат (8,8) в ЭГ до проведения 
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эксперимента. Статистический анализ результатов по Т-

критерий Вилкоксона  (Tэмп=3, р ≤0,01) указываeт на значимые 

различия  между  результатами в ЭГ до и в ЭГ после проведения 

эксперимента,  более низкие результаты  у младших школьников 

в ЭГ после проведения эксперимента.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод,  что у 

младших школьников, которые были включены в коррекционно-

развивающyю программy, направленную на снижение 

тревожности, снижается уровень тревожности, а так же и 

уровень школьной тревожности, самооценочной тревожности, 

межличностной тревожности и магической тревожности. 

Младшие школьники становятся более спокойными, 

терпеливыми, внимательными, менее напряженны, скованны и 

застенчивы.  К сожалению, это еще не постоянные реакции 

детей младшего школьного возраста. 

Результаты общей тревожности в школе, переживания 

социального стресса, фрустрации потребности в достижении 

успеха, страха самовыражения, страха в ситуации проверки 

знаний, страха не соответствовать ожиданиям окружающих, 

низкой физиологической сопротивляемости стрессу, проблем и 

страхов в отношениях с учителями в ЭГ до и в ЭГ после 

проведения эксперимента на основании данных теста Филлипса, 

представлены на Рисунке 3. 



265 

 

 
 

Рис. 3. Результаты по школьной тревожности и ее факторам у младших 

школьников в ЭГ до и в ЭГ после проведения эксперимента 

 

Результаты  младших школьников в ЭГ до и ЭГ после 

проведенного формирующего эксперимента указывают на 

различия между средними значениями факторов тревожности в 

ЭГ до и ЭГ после проведения эксперимента. Средний результат 

общей тревожности в школе (6,5), полученный младшими 

школьниками в ЭГ после эксперимента, меньше, чем средний 

результат (8,2) в ЭГ до проведения эксперимента. 

Статистический анализ результатов по Т-критерию Вилкоксона  

(Tэмп=6, р ≤0,05) указываeт на значимые различия  между  

результатами в ЭГ до и в ЭГ после проведения эксперимента,  

более низкие результаты  у младших школьников в ЭГ после 

проведения эксперимента. 

По фактору переживания социального стресса у младших 

школьников из ЭГ после эксперимента полученный средний бал  

(4,7) меньше, чем средний результат (5,8) в ЭГ до проведения 

эксперимента. Статистический анализ результатов по Т-

критерию Вилкоксона не выявил значимых различий. 
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Средний результат по фактору фрустрация потребности в 

достижении успеха (4,6), полученный младшими школьниками в 

ЭГ после эксперимента, меньше, чем средний результат (7,4) в 

ЭГ до проведения эксперимента. Статистический анализ 

результатов по Т-критерию Вилкоксона не выявил значимых 

различий. 

Результат по фактору страх самовыражения (2,2), 

полученный младшими школьниками в ЭГ после эксперимента, 

меньше, чем средний результат (2,7) в ЭГ до проведения 

эксперимента. Статистический анализ результатов по Т-

критерию Вилкоксона не выявил значимых различий. 

Для страха в ситуации проверки знаний, средний бал 

(2,3), полученный младшими школьниками в ЭГ после 

эксперимента, меньше, чем средний результат (3,4) в ЭГ до 

проведения эксперимента. Статистический анализ результатов 

по Т-критерий Вилкоксона  (Tэмп=6, р ≤0,05) указываeт на 

значимые различия  между  результатами в ЭГ до и в ЭГ после 

проведения эксперимента,  более низкие результаты  у младших 

школьников в ЭГ после проведения эксперимента. 

Средний результат по фактору страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих (1,9), полученный младшими 

школьниками в ЭГ после эксперимента, меньше, чем средний 

результат (2,1) в ЭГ до проведения эксперимента.  

Статистический анализ результатов по Т-критерию 

Вилкоксона не выявил значимых различий. 

По низкой физиологической сопротивляемости к стрессу,  

средний результат (1), полученный младшими школьниками в 

ЭГ после эксперимента, меньше, чем средний результат (1) в ЭГ 

до проведения эксперимента. Статистический анализ 

результатов по Т-критерий Вилкоксона  (Tэмп=10, р ≤0,05) 
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указываeт на значимые различия  между  результатами в ЭГ до и 

в ЭГ после проведения эксперимента,  более низкие результаты  

у младших школьников в ЭГ после проведения эксперимента. 

Средний результат по фактору проблемы и страхи в 

отношениях с учителями (4), полученный младшими 

школьниками в ЭГ после эксперимента, меньше, чем средний 

результат (4,8) в ЭГ до проведения эксперимента.  

Статистический анализ результатов по Т-критерий Вилкоксона  

(Tэмп=6, р ≤0,05) указываeт на значимые различия  между  

результатами в ЭГ до и в ЭГ после проведения эксперимента,  

более низкие результаты  у младших школьников в ЭГ после 

проведения эксперимента. 

 По данным результатaм можно сделать вывод,  что 

младшие школьники, которые участвовали в формирующем 

эксперименте стали менее тревожными в школьной ситуации. 

Благодаря коррекционно-развивающeй программe направленнoй 

на снижение тревожности, снижается уровень тревожности в 

школьных ситуациях через повышение самооценки, 

уверенности в себе и  обучению умению управлять собой в 

конкретных, наиболее волнующих ситуациях. 
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Abstract 
After years of technology evolving in a way that could not be 

predicted and made available to humans tools that were otherwise 

inconceivable, we see that it is possible that this technology has 

taken a step forward and took the lead on the human being. 

 

Key words: Smart device,  smartphone, needs, diagnostic, 

addiction, behavior, behavioral pattern, loneliness, self-esteem, 

problematic use, compulsiv. 

 

Adnotare 

După ani în care tehnologia a evoluat într-un mod în care nu 

a putut fi previzionat și a pus la dispoziția omului unelte care altă 

dată erau de neconceput, vedem că este posibil ca această tehnologie 

să fi făcut pasul în față și să fi preluat conducerea asupra ființei 

umane. 

 

Concepte-cheie: dispozitiv smart, smartphone, nevoi, 

diagnostic, dependență, comportament, tipar comportamental, 

însingurare, stimă de sine, utilizare excesivă, compulsiv. 

 

Faptul că omul este o ființă complexă, ce manifestă nevoi 

uneori greu de înțeles și de acceptat, nu mai este o noutate pentru 

nimeni; a intrat chiar în structura unui pseudolimbaj, de lemn, dar 

asta nu înseamnă că nu conține tot atât adevăr în fiecare cuvânt, cât 

este și în sintagma „soarele luminează ziua”. 

Una dintre nevoile umane de bază, ce se manifestă însă și la 

alte ființe vii, este nevoia de a aparține unui grup social, de a dărui și 
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de a primi afecțiune, atașament, recunoaștere. La alte specii, nevoia 

de grup social ține de supraviețuire, la om însă această nevoie care, 

teoretic, ar trebui să fie acoperită, se manifestă și în feluri care nu pot 

fi asociate cu nimic din ceea ce vedem în regnul animal. 

Cert este că, în zilele noastre, nevoia de a dărui afecțiune și 

de a simți atașament se manifestă în moduri în care altădată nu ar fi 

fost imaginate. Deoarece omul își poate asigura cu forțe proprii 

nevoile de bază, organizarea sa psihologică a trebuit să se adapteze 

unei lumi denumite „consumeristă”, o lume în care nu mai contează 

binele grupului, pentru că acesta înseamnă bine pentru fiecare 

membru; astăzi noțiunea de bine se aplică individual, într-o manieră 

în care, de cele mai multe ori, este scos din ecuație binele comun. 

Deși simte cu ardoare aceeași nevoie de a socializa, de a interacționa, 

omul se comportă diferit, mai ales începând din perioada revoluției 

industriale, care a însemnat începutul însingurării umane și al 

dominanței interesului propriu, de multe ori discreționar, în dauna 

binelui comun [2, pp. 41-44].  

Există imagini sociale care surprind prin imposibilul lor, prin 

golul spiritual pe care îl generează, prin absurditatea lor, în ultimă 

instanță. O altfel de imagine poate fi descrisă astfel: Un spațiu 

comercial închis, denumit „mall”, care suplinește spațiile deschise în 

aer liber, unde oamenii afirmă că pot să socializeze și să desfășoare, 

în grup, diferite activități. Un grup de tineri, de 14-19 ani, aranjați 

circular, aparent prieteni, stau cu smartphone-urile în mână și 

tastează repede, surprinzător de repede chiar. Au cerut voie părinților 

să iasă cu prietenii, să mai stea de vorbă, să se relaxeze. Acesta este 

modul în care înțeleg să facă acest lucru: în fața unui „intelligent 

device”, a unui dispozitiv „smart”,  adică isteț, chiar dacă prietenii 

sunt alături.  
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S-au născut cu tehnologia la îndemână și manifestă capacități 

și îndemânări care, de multe ori, nu stau la îndemâna unui adult. În 

cazul lor, interfața dintre doi oameni nu mai este cuvântul (care a fost 

de la început, așa cum afirmă Biblia, creator, modelator, făcător de 

lucruri minunate!), ci un dispozitiv care creează o lume virtuală la 

îndemâna oricui, o lume cameleonică, ce își schimbă forma, 

structura, culorile și, mai ales, regulile, după voia utilizatorului.  

După ani în care tehnologia a evoluat într-un mod în care nu a 

putut fi previzionat și a pus la dispoziția omului unelte care altădată 

erau de neconceput, vedem că este posibil ca această tehnologie să fi 

făcut pasul în față și să fi preluat conducerea asupra ființei umane. 

De-a lungul timpului, am observat o serie de lucruri ce, 

aparent, păreau inofensive: 

- Tendința noilor generații de a nu mai citi, în sensul clasic 

al cuvântului, ci de a lua de gata tot felul de informații din 

surse facile, care nu le cer prea mult efort investigativ și 

nici prea mult efort investit în analiză și sinteză. Apare 

educația și cultura de tip „Discovery”, formată prin 

asimilarea unor opinii, păreri, concluzii aparent acceptate 

și validate de mediile științifice și sociale, deci dezirabile, 

posibil de afișat și afirmat în grupuri, păreri ce nu pot crea 

niciun fel de disconfort, în sensul argumentării și al 

persuadării celorlalți; 

- Comunicare defectuoasă, în sensul insuficienței și sărăciei 

vocabularului, al exprimării secvențiale, în fraze care nu 

au coerență internă și conținut și care nu au, uneori, nici 

legătură între ele, decodificare defectuoasă, lipsă de 

emotivitate și empatie, atitudine agresivă, de dominare; 

- Preferința pentru o lume virtuală, creată după propriile 

nevoi, aspirații, țeluri, ușor de controlat cu ajutorul 
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funcțiilor tehnologiei, în detrimentul adaptării la lumea 

reală, care oferă, în egală măsură, provocări și satisfacții, 

care te obligă să faci în mod constant eforturi de adecvare 

la exigențele sale; 

- O stare de neimplicare, de expectativă, de lipsă de interes 

față de destinul propriu care se derulează în realitate, o 

părăsire chiar a realității care nu vine în întâmpinarea 

nevoilor individului și schimbarea tendinței de acțiune 

către lumea virtuală, pentru care tânărul este total pregătit 

dacă are un dispozitiv smart suficient de performant și 

cunoaște algoritmul de acces în această lume; 

- Concepția falsă că majoritatea tinerilor se pricep la 

informatică; ei nu cunosc alcătuirea internă a 

dispozitivelor pe care le folosesc, modul în care funcțiile 

pe care le accesează sunt realizate de componentele 

dispozitivului, fluxurile electrice ce poartă biții de 

informație etc. Ei cunosc pașii de acces, succesiunea 

butoanelor care le deschid ușa lumii pe care o doresc. 

Confruntați la examenele de bacalaureat cu problematica 

TIC, tinerii fac față relativ greu; 

- Lipsa capacității de a teoretiza, de a abstractiza, de a face 

judecăți inductive; majoritatea urmează algoritmi de 

rezolvare a problemelor, fie la materiile de studiu, fie 

chiar la problemele pe care viața le ridică. 

Este normal deci să încercăm să înțelegem ce se întâmplă, care 

este originea acestor manifestări și unde pot ele duce, dincolo chiar 

de opiniile actuale ale specialiștilor care afirmă că tehnologia 

smartphone conduce și la probleme fiziologice, la manifestări care 

afectează starea de sănătate a individului. 
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În introducerea la studiul interdisciplinar derulat de către 

specialiștii Universității din Florida (Departamentul de psihiatrie, 

Centrul Medical Regional din Orlando) și cei ai Universității Duke, 

Durham (Departamentul de radiologie), se afirmă că, în ultimii ani 

[4],  s-a înregistrat o creștere a interesului public față de consecințele 

utilizării telefoanelor mobile. Studiile invocate de către autori au 

relevat că au fost constatate probleme serioase de sănătate la 

utilizatorii care au participat la cercetări: dureri de cap, probleme de 

concentrare, pierdere a acuității auditive, oboseală, tulburări de 

somn, amețeli.  

Pe lângă aceste manifestări, medicii psihiatri și psihologii 

atrag atenția că există și manifestări mai profunde, ce pot fi asociate 

cu comportamente ale persoanelor care au contractat adicții față de 

substanțele psihotrope ori față de jocurile de noroc. 

Opinia că manifestările sunt asemănătoare a stârnit și 

stârnește diverse contradicții, dat fiind faptul că în DSM-IV [10] nu 

este inclusă o condiție medicală denumită „dependență”. Cuvântul 

„dependență” este pus în legătură cu anumite substanțe ce se află la 

originea unor tulburări psihiatrice, dar nu cuprinde și definirea și 

explicarea unor comportamente induse de o altfel de dependență, ce 

nu include substanțele interzise. Mai mult, DSM-5 [10] descrie 

tulburările produse de consumul unor substanțe utilizând următoarele 

unsprezece criterii: 

1. Utilizarea în cantități mari și pentru o perioadă mai lungă 

decât s-a intenționat inițial; 

2. Dorința de a reduce sau de a controla utilizarea; 

3. Nevoia de a petrece un timp îndelungat pentru obținere, 

folosire sau recuperare în urma consumului acestor 

substanțe; 
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4.  Manifestarea unei pofte puternice, a unei lăcomii în 

creștere pentru consum; 

5. Utilizarea recurentă a substanței, cu consecințe în 

îndeplinirea misiunii și a rolurilor pe care individul 

trebuie să și le asume în societate; 

6. Continuarea folosirii, în ciuda apariției problemelor 

sociale, interpersonale și personale; 

7. Neglijarea unor priorități profesionale, sociale și 

personale, din cauza folosirii acestor substanțe; 

8. Utilizarea, ignorând riscurile, chiar dacă este pusă în 

pericol siguranța fizică; 

9.  Utilizarea substanței fără întrerupere, ignorând 

consecințele fizice și psihice asociate; 

10. Toleranță; 

11. Simptome de izolare și retragere. 

 

Deși nici DSM-IV, nici DSM-5 nu includ nicio tulburare pusă 

în relație cu utilizarea defectuoasă a tehnologiei, dependența de 

jocurile de noroc este inclusă în DSM-IV, ca o condiție 

diagnosticabilă, în categoria tulburărilor de control al impulsurilor, 

neincluse altundeva, iar în DSM-5 este inclusă, pentru prima dată, ca 

dependență comportamentală.  

Despre „tehnodependență” s-a vorbit încă din anul 1982, 

înainte de răspândirea largă a uzului tehnologiei IT și a telefoniei 

mobile [1, pp. 753-757], actualmente vorbindu-se, în mod consistent, 

despre dependența de internet și de jocurile video, dependență care 

are o fundamentare din ce în ce mai serioasă, atât clinic, cât și 

empiric; totuși încă  nu sunt recunoscute tulburările legate de 

utilizarea în exces a telefoanelor mobile, deși experții pun în discuție 

recunoașterea acestui fapt ca o condiție diagnosticabilă. 
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Acest fapt este încă dificil de realizat, deoarece, pentru a fi 

evaluate problemele care sunt legate de utilizarea în exces a 

telefonului mobil în ideea că ar putea fi asimilate altor dependențe 

comportamentale, trebuie întâi să fie clarificate mecanismele care le 

provoacă. Trebuie precizat că încă nu sunt concepute criterii validate 

de diagnosticare și nici scale de măsurare și de evaluare. 

Chiar și așa, diferitele studii efectuate au relevat tipare 

comportamentale diferite sau înclinații, care depind de motivația 

manifestată de către utilizatorii bărbați, comparativ cu femeile [5], 

care au manifestat o disponibilitate crescută de a se concentra pe 

interacțiunea socială. Alte studii, derulate în Coreea de Sud, arată că 

și în situația în care utilizatorul trebuie să-și recunoască condiția de 

dependență, femeile sunt mai conștiente și sunt mai dispuse să își 

recunoască și să-și accepte problema. 

Referitor la adolescenți și la tineri, studiile au arătat că 

elevii/studenții-participanți de sex masculin au tendința de a 

externaliza simptomele care indică dependența, spre deosebire de 

femei, care au tendința de a o internaliza, ceea ce a indicat că și 

gradul de conștientizare a problemei este diferit, în funcție de sex. 

Nevoia de apartenență la un grup social, egalitatea, 

relaționarea cu alți indivizi sunt elemente importante, care se 

constituie în priorități ale vieții adolescentului de astăzi, iar 

posibilitatea de a crea și de a întreține relații sociale prin intermediul 

telefonului mobil pare că este o soluție pentru ei. La grupurile de 

adolescenți studiate [8], s-a observat că nevoia acută de a fi accesibili 

în orice moment, dublată de sentimente de teamă și de însingurare, 

generate de faptul că ar putea fi lăsați pe dinafară, duce la utilizarea 

exagerată a telefonului mobil. Studii care au avut ca subiect 

personalitatea și impactul emoțional în urma utilizării telefonului 

mobil (apeluri și mesaje text) scot în evidență niveluri ridicate ale 
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sentimentelor de însingurare, stimă de sine scăzută, precum și de 

extroversiune, care se înregistrează la cei cu grad înalt de folosire a 

acestui dispozitiv. 

Prin urmare, se creionează două tipare diferite în utilizarea 

„maladivă” a telefonului mobil. În epoca actuală, dispozitivele smart 

permit posesorului să navigheze pe Internet, să joace jocuri on-line, 

să utilizeze o largă varietate de softuri și aplicații ce furnizează mult 

mai multe posibilități de divertisment. Utilizarea acestor aplicații, în 

relație cu nivelul de satisfacție perceput, ca și gamingul online, 

furnizează utilizatorului recompensele dorite, odată cu posibilitatea 

evadării din cotidian. Această formă de utilizare în exces a 

telefonului poate fi văzută, mai degrabă, ca o dependență de media, 

telefonul mobil fiind facilitatorul unei mai largi accesibilizări a  

divertismentului. Toți acești factori identificați au fost puși în 

legătură cu posibilitatea de a avea o predispoziție pentru un 

comportament compulsiv. Mai mult, o stare avansată de plictiseală, 

care caracterizează modalitatea de petrecere a timpului liber de către 

adolescenți, precum și nevoia de a resimți noi senzații, a fost pusă pe 

seama tendinței de utilizare excesivă a telefonului mobil. 

Divertismentul prin intermediul tehnologiei poate fi considerat un 

mecanism comun atât pentru gamingul compulsiv, cât și penrtu 

navigarea pe Internet ori utilizarea telefonului mobil.  

   O altă formă de utilizare problematică este legată de nevoia 

de interconectivitate socială prin intermediul dispozitivelor smart. De 

vreme ce motivele enunțate anterior și factorii de personalitate care 

conduc la ambele forme de utilizare excesivă diferă, putem deduce că 

și consecințele asupra sănătății diferă.  

Divergențele care apar în includerea/neincluderea utilizării 

excesive a telefonului mobil în categoria dependențelor 

comportamentale, țin de finalitatea acestei utilizări. 
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Pe de o parte, o largă categorie de utilizatori au dezvoltat 

această nevoie din cauza obligațiilor profesionale, care solicită 

contactarea multor persoane, discuții, video-conferințe etc., situație 

despre care nu se poate spune că este un comportament ce pare că se 

desfășoară doar în jurul telefonului mobil. Pe de altă parte, o altă 

serie de utilizatori doresc să dețină un astfel de dispozitiv în scopuri 

personale, de divertisment, comportament ce poate fi similar unei 

„technological addiction”. Rămâne de discutat în ce măsură nevoia 

manifestă de interconectivitate socială poate fi asimilată unei stări de 

dependență și poate fi legată de problemele utilizării în exces a 

telefonului mobil. 

  

Bibliografie 

1. Brod, C. Managing technostress: optimizing the use of 

computer technology. În: The Personnel Journal, 1982, vol. 

61, no.10.  

2. Cozolino, Louis. Predarea bazată pe atașament. București: 

Trei, 2017. 

3. Maslow, H. A. Motivație și personalitate. București: Trei, 

2007. 

4. Merlo, J. L., Stone, M. A., Bibbey, A. Measuring 

problematic mobile phone use: development and 

preliminary psychometric properties of the PUMP scale. În: 

Journal of Addiction, 2013. 

5. Min Kwon, Dai-Jin Kim, Hyun Cho, Soo Yang. The 

smartphone addiction scale: developement and validation of 

a short version for adolescents.  http://journals.plos.org/ 

plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0083558 

6. Moscovici, S. Influență socială și schimbare socială. Iași: 

Polirom, 2011. 

http://journals.plos.org/%20plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0083558
http://journals.plos.org/%20plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0083558


277 

 

7. Popoviciu, S. Psihologie socială. O abordare contextuală a 

individului ca actor social. Oradea: Emanuel University 

Press, 2013. 

8. Röösli, M. Problematic mobile phone use in adolescents: 

derivation of a short scale MPPUS-10. Swiss tropical and 

Public Health Institute, Basel, Switzerland and University of 

Basel. 

9. Tisseron, S., Gravillon, I. Psihologia jocurilor video. 

București: Trei, 2010. 

10. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, Fourth, Fifth Edition. 

 

 

 

TEHNOLOGIILE INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII ÎN 

CONSILIEREA CARIEREI 

Daniela-Marinela LUNGU, doctorandă 

(România)  

 

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 
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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. 

 

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 

profesii nu mai poate fi amânată. Pentru adolescenţii care se află în 

faţa alegerii unei profesii, testarea vocaţiei trebuie să fie un factor 

http://www.testpoint.ro/produse/test-vocatie-profesionala/
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determinant. A face o astfel de alegere sub influenţa unui „trend”, a 

părinţilor sau pe baza sfaturilor oferite de prieteni nu este deloc 

recomandat.  

 

          Cuvinte-cheie: vocație, TIC în consilierea carierei, aptitudini 

cognitive, interese, trăsaturi de personalitate, valori. 

 

 Entuziasmul justificat al folosirii noilor TIC în oferirea 

serviciilor de informare, de consiliere şi de orientare a dus şi la 

adoptarea unei terminologii menite să fie de impact, și anume: 

consiliere cibernetică (Cyber-Counseling);  societate informaţională 

(Information Society); revoluţia comunicării (Communications 

Revolution); revoluţie în tehnologiile înalte (High-Tech Revolution); 

orientare cibernetică (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 

domeniul informaticii (calculatoare cu mari resurse de memorie şi 

deci capabile să stocheze baze de date voluminoase, dezvoltarea 

industriei stocării informaţiilor, a sistemelor multimedia, lucrul în 

reţea al calculatoarelor prin intermediul Internetului). În conformitate 

cu clasificarea 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”, dintr-o listă de slujbe, a 

profesiei potrivite pentru un client, în funcţie de caracteristicile sale,  

profile personale obţinute prin autoevaluare: programe care 
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„creează” 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 a instituţiilor de educaţie şi formare profesională, 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: 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)evaluarea 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 a 

ofertei pieţei forţei de muncă; 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 
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posibilităților de stocare, de regăsire, de manipulare și de combinare 

a diferitelor seturi de variabile (caracteristici personale, ocupații, 

instituții etc.) și 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 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 

cerințe: desigur, atâtea specificații câte au fost introduse în sistem)” 

[2]. 

Vulnerabilitățile principale ale programelor informatizate de 

consilierea carierei, care se consideră, pentru moment, ca 

dezavantaje în calea utilizării 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 și să asigure ameliorarea 

programelor; programele care nu sunt totdeauna în consens cu 

cererile tipice sau dinamice ale clienților; flexibilitatea încă redusă 

sau chiar nulă a programelor informatizate la schimbarea 

priorităților, a nevoilor și a categoriilor de informații ale clienților: 

acestea acționează strict în consens cu programul și cu informațiile 

introduse inițial; incapacitatea programelor de a învăța, de a se 

adapta, de a manifesta empatie sau de a deține alte calități 
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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 în 

domeniul TIC, a lipsei de mijloace tehnice, de conectare la Internet, 

a lipsei programelor 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:  

- există aptitudini, deprinderi, abilităţi diferite, care îi 

deosebesc pe indivizi; 

- există profesii/meserii  a căror exercitare cu succes presupune 

ansambluri de aptitudini speciale;  

- există posibilitatea practică de a pune într-o relaţie 

avantajoasă pentru ambele părţi aceste aspecte [3]. 

Subscriem părerii lui M. Jigău, care apreciază că testele 

psihologice nu trebuie utilizate în exces şi în toate situaţiile, ci doar 

în următoarele categorii de împrejurări: 

- 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]. 
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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 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 diferenţa dintre cele două profiluri, se poate stabili măsura 

în care, din punct de vedere aptitudinal, o anumită persoană 

corespunde unei sau mai multor profesii. Pentru a oferi maximum de 

ajutor consilierului, compararea profilului aptitudinal al individului 

cu profilurile aptitudinale ale profesiilor se face în mod automat de 

către 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 realizat 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 interes: directiv, 
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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 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 demonstrează persoana în activităţile desfășurate.  

Strategia utilizată în construirea chestionarului are un suport 

empiric bogat, ea este descrisă în studii teoretice sau empirice 

referitoare la corespondenţa persoană-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 
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dezvoltări din site-ul web al proiectului „Guide to the World of 

Occupations” (www.gwo.cz), încheiat în 2004, care 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. Ea ridică însă numeroase 

semne de întrebare, vizând 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; 

- 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, 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 crearea 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 este făcută de consilier (și, cel puțin deocamdată, nu se 

întrevede posibilitatea de a fi înlocuit de mijloace informatice). Apoi, 

http://www.gwo.cz/
http://www.go.ise.ro/
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unii clienți nu vor găsi în aceste programe răspuns la toate nevoile 

lor, iar alții, pur și simplu, nu le preferă în schimbul consilierilor sau 

nu sunt alfabetizați funcțional să le utilizeze. Calculatoarele sunt 

pentru consilier instrumente de lucru care facilitează derularea unei 

activități mai eficiente și operative 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 eficientă a programelor de 

informare, la 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, ale 

formării și integrării socioprofesionale a forței de muncă. 

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 asistenta psihopedagogica nu utiliza TIC pentru a-și spori 

vizibilitatea, pentru a preciza 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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ROLUL CONSILIERII 

PSIHOLOGICE ÎN SITUAȚIILE DE  ABUZ FIZIC ASUPRA 

COPIILOR 

Gabriela BALAN, doctorandă 

 

Abstract 

      Therapy is one of the many important strategies to help 

abused and neglected children overcome the role of the victim and to 

continue their progress towards positive and productive maturity. 

The psychologist through therapy receives the immediate reward of 

knowing his efforts to help the child and his family struggling to 

overcome the effects of physical abuse. For this reason, therapy is a 

valuable service and an important factor for the well-being of abused 

children and their families. 

 

      Key words: Therapy, physical abuse, anxiety, violence, 

psychic tension. 
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Adnotare 

      Terapia este una din numeroasele strategii importante pentru 

a ajuta copiii abuzați și neglijați să depășească rolul victimei și să 

își continue progresul spre maturitate pozitivă și productivă.  

Psihologul, prin terapie, primește  recompensa imediată de 

cunoaștere a eforturile sale pentru a ajuta copilul și familia sa care 

luptă să depășească efectele abuzului fizic. Din acest motiv, terapia 

este un serviciu valoros și un factor important pentru bunăstarea 

copiilor abuzați dar și a familiilor acestora. 

 

 Cuvinte-cheie: terapie, abuz fizic, anxietate, violență, tensiune 

psihică. 

 

   Asociația Britanică pentru Consiliere, fondată în 1977, 

definește consilierea astfel: „Consilierea este utilizarea pricepută și 

principială a relației interpersonale, pentru a facilita autocunoașterea, 

acceptarea emoțională și maturizarea, dezvoltarea optimă a resurselor 

personale. Scopul general este acela de a oferi ajutorul de a găsi 

soluții în direcția unei vieți satisfacătoare și pline de resurse. Relațiile 

de consiliere variază în funcție de cerere, dar pot fi centrate pe 

aspecte ale dezvoltării, pe formularea și rezolvarea unor probleme 

specifice, luarea de decizii, controlul stărilor de criză, pe lucrul 

asupra trăirilor afective sau a conflictelor interne ori pe îmbunătățirea 

relațiilor cu ceilalți”. Consilierea are numeroase asemănări 

cu psihoterapia, cea mai importantă asemănare fiind aceea că ambele 

reprezintă procese de influențare interpersonală reciprocă [Ivey si 

Simek Downing, apud Holdevici, 1996, p. 204]. 

Copilul abuzat fizic poate prezenta probleme extrem de 

variate. Aceste probleme pot fi grupate în două mari categorii [1]: 
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-        stări subiective de disconfort: tensiune psihică, sentimente de 

inferioritate, anxietate, timiditate, depresie, sentimente de 

culpabilitate, nehotărâre, incapacitatea de a lua unele decizii, 

iritabilitate etc.; 

-        probleme comportamentale: comportament exagerat de retras, 

incapacitatea de a se impune, de a se pune în valoare, 

comportament  impulsiv, agresiv etc. 

     Psihologul promovează conștientizarea și înțelegerea de către  

copil a dinamicii abuzive, încurajează creșterea și dezvoltarea, 

dincolo de rolul victimei sau de identificarea necorespunzătoare cu 

abuzatorul, și sprijină individualitatea și integritatea personală, îi 

învață pe copii să se îngrijească de ei, să se gândească la 

comportamentul lor și să facă alegeri care să maximizeze siguranța 

acestora, ajută copilul să-și recâștige încrederea, credința și investiția 

în relații semnificative.  

Participarea la activitățile de consiliere poate spori cooperarea  

și interacțiunile sociale adecvate și poate oferi stimă – construirea de 

experiențe pentru copil. Participarea la grupurile sociale și școlare îi 

oferă copilului ocazia să aplice și să practice abilitățile sale sociale 

dobândite și îi determină pe ceilalți copii să îl vadă ca pe un coleg și 

nu ca pe o victimă a abuzului fizic [2]. 

Faza de început a consilierii se concentrează pe stabilirea de 

încredere, pe determinarea nivelului actual al copilului, a stilului de 

funcționare și adaptare utilă copilului. Psihologul trebuie să 

stabilească o relație cu copilul în funcție de interesele și nevoile 

acestuia. În acest fel, consilierea este centrată pe copil și este 

determinată de interesul, capacitatea și dorința copilului de a 

participa. Copilul trebuie să fie ghidat în înțelegere și 

conștientizare; el beneficiază de un plan clar și de intervenții 

adecvate.  

http://www.rasfoiesc.com/hobby/muzica/Definirea-sunetului-ca-fenomen82.php#_ftn1
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Repetarea expresiilor-cheie și conectarea gândurilor și 

sentimentelor cu reprezentări simbolice îl ajută pe copil să integreze 

experiența terapeutică la toate nivelurile [3]. Psihologul poate folosi 

mai multe metode pentru a ajuta copilul să înțeleagă și să 

conștientizeze conceptele de siguranță și protecție. De exemplu, jocul 

„Ce se întâmplă dacă” este util pentru a determina autocapacitatea de 

protecție și preocupările emoționale, legate de siguranță, ale copilului 

[4]. 

     La aportul inițial, ca și în toate etapele ședințelor, este 

important ca psihologul să creeze o alianță puternică și o legătură cu 

părintele. Părinții trebuie să înțeleagă că sunt foarte importanți pentru 

copil și că sprijinul și comportamentul lor vor determina modul în 

care un copil își va gestiona trăirile și emoțiile. Psihologul trebuie să-

i convingă pe părinți că este nevoie de o contribuție importantă din 

partea lor și ca aceasta va fi benefică atunci când părinții își 

împărtășesc ideile și preocupările, precum și oferă sprijinul și 

participarea lor. De asemenea, copilul trebuie să știe că nevoile sale 

vor fi abordate în cadrul ședințelor de consiliere. Este important ca el 

să înțeleagă că scopul ședințelor de consiliere este de  a-l  ajuta să 

afle ce s-a întâmplat și cât de mult l-a afectat această situație. 

    Gil E. notează trei sarcini care trebuie îndeplinite până la sfârșitul 

interviului inițial [5]: abilitatea de a se gândi la experiența 

dăunătoare, de a recunoaște sentimentele și comportamentul generat 

de acele gânduri și de a permite copiilor să facă distincții și alegeri și 

să ia decizii.  

 Gândirea la experiența lor înseamnă adunarea de  informații 

care explică de ce a avut loc abuzul. Aceasta înseamnă 

compararea informațiilor și evaluarea acestor 

informații. Gândindu-se la experiența trăită, copilul face 

diferența dintre senzația de siguranță și lipsa de siguranță, 
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poate recunoaște comportamentul abuziv, ceea ce îi permite 

să identifice situațiile problematice și să facă alegeri care să-l 

ajute să rămână în siguranță la rău. Pe măsură ce copilul 

recunoaște și  are capacitatea de a gândi și de a alege, începe 

să să se simtă mai bine și să aibă mai mult control asupra lui.  

 Identificarea, recunoașterea și împărtășirea sentimentelor 

despre experiența trăită poate ajuta copilul să recunoască 

relația dintre sentimente și stima de sine, valoarea de sine și 

comportament.  

Un copil beneficiază de experiențele terapeutice care îi permit să-

și exprime sentimentele, exagerând răspunsurile sale până când 

aceste răspunsuri sunt destul de convingătoare ca el să simtă că 

reprezintă modul în care se simțea în momentul abuzului. Tehnici, 

cum ar fi lovirea unei perne sau a unui sac de box sau notarea, pe o 

foaie, a tuturor sentimentelor pe care le-a trăit atunci când a fost 

abuzat fizic și apoi să arunce foaia în coșul de gunoi, îi pot ajuta pe 

copii să se descarce de emoții și să înceapă să renunțe la ele.  

Este, de asemenea, important ca cel abuzat să fie învățat, prin 

mijloace sociale, să se poată exprima. Aceste metode includ 

comunicarea directă, asertivitatea și negocierea. Un copil trebuie să 

știe că, dacă lovește ceva, cum ar fi o perna, aceasta poate fi o 

eliberare, acceptabilă pentru sentimente. Cu toate acestea, lovirea 

cuiva, cum ar fi un copil sau un părinte, nu este o ieșire 

acceptabilă. Haaken și Schlaps notează că abuzatul nu este pur și 

simplu un vas care a fost umplut cu experiențe rele și care, în 

consecință, poat fi golit și reumplut cu mesaje de remediere.  

Terapia în grup este utilă în special pentru diminuarea stării 

de izolare, pentru îmbunătățirea competențelor sociale, pentru 

monitorizarea problemelor de comportament și pentru intervenția în 

astfel de probleme. Terapia de grup permite copilului să se identifice 
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la nivelul grupului și îl ajută să învețe noi și, eventual, mai eficiente 

modalități de interacțiune și comunicare. Terapia de grup poate 

facilita participarea prin sprijin și înțelegere din partea grupului de 

prieteni, lăsându-i copilului posibilitatea să practice multe dintre 

abilitățile sale, pe care le va îmbunătăți prin interacțiune cu membrii 

grupului. Beneficiile suplimentare oferite de terapia în grup includ 

normalizarea experienței prin audierea similitudinilor în sentimentele 

victimelor și răspunsurile la abuz sau neglijare, capitularea corectivă 

a grupului de familie, dezvoltarea tehnicilor de socializare, 

dobândirea sentimentului de apartenență și catharsis [6]. 

Terapia prin joacă sau play terapia este o modalitate 

eficientă care ajută copilul să-și exprime sentimentele, să manifeste 

comportamente și să câștige preluarea controlului asupra amintirilor 

și sentimentelor generate de experiența abuzivă. Un copil folosește 

jocul să-și gestioneze temerile și neliniștile legate de abuz, să-și 

exprime sentimentele despre ceea ce i s-a întâmplat și demonstrează 

modul în care el înțelege cele întâmplate. Terapia prin joc îi permite 

copilului să reprezinte simbolic acele evenimente care generează 

frică și anxietate și îl ajută să se detașeze de amintirile legate de 

experiența înfricoșătoare și să între într-un proces de recuperare. Play 

terapie este deosebit de eficientă la copiii care nu au abilitățile 

verbale sau cognitive necesare pentru a participa la o discuție 

deschisă despre sentimentele lor. Astfel de intervenții trebuie 

dezvoltate pentru a ajuta copilul să obțină un sentiment de control 

asupra unei experiențe devastatoare. Prin jocul său, copilul oferă, de 

asemenea, o reprezentare simbolică a experiențelor abuzive. 

Reconstrucțiile de joc și de fantezie includ adesea gândirea dornică 

sau magică, teme de furie, violență și fantasme de salvare. 

Terapia individuală, de obicei, este introducerea copilului la 

consiliere. Este o oportunitate pentru copil să interacționeze cu un 
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adult susținător și informat și să dezvolte relația adult – 

copil. Terapia individuală permite psihologului să evalueze abilitățile 

copilului, să îl ajute să învețe comportamentele potrivite vârstei și, 

astfel, să poată interacționa cu colegii. Scopul consilierii individuale 

este înțelegerea, integrarea și rezolvarea acelor experiențe care 

afectează dezvoltarea, interacțiunea și siguranța. Este cea mai 

benefică pentru a ajuta copiii să-și formeze și să dezvolte sentimentul  

de încredere, de stăpânire, de autocontrol și de identitate. Terapia 

individuală este, în general, utilă, ea facilitează divulgarea abuzului 

și a neglijenței, ajutând copilul să-și identifice problemele legate de 

experiența sa și să-și rezolve problemele intrapersonale. 

Pentru a ajuta copilul să se recupereze, prin traume, 

terapeutul poate:  

✍ Ajuta copilul să-și reamintească detaliile evenimentului 

traumatizant; 

✍ Ajuta copilul să definească senzațiile, gândurile, sentimentele și 

convingerile generate de experiență; 

✍ Ajuta copilul să facă legătura între ceea ce s-a întâmplat în timpul 

abuzului și starea în care este el în prezent; 

✍ Utiliza intervenții care oferă un sentiment de completare și 

închidere a experienței [7]. 

Trauma survine atunci când copilul nu este în măsură să-și 

gestioneze reacțiile puternice [8]. Când un copil devine copleșit de 

senzațiile, gândurile sau sentimentele sale despre abuz, el nu poate 

înțelege această experiență. Copilul continuă să se simtă ca și cum ar 

fi încă în pericol și trăiește, în mod repetat, experiența abuzivă 

continuând să retrăiască evenimentul, ca și cum ar fi încă în 

desfășurare. Uneori, el se va comporta astfel, încât să provoace altora 

reacții care seamănă cu situația de abuz. Copilul creează situații care 

repetă abuzul dintr-o încercare de a-și stăpâni sentimentele 
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copleșitoare și pentru a câștiga încrederea că el are un anumit control 

asupra experienței. 

Cercetătorii subliniază modul în care psihologul ascultă și 

reacționează la cele expuse de copiii abuzați. Acest proces este mai 

mult centrat pe o schimbare terapeutică susținută decât pe 

abstractizarea experiențelor traumatice. De cele mai multe ori, 

copilul abuzat a auzit că ar trebui să spună „nu” sau să fugă, sau să 

spună cuiva. El se simte vinovat că nu a făcut aceste lucruri, dar se 

poate simți și inutil. Un copil trebuie să realizeze că starea de frică 

sau de furie, sau de confuzie poate fi împiedicată de capacitatea sa de 

a riposta. Dacă făptuitorul a folosit amenințări sau violență, deciziile 

pe care le-a luat un copil în momentul abuzului au fost critice pentru 

starea sa fizică și emoțională. Un copil poate să-și evalueze alegerile 

pe care le-a făcut în timpul incidentelor de abuz și poate avea nevoie 

să înțeleagă că a făcut cele mai bune alegeri posibile, având în vedere 

natura situației. De asemenea, el poate să recunoască faptul că un 

comportament necesar în timpul incidentelor abuzive sau înainte de 

dezvăluire poate să nu mai fie util pentru el [9]. 

Terapia de grup nu este justificată în cazul unui copil care nu 

reușește să-și gestioneze comportamentul impulsiv. Un copil cu 

abilități sociale limitate are adesea nevoie, pentru început, de terapie 

individuală, pentru a-și  forma o experiența socială, necesară terapiei 

de grup. 

Terapia familială este cea mai utilă atunci când familia este 

dispusă și capabilă să vadă abuzul sau neglijarea ca pe o problemă. 

Trebuie să fie abordată de toți membrii familiei. Terapia familială 

este o oportunitate de a explora rolurile și relațiile membrilor 

familiei, ajutând fiecare membru să-și recunoască impactul pe care îl 

exercită asupra celorlalți și să crească coeziunea familiei. Terapia 

familială poate facilita rezolvarea problemelor și poate îmbunătăți 
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comunicarea între membrii familiei. Este adesea un instrument 

eficient care îi ajută pe membrii familiei să resimtă sentimentele 

părintești/ filiale (când copilul sau părintele ofensator a fost eliminat 

din familie) și să dezvolte noi comportamente care să ajute fiecare 

membru al familiei să se simtă capabil să contribuie și să beneficieze 

de un trai împreună. Terapia familială nu este justificată atunci când 

adulții, mai ales dacă sunt agresori, nu sunt capabili să fie 

responsabili pentru comportamentul lor. Problemele de alcool, furie 

și violență pot fi abordate în cadrul unei familii, dar fiecare 

participant trebuie să se simtă în siguranță și capabil să ofere 

protecție, dacă este necesar. 
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Abstract 

The aim of this paper consists in pointing out the importance 

and the topicality of divorce study, especially divorce with minors, by 

pointing out the statistical and argumentative aspects. 
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Adnotare 

Scopul prezentei lucrări constă în punctarea importanței și 

actualității tematicii referitoare la studiul divorțului, mai ales a 

divorțului cu minori, prin punctarea aspectelor de ordin statistic și 

argumentativ. 
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        Cuvinte-cheie: divorț, divorț cu copii, familie, impactul 

divorțului, etapele divorțului, trauma postdivorț, studii demografice. 

 

Sub presiunea prescripției cotidiene, percepția asupra 

divorțului este în schimbare. Dacă inițial se considera divorțul ca 

fiind ceva de neconceput, de blamat, un păcat capital sau o 

catastrofă, în lumea zilelor noastre, datorită incidenței crescute, 

tendința este ca divorțul să fie perceput ca o etapă firească în ciclul 

vieții de familie, ca o perioadă de tranziție readaptativă firească 

pentru numeroase familii. Pentru a face față perioadelor predivorț, 

divorț și postdivorț, părinții au nevoie de o pregătire prealabilă, care 

să țină cont și de caracteristicile și nevoile copilului în toate etapele 

sale de dezvoltare. În situația de divorț, se impune, în primul rând, o 

reevaluare a gândurilor și a expectanțelor în legătură cu rolul de 

bărbat sau femeie, de tată sau mamă, o conștientizare a schimbărilor 

inerente survenite odată cu definitivarea divorțului.  

Potrivit lui Olson și Hayes, după intervievarea unui număr de 

părinți singuri, considerați de autori „de succes”, există câteva 

acțiuni, esențiale într-o bună adaptare postdivorț: acceptarea 

responsabilităților și provocărilor familiei; transformarea calității de 

părinte într-o prioritate; adoptarea metodelor de educație 

nonpunitive; respectarea individualității fiecăruia; recunoașterea 

nevoilor de autodezvoltare; menținerea ritualurilor și tradițiilor [2, 

pp. 26]. 

Practica de specialitate ne arată că suntem departe de o adaptare 

cu impact minim asupra persoanelor implicate, mai ales în contextul  

separării partenerilor conjugali cu copii minori. Încă sunt cupluri care 

reușesc mai puțin să treacă peste experiența divorțului, fără un 

război, alimentat de un conflict major între părți, război ce poate dura 

luni și chiar ani de zile, cu efecte devastatoare asupra copiilor atât pe 
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termen scurt, cât și pe termen lung. Trecerea de la familia de tip 

nuclear sau extins, la modelul familiei binucleare, însă 

monoparentale, în care nu există decât o singură figură parentală 

implicată sau manifestă, cealaltă fiind absentă sau exclusă, sau la cel 

al familiei binucleare multiparentale, în care părinții dezvoltă relații 

pozitive între ei și copii, fiind posibilă păstrarea unor relații parentale 

pozitive, în ciuda dizolvării relațiilor maritale, poate fi resimțită de 

copil ca fiind amenințătoare și, implicit, generatoare de stres 

emoțional semnificativ. În acest context, mai putem vorbi de familia 

binucleara ca „structură familială constituită după divorț, care constă 

din două nuclee familiale nou-formate de vechii parteneri, nuclee 

interrelaționate, care își cresc în mod secvențial copii” [2, pp. 343- 

344].
 

În anul 2011, Daniela Roman atragea atenția asupra unor 

studii care arată că unii părinți se adaptează mai bine decât alții la 

particularitățile copilului, prin aceste particularități înțelegându-se 

aspecte de temperament ce pot influența pozitiv sau negativ modul 

de interacțiune a copilului cu părinții, subliniind faptul că  

„atasamentul apare așadar la intersecția dintre predispozițiile 

temperamentale ale copilului și oferta părinților. (...) Vorbind despre 

atașament, autorul (Schaffer – 2005) afirma că acesta funcționează ca 

un sistem de control sau asemenea unui termostat în menținerea stării 

de echilibru (proximitatea părinților) [2, p. 83].” Potrivit mai multor 

autori, prin atașament se înțelege „relația afectivă preferențială dintre 

copil și părinți sau adulții care îl ingrijesc” [12, pp. 516-523]  

Tot în anul 2011, Alina Decsei-Radu, plecând de la studiile 

observaționale ale lui Gottman [3, pp. 293-301], puncta o 

procesualitate care implică gradual o serie de interacțiuni negative de 

tip: critică, dispreț, defensivitate și împietrire; interacțiuni ce au drept 

consecință deformarea percepției interpersonale a partenerilor, 
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centrându-i pe aceștia doar pe comportamentele negative, în 

detrimentul celor pozitive, care, de regulă, sunt negate sau 

nepercepute. Deformarea percepției atrage atribuirea de intenții 

negative în acțiuni specifice sau în orice acțiune a celuilalt partener. 

Comportamentele pozitive ale celuilalt sunt percepute ca fiind 

circumstanțiale sau inexistente. Când disensiunile sunt profunde, de 

natură cronică, ele, de regulă, alimentează o stare de conflict 

continuă între părți, ceea ce face aproape imposibilă o atitudine 

cooperantă între părinți, în vederea rezolvării problemelor existențe 

sau care pot apărea atunci când vorbim despre dezideratul unei 

coparentalitati contructive/pozitive.  

„Divorţul este un alt moment traumatizant pentru copil, care 

poate conduce la abuz emoţional. Astfel, copilul se vede aruncat în 

mijlocul unui conflict cronic, în care unul dintre părinţi îl acuză pe 

celălalt, iar el este forţat să ia partea unuia dintre ei. Copilul devine 

anxios şi se întâmplă adesea să aibă sentimente confuze. El pierde un 

părinte fără să-i fie permis să fie necăjit sau să ceară şi să primească 

ajutor. Furia, asociată cu aceste trăiri, şi disperarea copilului deseori 

nu sunt exprimate direct, el devenind deprimat şi/sau dificil. În aceste 

condiții, copilul trece printr-un proces care îi poate afecta legăturile 

cu cei apropiaţi, într-un mod negativ şi pe timp îndelungat. Pot fi 

identificate ca abuz emoţional următoarele manifestări: 

a) copilul dezvoltă o anxietate cronică de separare şi 

sentimentul de vină, deoarece a fost de partea unuia dintre părinţi; 

b) copilul a fost folosit, în mod conştient sau inconştient, spre 

a ajuta în acțiunile întreprinse de unul dintre părinţi, de exemplu, 

trimiterea de mesaje, spionare etc.; în asemenea situaţii, copilul va 

dezvolta tulburări psihosomatice şi de comportament; 

c) copilul a fost răpit sau separat ilegal de unul dintre părinţi; 

d) cazul în care părinţii se bat în prezenţa copilului.[6, pg. 9]
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Rezultatele cercetărilor pe tematica violenței/conflictualității 

interparentale indică faptul că, pe termen lung, conflictul dintre 

părinți poate fi asociat cu mai multe consecințe nefaste asupra 

copilului decât divorțul în sine, dar sunt și situații în care 

conflictualitatea se menține la fel de intensă chiar și după divorț, cu 

consecințe nefaste asupra copilului. Aceste aspecte ne propunem să 

le evidențiem prin lucrarea de față. Amato, în articolul „The Effects 

of Divorce and Marital Discord on Adult Children's Psychological 

Well-Being”, consideră conflictul parental ca fiind singurul predictor 

semnificativ al dificultăților de adaptare a copilului după divorț [1, 

pp. 900-921].  

Dezacordul sau disensiunile dintre părinţi sunt considerate ca 

fiind unul dintre cei mai buni predictori pentru tulburările de 

internalizare [7, pp. 793-810] și externalizare [9, pp.255-281] la 

copii.  În plus, conflictul parental corelează cu o adaptare deficitară a 

copilului, independent de structura familială în care se află, inclusiv 

cu părinți divorțați, părinți separați și cu ambii părinți [8, pp. 267-

290]. 

Studiile clinice au mai evidențiat existența unor stiluri 

ineficiente de parenting, asociate cu tulburările de comportament la 

copil și adolescent [9, pp. 847-855]. Deși interacțiunea copil – 

părinte a fost îndelung studiată și s-au stabilit corelații între anumite 

stiluri de parenting și patologiile psihice la copil [11, pp. 395-402], 

abordarea patologiei copilului prin prisma părintelui rămâne un 

subiect de actualitate.[6, pp.9] 

Studiul efectuat de Ghirişan A., Robe A., Şipoş R., Predescu 

E., în perioada aprilie – octombrie 2011, pe două loturi de 30 de 

copii şi pe părinţii acestora (un lot cu copii cu probleme de 

internalizare şi al doilea cu copii cu probleme de externalizare, 

internaţi în Clinica de Psihiatrie Pediatrică din Cluj-Napoca), a scos 
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în evidenţă existenţa unei relaţii între trăsăturile de personalitate 

evitantă, obsesiv-compulsivă, schizoidă şi depresivă ale părinţilor şi 

tulburările psihiatrice ale copiilor. Studiul a abordat tulburările de 

personalitate ca având rol moderator în formarea stilului parental. 

Concluzia, în urma rezultatelor studiilor, a constat în faptul că: 

„Tulburările de personalitate sunt, relativ, frecvente în rândul 

părinţilor care au copii cu diagnostic psihiatric. Din aceste motive, 

relaţia şi planul terapeutic al copiilor ar trebui construite ţinând cont 

de prezenţa tulburării de personalitate a părintelui” [13, pp. 113]. 

Astfel, se revalidează legătura și impactul implicit pe care îl au 

asupra copilului nu numai divorțul în sine, ci și maniera în care 

adultul reușește să depășească perioada divorțului fără a dezvolta sau 

a se accentua tulburări deja existente. Vulnerabilitatea adultului la 

evenimentele negative ale vieții și, implicit, anumiți factori de 

personalitate se pot reflecta în abilitățile lui de adaptare în situații 

stresante precum și asupra abilităților parentale, cu impact 

semnificativ asupra copilului. În România, sunt implicaţi anual în 

procese de divorţ între 20.000 – 30.000 de copii. Ţinând cont că 

anual se nasc 250.000 de copii, rezultă că numărul celor implicaţi în 

divorţuri constituie aproape 10%. 

Date statistice 

Conform datelor din nota informativă „Situaţia demografică 

în Republica Moldova”, pentru anul 2007, „proporţia persoanelor 

divorţate, care s-au recăsătorit, a fost de 18,8% la bărbaţi şi 16 % la 

femei, iar proporţia persoanelor văduve, care s-au recăsătorit a 

constituit, respectiv, 1,1 % şi 1,8%”. „Căsătoriile desfăcute în cazul 

cuplurilor cu copii minori au reprezentat 33,5% din totalul 

divorţurilor, iar numărul copiilor minori afectaţi de desfacerea 

acestor căsătorii a fost de 6345.”[14] 
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Conform comunicatului de presa „Situaţia demografică în 

Republica Moldova” (03.06.2015), în anul 2014, „proporţia 

persoanelor divorţate, care s-au recăsătorit, a fost de 16,7% la bărbaţi 

şi 14,8% la femei, iar proporţia persoanelor văduve care s-au 

recăsătorit a constituit respectiv 1,0 % şi 1,7%”. „Căsătoriile 

desfăcute în cazul cuplurilor cu copii minori au reprezentat 8,6% din 

totalul divorţurilor, iar numărul copiilor minori afectaţi de desfacerea 

acestor căsătorii a fost de 910”.[14] 

 „Din totalul căsătoriilor înregistrate în 2015, cele încheiate 

de persoane celibatare au reprezentat 82,7% pentru bărbaţi şi 83,2% 

pentru femei. Proporţia persoanelor divorţate, care s-au recăsătorit, a 

fost de 16,5% la bărbaţi şi 15,4% la femei, iar proporţia persoanelor 

văduve care s-au recăsătorit a constituit respectiv 0,8% şi 1,3%. (....) 

Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărârile judecătoreşti a fost, 

în 2015, de 11, 2 mii, cu 0,6% mai mult faţă de anul 2014, revenind, 

în medie, 3,2 divorţuri la 1000 locuitori.” Conform Biroului Național 

de Statistică al Republicii Moldova, începând cu anul 2014, statistica 

divorțurilor cu minori ține de compentența Ministerului Justiției. 

Analizând evoluția principalilor indicatori demografici pentru anii 

2012 – 2016, remarcăm o tendință de creștere constantă a numărului 

de divorțuri cu minori. 
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Abstract 

            Nowadays we face multiple challenges in education field and 

one of the most important issues is the aggressiveness potential and 

the related behaviors registered in low aged individuals. The roots of 

these manifestations are difficult to identify and delayed intervention 

is a risk factor for an increase in the violence level and a diminishing 

of the chances of success in tackling and correcting of such behavior 

in children. 

 

Key words: Psychology, experiment, Stanford, carceral, 

prisoners, guards, aggression, dehumanisation, responsability, 

enviroment, Zimbardo, bullying, the Lucifer effect, violence. 

 

Adnotare 

             Astăzi ne confruntăm cu multiple provocări în domeniul 

educației și una dintre cele mai importante probleme este potențialul 

de agresivitate și comportamentele asociate înregistrate la 

persoanele cu vârstă mică. Rădăcinile acestor manifestări sunt dificil 

de identificat și intervenția întârziată este un factor de risc pentru 

creșterea nivelului de violență și diminuarea șanselor de succes în 

abordarea și corectarea unui astfel de comportament la copii. 

 

Cuvinte-cheie: psihologie, experiment, Stanford, carceral, 

prizonieri, gardieni, abuz, agresiune, dezumanizare, 

responsabilitate, mediu, Zimbardo, bullying, efectul Lucifer, 

violență. 
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Violența, dintotdeauna, a fost una dintre laturile umanității, 

latură care, deși distructivă, negativă, a caracterizat o istorie în care 

extremele se găsesc din belșug: idealuri înalte, cavalerism, iubire 

spiritualizată, alături de agresiunile cele mai atroce, care au provocat 

suferință pentru milioane și au dus la moartea altor milioane. Chiar 

dacă acestor acțiuni li s-a atribuit o justificare, credem că nimic nu 

poate să modifice statutul lor de acte antiumanitate. La scară mare 

sau mică, agresiunea nu poate sta la baza unei comunități/societăți 

care vrea să prospere. 

Cu atât mai mult, față de agresiunea din mediul școlar, care a 

început să fie privită ca o problemă serioasă a sistemelor de 

învățământ din multe țări, încă nu se ia o atitudine tranșantă, nu se 

identifică și nu se aplică soluții pentru a fi eliminată. 

Denumită acum și în România „bullying”, preluându-se 

denumirea americană a acestui fenomen, această „bătăușenie” ce se 

constituie ca o caracteristică distinctivă a generațiilor tinere din 

societatea actuală este greu de definit și mai greu este de analizat, din 

punctul de vedere al etiologiei, căci, fără cunoașterea cauzelor, nu se 

pot găsi soluții care să conducă la efectele scontate. 

Deși conflicte în mediul școlar existau și înainte de anul 

1990, an pe care îl luăm de multe ori ca un element de demarcație, se 

pare că, după anii ’90, fenomenul a crescut în amploare, atât în 

sensul numărului de persoane implicate, cât și în sensul 

consecințelor, de multe ori extrem de serioase. 

Astfel de fapte nu sunt singulare, ci sunt extrem de extinse și 

au un nedorit potențial de propagare atât între generații, cât și pe 

termen lung, în cadrul aceleiași generații, având o remanență 

considerabilă [3]. 

Atunci când vor deveni adulți, acești copii vor duce 

potențialul violent la un nivel superior, atât pe orizontală, în cadrul 
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grupului din care fac parte, cât și pe verticală, fiind un model pentru 

descendenți. 

Actele de agresiune/violență degradează considerabil 

ambianța în care copiii, tinerii își desfășoară activitatea, deturnând 

educația de la scopurile pentru care a fost concepută și instituită. 

Specialiștii care au depus efort în vederea cercetării acestor 

fenomene atrag atenția asupra pericolului pe care comportamentele 

de acest tip îl prezintă pentru individ și pentru societate. American 

Psychological Association (A.P.A.) atrage atenția asupra subtilității 

sub care se pot manifesta astfel de comportamente [4]. 

Cazuri de o gravitate extremă au avut loc în Statele Unite ale 

Americii, prin folosirea armelor de foc în incinta școlii, ajungându-se 

la zeci de morți și răniți uneori. 

Specialiștii au pus în evidență un cumul de cauze ce au 

contribuit la apariția și propagarea acestor comportamente în zilele 

noastre, legate de factorii de mediu, de însușirile personale ale 

individului, de factorii sociali și chiar de stilul de viață. Un element 

care, credem noi, ține de însăși calitatea vieții, este dezumanizarea și 

dezindividualizarea [1, p. 215]. 

Trăsăturile caracteriale, despre care s-a crezut că sunt adânc 

înrădăcinate, asigurându-i individului o bună stabilitate emoțională,  

trasabilitate și predictibilitate a acțiunilor sale, s-au dovedit extrem 

de volatile atunci când individul experimentează puterea și controlul 

asupra semenilor săi. 

Este deosebit de dificilă studierea acestor fenomene, deoarece 

experimentele de acest tip sunt deosebit de riscante, inițiatorii lor 

nefiind siguri că pot fi controlate și derulate până la final. În plus, 

astfel de experimente pot ajunge în zona lipsei de etică profesională 

și pot face foarte mult rău celor care participă. 
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Mediul în care copilul crește este un factor de influență 

determinant, fapt pus în evidență de A. Bandura, care a inițiat și a 

dirijat „The Bobo doll experiment”. Conceput ca argument pentru 

teoria învățării sociale a agresiunii, experimentul este unul 

revoluționar, care a demonstrat că asimilarea unor conduite agresive 

se poate face prin învățare, observând comportamentul unui adult. 

Obiectul agresiunilor a fost o păpușă gonflabilă, căreia  cercetătorii i-

au aplicat agresiuni fizice și verbale. Grupurile de studiu au fost 

constituite din preșcolari din creșa de la Stanford: un grup a fost 

martor și a observat comportamentul agresiv al adulților, alt grup a 

fost lăsat să observe comportamente neagresive, iar al treilea grup nu 

a fost expus niciunui comportament neobișnuit.   

Cele trei grupuri au fost, la rândul lor, divizate pe criterii de 

sex, într-un total de șase grupuri, jumătate din subgrupuri fiind lăsate 

să observe modele comportamentale ale persoanelor de același sex, 

iar cealaltă jumătate, modele comportamentale ale celor de sex opus.   

Rezultatele experimentului au relevat că grupurile care au 

observat comportamente agresive, fizice și verbale, le-au asimilat 

extrem de rapid, mai mult decât atât, băieții au fost mai tentați să 

imite actele de violență fizică, iar, privitor la agresiunea verbală, nu 

au putut fi făcute diferențieri pe criterii de sex. Atât grupurile de 

băieți, cât și grupurile de fete au demonstrat o dominantă imitativă 

privitor la comportamentul agresiv al bărbaților (agresiuni fizice ale 

păpușii) și au copiat comportamentul agresiv verbal al sexului 

propriu. În urma studiilor subsecvente, s-a stabilit că aproape 90% 

dintre copiii care au fost incluși în grupurile de studiu expuse la 

violențe își ajustau comportamentul după cel adulților, referitor la 

agresiune, iar opt luni mai târziu, 40% dintre ei încă păstrau acest 

comportament. Se demonstrează, astfel, remanența îngrijorător de 

mare a acestor influențe asupra copiilor, care integrează în sistemul 
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personal conduite de acest tip ca fiind normale și acceptate, deoarece 

au fost văzute la adulți, care au îndeplinit un rol inductor și 

prescriptor.  

Un alt exemplu de modificare comportamentală indusă de 

factori externi individului a fost The Stanford Prison Experiment, cu 

rezultate surprinzătoare în sensuri în care, probabil, niciunul dintre 

cercetători nu s-a așteptat. Experimentul a fost pus în aplicare în anul 

1971, de către un grup de cercetători de la Stanford University, 

condus de psihologul Philip Zimbardo.  

Participanții, în număr de 24,  au fost selectați dintr-un grup 

de 75 de voluntari, toți de sex masculin [5]. Au fost formate două 

grupuri: deținuții și gardienii. La experiment au participat efectiv 

câte nouă persoane, atât în grupul deținuților, cât și în grupul 

gardienilor. Două grupuri de câte trei voluntari erau suplinitori. Toți 

au fost evaluați inițial din punctul de vedere al sănătății fizice și 

psihice.  

Niciun membru al grupului de cercetare nu s-a așteptat ca 

participanții să își asume atât de repede rolurile care le-au fost 

repartizate. Cercetătorii au obținut, în mod oficial, colaborarea 

Poliției din Palo Alto, așa-zișii deținuți fiind ridicați de la domiciliile 

lor, din fața părinților, care nu știu nimic și au fost șocați. Modul în 

care au fost încarcerați i-a pus pe neașteptate în postura de a face față 

unui stres la care nu s-au așteptat: polițiștii nu au dat niciun fel de 

explicații, purtau ochelari de soare la ochi, ceea ce le asigura 

„masca” necesară [6]. 

„Deținuții” nu au avut timp să explice nimic familiilor, 

prietenilor, au fost luați de poliție și duși la locul de încarcerare 

amenajat în incinta universității. Locul era foarte asemănător cu un 

adevărat spațiu carceral [5]. 
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 Fără știrea voluntarilor deținuți, a fost montat un sistem 

secret de monitorizare, atât pentru a se putea asculta discuțiile purtate 

de prizonieri, cât și pentru a li se putea face anunțurile publice. De 

reținut că nu existau ferestre, nici ceasuri, ceea ce a creat și o 

percepție distorsionată asupra trecerii timpului. Experimentul a fost 

conceput să dureze două săptămâni. Din prima zi, deținuții au fost 

supuși la tot felul de umilințe de către gardieni: percheziții la care 

trebuiau să se dezbrace până la piele, purtarea unei uniforme, fără a 

putea avea și lenjerie intimă, a unui lanț la gleznă, care, la mers, 

lovea celălalt picior, și, pentru ca dezumanizarea să fie totală, au 

primit ID number fiecare dintre ei și au fost rași pe cap. Grupul 

gardienilor nu a primit nicio pregătire și a adoptat rapid un 

comportament abuziv, mai ales că au fost înzestrați cu toate 

mijloacele care le susțineau prerogativele: cătușe, bastoane de lemn, 

uniforme asemănătoare cu cele ale gardienilor din închisorile reale. 

Mai mult, erau liberi să instituie propriile reguli, condiția fiind 

menținerea ordinii și impunerea respectului prizonierilor. Au fost 

însă avertizați despre posibilele consecințe serioase și despre 

eventualele pericole ce pot decurge din rolul pe care și l-au asumat 

din proprie voință. Gardienii au aplicat imediat un regim de 

închisoare, în care predomina hărțuirea, încălcarea intimității și a 

drepturilor civile, o alimentație deficitară, un regim mai permisibil 

pentru cei care se supuneau și un regim aspru, inclusiv recluziune, 

pentru cei care încercau să se revolte și să încalce regulile. Purtau 

ochelari de soare care reflectau lumina ca o oglindă, ceea ce făcea ca 

ochii lor să  nu poată fi văzuți și să nu li se poată citi emoțiile [7]. 

Ce a urmat a fost mult peste așteptări, dar într-un sens ce nu 

fusese prevăzut. La nici 36 de ore de la începerea experimentului, 

unul dintre prizonieri a cedat nervos: avea un plâns necontrolat, 

gândire confuză; cei din echipa de supraveghere au crezut inițial că 
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încearcă să-i inducă în eroare. Ulterior, au constatat că tulburarea era 

profundă și reală și a fost eliberat.  

 Chiar echipa de cercetători a recunoscut ulterior că s-au lăsat 

induși în eroare, că au creat o situație copleșitor de puternică, în care 

și deținuții, și gardienii aveau un comportament patologic, cu accente 

de sadism. În a cincea noapte, unul dintre cercetătorii aduși să ajute 

la intervievarea gardienilor și a prizonierilor, Christina Maslach, a 

obiectat foarte ferm privitor la ceea ce se întâmpla și a pus pentru 

prima dată problema eticii și a moralității acestui experiment. A 

devenit astfel clar că experimentul trebuia oprit, deoarece efectele 

erau deja devastatoare.   

Ceea ce este de reținut din acest teribil experiment, care a 

stârnit cele mai diverse reacții în lumea științifică și mediatică, este 

modul în care părțile – deținuții și gardienii – și-au asumat rolurile și 

le-au pus în practică. Din mărturiile ulterioare ale gardienilor, a 

rezultat că aceștia încercau senzații de satisfacție când puteau să își 

exercite autoritatea și să abuzeze de prizonieri și de starea lor de 

dezumanizare, de lipsa drepturilor, lipsa de protecție. Faptul că aveau 

deja conștiința că puteau face orice a condus la apariția regretului 

atunci când experimentul a fost oprit. După oprirea experimentului, 

au fost organizate o serie de întâlniri, mai întâi cu gardienii, apoi cu 

prizonierii, inclusiv cu cei eliberați anterior, iar apoi cu toți 

participanții, inclusiv personalul. Aceste întâlniri au avut ca obiective 

declarate împărtășirea experiențelor avute, scoaterea la iveală a 

sentimentelor profunde care au fost încercate în timpul 

experimentului, reeducarea morală și stingerea conflictelor pe care 

această simulare le-a creat.    

Ambele experimente amintite, The Bobo doll experiment și 

The Stanford Prison Experiment, au pus în lumină modul în care o 

persoană poate adopta extrem de rapid comportamente la care nici 
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măcar ea însăși nu s-ar fi așteptat. Persoane declarate sănătoase din 

punct de vedere psihologic au adoptat comportamente total opuse 

conduitei lor anterioare, agresivitatea fiind astfel asimilată și 

integrată imediat în normalitate, mai ales când ea este susținută și de 

senzația de putere, de autoritate, de lipsa asumării responsabilității. 

Deși gardienii au fost avertizați, ei și-au asumat rapid 

comportamentul abuziv, iar, referitor la remanență, a fost șocant 

pentru cercetători că niciun participant din grupul gardienilor nu a 

solicitat să iasă din experiment, niciunul nu întârzia în exercitarea 

„obligațiilor de serviciu” și, mai mult, gardienii au fost cei care chiar 

au regretat încheierea experimentului. Senzația de forță pe care au 

încercat-o, dublată de faptul că exista o justificare „oficială”, 

„acceptată” și „acceptabilă” a comportamentului agresiv, a făcut ca 

ei să „savureze” senzațiile pe care le-au încercat și care, se pare, 

începeau să le creeze o stare de „dependență”.  

Discernământul de care ar fi trebuit să dea dovadă, 

compasiunea umană, considerația față de semeni au dispărut repede 

și au ieșit la iveală comportamente agresive, distructive, îndreptate 

spre altă ființă umană, care nu le provocase nicio atingere și nicio 

daună. Factorul care a determinat acest comportament a fost statutul 

pe care l-au primit și faptul că regulile erau create de ei înșiși și 

puteau fi modificate după bunul lor plac.  

Mai târziu, în lucrarea The Lucifer effect, publicată în anul 

2007, Zimbardo formulează, după spusele sale, concluziile a 30 de 

ani de cercetări, în care a arătat factorii care pot crea „furtuna 

perfectă” ce conduce la angajarea oamenilor buni în acțiuni diabolice 

(…can create a „perfect storm” which leads good people to engage in 

evil actions) [8]. 

 Autorul descrie integral experimentul din 1971, punând în 

legătură efectele observate cu cele semnalate în închisori, precum cea 
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de la Abu Ghraib  [8], Irak, unde personalul din armata Statelor 

Unite și din CIA a comis o lungă serie de violări ale drepturilor 

omului asupra prizonierilor. Abuzurile includeau agresiuni fizice și 

sexuale, tortură, viol, sodomie și crimă. Atenția opiniei publice 

asupra a ceea ce se întâmpla acolo a fost atrasă de publicarea unor 

fotografii de către rețeaua CBS, în anul 2004.  

Deși președintele SUA de atunci, George Bush, a declarat că 

aceste abuzuri sunt izolate, mai multe organizații internaționale, 

printre care și Crucea Roșie, Amnesty International și Human Rights 

Watch, au adus dovezi asupra existenței unui tipar comportamental al 

personalului din armata SUA, semnalat în toate teatrele de război 

unde USA a fost beligerant și/sau a avut centre de detenție: 

Afganistan, Irak, Guantanamo Bay.  

Zimbardo a încercat să găsească o explicație științifică pentru 

aceste comportamente, pentru modul în care sunt adoptate conduite 

de obediență oarbă, pentru modul în care devenim agresivi cu 

persoane nevinovate, pentru modul în care „oameni de treabă” devin 

diabolici, sub influența și sub presiunea unui mediu pentru care nu 

sunt pregătiți și care le solicită la maximum însușirile. 
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DELICVENȚA JUVENILĂ CAUZATĂ DE SEPARAREA 

TEMPORARĂ DE PĂRINȚI 

Irina HMURA, doctorandă 

Abstract 

       The migration of parents to work abroad has a major impact on 

the family and affects the emotional, value and moral core of 

children left at home, which is felt today through various deviant 

behavioral manifestations. 

Therefore, the socially vulnerable family, parents' migration and 

faulty schooling are the main causes of juvenile delinquency in the 

Republic of Moldova, and the emergence of antisocial attitudes is the 

influence of the social environment and mental processes on the level 

of individual consciousness. Also, an important role have the 

concrete circumstances of the individual's life. In this context, the 

criminal act should not be considered as a simple reaction to 

external factors, as the concrete deviation situation is an act of will 

and correlates with the personality of an individual when it passes 

through the interests, habits, mentalities, psychic particularities of 

his individuality. 

 

       Key words: deviance, juvenile delinquency, criminal offense, 

family, migration, temporary separation, social inadequacy, psychic 

immaturity. 
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Adnotare 

       Migraţia părinţilor la muncă peste hotarele țării are un impact 

major asupra familiei și afectează extrem de negativ nucleului 

afectiv, valoric şi moral al copiilor rămaşi acasă, care se face 

resimţit astăzi prin diverse manifestări comportamentale deviante. 

Prin urmare, familia social vulnerabilă, migrația părinților și 

școlarizarea defectuoasă sunt principalele cauze ale delincvenței 

juvenile în Republica Moldova, iar apariţia atitudinilor antisociale o 

constituie influenţa mediului social şi proceselor psihice la nivelul 

conştiinţei individului. Un rol important îl au şi împrejurările 

concrete de viaţă ale individului. În acest context actul infracţional 

nu trebuie examinat ca o simplă reacţie la factorii externi, deoarece 

situaţia concretă de deviaţă este un act de voinţă și se corelează cu 

personalitatea unui individ, când trece prin interesele, obiceiurile, 

mentalităţile, particularităţile psihice ale individualităţii sale. 

 

       Cuvinte-cheie: devianță, delicvența juvenilă, infracțiune, 

familie, migrație, separare temporară, inadaptare socială, 

imaturitate psihică. 

 

       Delincvenţa juvenilă este o componentă a criminalităţii. Ea este 

un fenomen de devianţă, manifestat prin incapacitatea unor 

minori/adolescenți de a se adapta la normele de conduită din 

societate. Această incapacitate este datorată unor cauze de ordin bio-

psiho-social. 

Familia influenţează comportamentul minorului, contribuind la 

procesul de socializare a acestuia. Este cunoscut faptul că pe lângă 

familii bine structurate prin înţelegere şi respect reciproc, există şi 

familii care practică un stil educaţional deficitar, lipsit de valenţe 

morale şi care adoptă o atitudine permisivă, tolerantă faţă de 
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comportamentele deviante ale tinerilor, determinând în cele mai 

multe cazuri o subsocializare morală a membrilor săi, la imaturitate 

socială și inadaptare. [3, p. 28] 

       Inadaptarea socială are drept cauză o insuficienţă a maturizării 

sociale, a carenţelor educative şi socio-afectivă legată de grupul de 

referinţă. Desprinderea de timpuriu de încadrarea pe linia socială sau 

de transgresarea dincolo de ea, este decizivă deoarece în această 

perioadă se stabilesc legăturile temporale de bază, iar dacă nu sunt 

înlăturate atitudinile antisociale derivate din carenţele educative prin 

acţiuni nuanţate, centrate pe client şi modelate pe situaţii, se pot 

stabili cu siguranţă, deprinderi negative care, actualizate în condiţii 

social-economice nefavorabile, ajung a genera devianţa ce duce de 

multe ori la infracţiune.  

Imaturitatea psihică derivă şi din faptul că diferiţi excitanţi din 

mediul ambiant, exercită asupra infractorului o stimulare cu mult mai 

mare decât faţă de ceilalţi indivizi. Stimularea excesivă provine atât 

din sensibilitatea deosebită a infractorului cât şi din forţa specifică a 

stimului, în condiţiile în care lipsesc inhibiţiile pe linie socială. Lipsa 

unei cenzuri morale este astfel considerată ca o caracteristică a 

infractorului, alături de inhibiţia socială înţeleasă ca o rezultantă a 

formării intereselor în direcţia antisocială.  

       Tot ca o trăsătură a personalităţii infractorului minor, apare 

duplicitatea comportamentului ca o a doua natură, dând artificialitate 

întregii sale conduite. Infractorul minor este conştient de caracterul 

antisocial şi distructiv al acţiunilor sale, lucrând de multe ori în taină, 

observând, plănuind şi totodată ferindu-se de controlul adulţilor şi în 

special al autorităţilor.  

Pentru EL, apare obsesivă ideea de a acţiona în maniera de a nu fi 

descoperit, ceea ce face ca tensiunea dominatoare să crească, apărând 
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de multe ori inhibitoare în momentele cele mai decisive ale 

infracţiunii. 

Frica dominantă devine „paralizantă”, inhibând instanţa corticală în 

funcţionarea căreia se vor produce hiatusuri şi greşeli care-l pot trăda 

la un moment dat.  

La nivelul descifrării mecanismelor interne ale conturării 

personalităţii, stau implicate: mobilurile, motivaţiile şi scopurile 

acţiunilor delictuale. 

Pe aceeaşi linie a abordărilor psihice se situează şi determinările 

cauzale ale delincvenţei juvenile în condiţiile în care se resimte 

decalajul între cerinţe şi posibilităţi din punct de vedere tensional, în 

consecinţă apărând blocaje şi frustrări, ca implicaţii emoţionale ale 

privaţiunii.[3, p. 21-23] 

Minorii participă şi săvârşesc îndeosebi infracţiuni cum ar fi: furturi, 

violuri, vătămări corporale, infracţiuni de lovituri cauzatoare de 

moarte, omor şi tentativă de omor. 

Criminalitatea în rândul minorilor are multe cauze diferite de cele ale 

criminalităţii adulţilor. 

       Analizând acest fenomen, pe genuri de infracţiuni s-au desprins 

următoarele cauzele specifice ale apariției delicvenței juvenile: 

- Creşterea situaţiilor de abandon şcolar a unor elevi cunoscuţi cu 

comportament deviant sau preocupări antisociale, lipsa unei activităţi 

utile; 

- Lipsa de supraveghere permanentă de către părinţi, supraveghetori, 

tutori etc.; 

- Familiile dezorganizate din rândul cărora provin unii minori 

infractori ai căror părinţi sunt cunoscuţi cu antecedente penale; 

- Intermitență în educaţia minorilor de către şcoală, unităţi de ocrotire 

(case de copii, şcoli de reeducare, şcoli speciale) alte instituţii cu 

atribuţii în acest sens; 
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- Necunoaşterea din timp a anturajului, a locurilor şi mediilor 

frecventate de minori; 

- Lipsa unei legături permanente între familie şi şcoală; 

- Influenţa unor infractori majori aflaţi în anturajul minorilor prin 

determinarea acestora de a comite fapte antisociale; 

- Consumul de către unii minori de substanţe halucinogene şi alcool 

pentru creşterea unei stări euforice.[1, p 51] 

       Delincvența juvenilă poate fi clasificată în patru tipuri (Becker, 

1966 apud Nayak, 2015), după cum urmează:  

Delincvență individuală – acest tip de delincvență se referă la faptul 

că actele antisociale sunt comise de un singur copil, iar cauza 

comportamentului delincvent este una psihologică, determinată de 

interacțiuni familiale defectuoase (sentimente de respingere din 

partea părinților, gelozie pe alți membri ai familiei, stimă de sine 

scăzută sau conflicte interne). Prin angajarea în conduite delincvente, 

copilul dorește să atragă atenția părinților sau altor persoane 

relevante.  

Delincvență de grup – în acest tip, comportamentele delincvente sunt 

comise de mai mulți copii care își petrec mult timp împreună, iar 

cauza acestora se regăsește în modelele promovate în familie și/sau 

în zonele de reședință.  

Delincvență organizată – acest tip se referă la comportamente 

delincvente care sunt comise de grupuri organizate formal, cu lideri 

recunoscuți de ceilalți membri ai grupului și reguli specifice de 

comportament, de aderare la grup și de excludere. Caracteristica de 

bază a grupurilor delincvente este că acestea se bazează pe valori și 

atitudini care încurajează comportamentele antisociale (lipsă de 

respect față de autorități, mândrie vis a vis de săvârșirea de 

infracțiuni, gândire infracțională de tipul „sânt prea inteligent(ă) ca 

să fiu prins(ă)” etc.).  
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Delincvență situațională – acest tip de delincvență presupune că 

actele antisociale sunt săvârșite de copii care nu sunt centrați pe 

comiterea de comportamente delincvente, cauzele putând fi 

autocontrolul scăzut, supravegherea deficitară din partea părinților 

sau conștientizarea că, dacă va fi prins, nu va avea mult de pierdut.[2, 

p. 3]. 

Prin urmare, familia social vulnerabilă, migrația părinților și 

școlarizarea defectuoasă sunt principalele cauze ale delincvenței 

juvenile în Republica Moldova, iar apariţia atitudinilor antisociale o 

constituie influenţa mediului social şi proceselor psihice la nivelul 

conştiinţei individului. Un rol important îl au şi împrejurările 

concrete de viaţă ale individului. În acest context actul infracţional 

nu trebuie examinat ca o simplă reacţie la factorii externi, deoarece 

situaţia concretă de deviaţă este un act de voinţă și se corelează cu 

personalitatea unui individ, când trece prin interesele, obiceiurile, 

mentalităţile, particularităţile psihice ale individualităţii sale. 

       Vizînd cauzele enumerate anterior putem menționa că factorii ce 

favorizează evoluția delincvenței juvenile sunt de cele mai multe ori 

familii social vulnerabile, familii dezorganizate, familii care 

neglijează copiii, familii în care părinţii consumă alcool sau droguri, 

copii cu părinţi plecaţi peste hotare sau din familii monoparentale, 

familia constituind un element primar de socializare a copilului cu 

impact direct asupra evoluţiei acestuia. Actele săvârşite de minori 

sunt determinate de stiluri educative defectuoase ce le-au fost 

aplicate şi care au pus amprente majore în procesul de formare a 

personalităţii. Minorii fug din familiile în care climatul psihologic 

este nefavorabil, pentru ei fuga de acasă fiind un comportament 

firesc, invocând drept cauze relaţiile tensionate cu părinţii sau cu 

fraţii. 
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       Impactul major al migraţiei părinţilor la muncă peste hotarele 

țării afectează extrem de negativ nucleului afectiv, valoric şi moral al 

copiilor rămaşi acasă, care se face resimţit astăzi prin diverse 

manifestări comportamentale deviante. 

Practic fiecare al doilea minor indică că după plecarea 

părintelui/părinţilor se simte mai liber şi poate face ceea ce doreşte, 

dar şi mai independent/de sine stătător. Minori au fost copleşiţi de 

multitudinea de sarcini şi griji cu care nu erau obişnuiţi în perioada în 

care părinţii se aflau acasă. Ca urmare a absenţei unuia sau a ambilor 

părinţi plecați la muncă peste hotare, fiecare al treilea minor a 

autoapreciat că a devenit mai dezordonat şi neascultător, mai mult de 

un sfert au început să fumeze şi/sau să obțină rezultate mai proaste la 

învăţătură, iar o parte din ei a început să consume alcool. 

Prevenirea delincvenţei juvenile cere eforturi din partea întregii 

societăţi pentru ca aceasta să asigure o dezvoltare armonioasă a 

adolescenţilor, cu respect pentru propria personalitate încă din 

copilărie. Mecanismului preventiv din ţară îi sunt proprii anumite 

disfuncţionalităţi ce fac trimitere la lipsa de participare şi integrare în 

acţiunile de prevenire, în primul rând a familiei, dar şi a mass-

mediei, acestea lăsând amprente deosebite în reflectarea 

comportamentală a copiilor prin modele directe de conduită oferite 

zilnic.[4]. 

       Pericolului pe care îl prezintă un minor sau un tânăr, este în 

funcție de mai multe componente, între care vom găsi personalitatea, 

situația în care se află, problemele trecutului lui, și cele din prezent, 

aspectele ce țin de individ și cele care aparțin grupului în care s-a 

încadrat sau în care trăiește în prezent. Delicvența juvenilă constituie 

o problemă socială complexă, a cărei cunoaștere și explicație trebuie 

să stea la baza măsurilor de politică socială și penală. Actualmente, 

problemele educării, adaptării și, în special, ale promovării generației 
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tinere devin extrem de presante și dificile,iar nerezolvarea lor 

conducând la consecințe ireversibile pentru conduita copiilor și 

tinerilor. 

 

Bibliografie: 

1. Igor Dolea, Victor Zaharia, Valentina Prițcan și Mariana 

Buciuceanu-Vrabie, Fenomenul delicvenței juvenile în Republica 

Moldova, Institutul de Reforme Penale, Chișinău, 2012, 116 p. 

2. Liliana Foca, Ghid de prevenire a delincvenţei juvenile, Chișinău, 

2016, 39 p. 

3. Maria Dorina Paşca, Infractorul minor şi reintegrarea sa în 

comunitate, Editura ARDEALUL, Târgu-Mureș, 2005, 207 p 

 4. http://irp.md/activity/justice_children/100-familia-social-

vulnerabil-migraia-prinilor-i-colarizarea-defectuoas-sunt-

principalele-cauze-ale-delincvenei-juvenile-n-rm.html  

[vizitat la 18.10.2018] 

 

 

DEZVOLTAREA  APTITUDINILOR 

ANTREPRENORIALE LA ELEVII  

CLASELOR GIMNAZIALE 

Gabriela Mihaela LUPAȘCU, doctorandă 

(România) 

 

Abstract 

     Presently, the world are facing with major challenges what are 

expanding more and more at the level national economy. Presence 

entrepreneurs and of entrepreneurship it's necessary for to 

encourage and to introduce the change  in society. 
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        Key words: entrepreneur, entrepreneurship, entrepreneurial 

skills, self. 

 

Adnotare 

            În prezent, lumea se confruntă cu provocări majore, care se 

extind tot mai mult la nivelul economiei mondiale. Prezența 

antreprenorilor și a antreprenoriatului este necesară pentru a 

încuraja și a introduce schimbarea în societate și creșterea 

progresului social. 

 

           Cuvinte-cheie: antreprenor, antreprenoriat, aptitudini 

antreprenoriale, întreprinzător. 

 

           Primele interese științifice pentru domeniul antreprenoriatului 

au apărut în secolul al XVIII-lea în Franța, odată cu lucrarea lui 

Richard Cantillon „Essai sur la nature du commerce en général”, în 

care el distinge între persoanele cu venituri fixe – angajați, și 

persoanele cu venituri variabile, incerte – antreprenori. Din acest 

moment, abordarea a fost extinsă și raportată la diferite puncte de 

vedere. 

Schumpeter, al cărui nume este unul dintre cele mai des 

invocate în studierea fenomenului antreprenorial, definește 

antreprenoriatul ca fiind „realizarea de lucruri noi sau realizarea într-

o modalitate nouă a unor lucruri deja existente” [15, p. 151].  

Ulterior, cercetători precum J. B. Say, Marshal, M. Dobb, 

Hagen sau Liebenstein au continuat să asocieze antreprenoriatul cu 

activitățile inovatoare. Tot mai mult se confirmă faptul că atât 

creșterea economică, cât și prosperitatea depind de antreprenori. 

Aceștia se străduiesc să creeze și să ofere produsele și/sau serviciile 

cerute de consumatori, care să le facă viața mai ușoară, să le 
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mărească productivitatea muncii și să le îmbunătățească starea de 

sănătate. Prezența antreprenorilor și a antreprenoriatului este 

necesară pentru a încuraja și a introduce schimbarea în societate, 

precum și pentru creșterea progresului social.  

În sensul modern al economiei de piață, un antreprenor este 

un agent economic care adoptă un comportament activ și novator, 

care acceptă deliberat riscuri financiare pentru a dezvolta proiecte 

noi. În acest sens, un număr semnificativ de societăți acordă o mare 

atenție și recunoaștere antreprenorilor, în mare parte și datorită 

aportului pe care îl aduc aceștia la evoluția mediului antreprenorial și 

a influenței pe care o au asupra indicatorilor macroeconomici. 

În prezent, lumea se confruntă cu provocări majore, care se 

extind tot mai mult la nivelul economiei mondiale. Spiritul 

antreprenorial nu a fost niciodată mai important ca în prezent, 

remarcându-se drept o forţă semnificativă, cu un impact considerabil 

în relansarea și creșterea progresului social, prin stimularea inovaţiei, 

generarea de locuri de muncă şi responsabilizarea socială. 

Invățământul are un rol primordial și esențial în formarea liderilor, 

inovatorilor, a noilor întreprinzători, iar stimularea capacităților 

antreprenoriale este o prioritate în întreaga lume.        

       Astăzi țara are nevoie de cetățeni activi, cu inițiativă, care să se 

integreze ușor în societatea în continuă mișcare și să contribuie la 

continuarea progresului.  

        Prin educaţie antreprenorială, se formează și se consolidează 

competenţele și aptitudinile antreprenoriale, se aduce la cunoştinţa 

subiecţilor faptul că şi antreprenoriatul este o opţiune de carieră. 

Creativitatea de zi cu zi a elevilor poate fi stimulată, dacă li se 

permite acestora să identifice oportunităţi în situaţiile pe care ei le 

întâlnesc în fiecare zi. 
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       Legea educației naționale nr.1, din 2011 stipulează că 

,,Misiunea asumată de lege este de formare, prin educație, a 

infrastructurii mintale a societății românești, în acord cu noile 

cerințe, derivate din statutul României de țară membră a Uniunii 

Europene și din funcționarea în contextul globalizării, și de generare 

sustenabilă a unei resurse umane naționale înalt competitive, capabile 

să funcționeze eficient în societatea actuală și viitoare” [17, art.2, 

alin. (2)] 

        De asemenea, ,,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” [17, art. 2, alin. (3)]. 

         Curriculumul național pentru învățământul primar și gimnazial 

se axează pe opt domenii de competențe-cheie care determină 

profilul de formare a elevului, printre care figurează și competențele 

antreprenoriale [22 ]. 

În Codul Educaţiei al Republicii Moldova se arată că educaţia 

are ca finalitate principală ,,formarea unui caracter integru şi 

dezvoltarea unui sistem de competenţe care include cunoştinţe, 

abilităţi, atitudini şi valori ce permit participarea activă a individului 

la viaţa socială şi economică” [20, art.11, alin. (1)]. Printre 

competențele-cheie pe care le urmărește educația, se găsesc  

competenţele antreprenoriale şi spiritul de initiativă  [20, art.11, alin. 

(2)]. 

           Profilul de formare a absolventului de gimnaziu descrie 

așteptările exprimate față de elevi la finalul învățământului gimnazial 

prin raportare la cerințele exprimate în Legea educației naționale, în 
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alte documente de politică educațională și în studii de specialitate. 

Printre competențele care se cer dobândite întâlnim: manifestarea 

interesului pentru identificarea unor soluții noi în rezolvarea unor 

sarcini de învățare de rutină și/sau provocatoare; manifestarea 

inițiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face 

parte și în explorarea unor probleme ale comunității locale; 

aprecierea calităților personale în vederea autocunoașterii, a 

orientării școlare și profesionale; identificarea unor parcursuri școlare 

și profesionale adecvate propriilor interese. 

        În Republica Moldova, în Curriculum opțional – curriculum 

pentru învățământ gimnazial (V-IX), găsim conceptele de educație 

economică și antreprenorială [19]. Educaţia economică şi 

antreprenorială pentru clasele gimnaziale este, în prezent, o  

necesitate vitală în contextul unei societăţi a liberei iniţiative. 

Principiile şi valorile promovate de programele din ciclul gimnazial 

sunt în strictă corelaţie cu viaţa cotidiană, cu modul în care se 

manifestă indivizii în calitate de consumatori sau producători.   

        În sistemul economiei de piaţă, este important să dezvoltăm la 

elevi abilităţile de gândire economică, de evaluare a costurilor şi a 

beneficiilor implicate de diferite decizii, să se formeze un 

comportament adecvat societăţii. Acestea vor contribui la 

dezvoltarea gândirii critice, la formarea unui sistem de valori şi la 

educarea unui cetăţean activ şi cu spirit de iniţiativă.  

         Documentele conceptuale şi normative ale sistemului 

educațional  din Republica Moldova tratează educaţia economică şi 

antreprenorială ca parte integrantă a conceptului şi a practicii 

educaţionale moderne. Pionieratul implementării programelor de 

educaţie economică în sistemul educaţional al Republicii Moldova 

aparţine organizaţiei Junior Achievement Moldova, care este o 

organizaţie nonprofit, fondată în anul 1995, membră a reţelei JA 
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Worldwide şi a Centrului Regional de la Bruxelles, JA-YE Europe 

[16 ]. 

          De la fondarea organizaţiei în 1919, în SUA, Junior 

Achievement a contribuit la educaţia economică şi antreprenorială a 

tinerilor din SUA şi din alte peste 100 de ţări de pe glob, inclusiv din 

Republica Moldova. Misiunea organizaţiei constă în motivarea şi 

pregătirea tinerei generaţii pentru a se afirma cu succes în economia 

de piaţă. În acest scop, organizaţia implementează în şcolile din 

Republica Moldova programe opţionale de educaţie economică şi 

antreprenorială.  

          Junior Achievement este o organizaţie nonprofit finanţată de 

peste 100.000 de firme, fundaţii şi persoane particulare. Scopul 

Junior Achievement este de a instrui şi a inspira tinerii să aprecieze 

antreprenoriatul liber, să înţeleagă economia şi afacerile şi să fie gata 

pentru angajarea în câmpul muncii.  

          Pentru a motiva alegerea temei și, implicit, a titlului 

,,Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale la elevii claselor 

gimnaziale”, este necesar să răspundem, în principal, la următoarele 

întrebări: 

- Cum poate fi stimulată creșterea numărului de antreprenori?  

- Care sunt elementele ce determină comportamentul 

antreprenorial? 

- Cum putem dezvolta aptitudinile antreprenoriale la elevii 

claselor gimnaziale în condițile actuale? 

       Abordarea psihologică se încadrează adecvat în curentul actual 

de cercetare. Este o temă relativ recentă de studiu, care face parte 

dintr-un domeniu încă puțin cunoscut. 

         Formarea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale la elevii 

claselor gimnaziale va avea două direcţii de acţiune: 
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1. exersarea teoretică, la care transferul cunoştinţelor de la 

profesori la elevi se va face cu ajutorul  anumitor  metode  și 

tehnici; 

2. exersarea practică, experienţială (pe bază de activitate practică, 

de  a învăţa făcând, lucrând). Această activitate se va desfăşura 

în două direcţii:  

- 2 A. Aplicaţii practice de simulare a înfiinţării unei 

mici întreprinderi (activităţi asemănătoare jocurilor video, pe 

calculator); 

- 2 B. O practicare fizică speciala (denumită Team-building) 

pentru dezvoltarea calităţilor personale, necesare unui 

antreprenor de succes, prin implicarea atât a minţii, cât şi a 

corpului elevilor. 

Termenul Team-building este nou și înseamnă activitate în 

vederea dezvoltării spiritului de echipă, care este foarte necesară în 

practica antreprenorială.  
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