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Creangă” din mun. Chișinău

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.
Noile cerinţe ale Procesului de la Bologna au stimulat
extinderea relaţiilor internaţionale, a mobilităţii academice, a
colaborărilor ştiinţifice cu diferite ţări: România, Franţa, Belgia,
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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 37 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
Universitară, dotat cu tehnică performantă și bibliotecă, necesare
procesului de instruire calitativă a doctoranzilor și profesorilor.
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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
burselor internaţionale, cel al participanţilor la conferinţe şi
simpozioane, dezbateri, forumuri, cercetări naţionale şi
internaţionale – lucru ce sporeşte prestigiul Universităţii ca „oază
5

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 90 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 socio-umane);
 Pedagogie generală;
 Psihologie specială;
 Pedagogie specială.
Rezultatele activităţii doctoratului sunt elocvente: doar în
2018-2019, în Seminarele științifice de profil și în Consiliile
științifice specializate ale Universității noastre s-au susţinut 3 teze
de doctor habilitat şi 26 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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MANAGERUL EFICIENT – PROMOTOR AL CALITĂȚII
Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR, conf.,dr.,
Președintele Consiliului Științific
Abstract
This article is about the manager and professor Radu Toma,
one of the most competent Romanian researchers in the field of
philology, approaching with clairvoyance, innovative spirit and
scientific creativity research topics, always topical and scientific
interest in the sphere of comparative literature, social sciences,
communication sciences etc. - a very good Romanian specialist in the
field of doctoral research, doctoral management, being the binder of
an international group of professors and doctoral students from
France, Belgium, Bulgaria, Romania, Moldova and Canada.
Key words: manager, efficient, doctoral school.
Adnotare
Acest articol este despre managerul și profesorul Radu Toma,
unul dintre cei mai competenţi cercetători români în domeniul
filologiei, abordând cu clarviziune, spirit inovator și creativitate
ştiinţifică teme de cercetare, întotdeauna de maximă actualitate şi
interes ştiinţific din sfera literaturii comparate, a științelor sociale,
științelor comunicării etc.- un foarte bun specialist român în
domeniul cercetării doctorale, a managementului doctoral, fiind
liantul unui colectiv internațional de profesori și doctoranzi din
Franța, Belgia, Bulgaria, România, Moldova și Canada.
Cuvinte-cheie: manager, eficient, școală doctorală.
Lucrurile merg în funcție de calitatea celor care conduc
(Albert Einstein)
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Evenimentele prilejuite de reformele în educație și știință, dar
și acreditările doctorale, academice și științifice pe care le tranzităm,
ne oferă onoranta ocazie de a recunoaşte o personalitate de excepţie
în domeniul managementului doctoral, un excelent specialist în
științele socio-umaniste, profesorul Radu Toma,
care prin
competenţa şi reputaţia ştiinţifică, profesionalismul şi dăruirea în
domeniul doctoral, prestigiul şi credibilitatea de care se bucură,
reprezintă un model de urmat pentru comunitatea noastră academică,
prin vizibilitatea internațională a activităților propuse și, implicit,
prin implicarea profesorilor și doctoranzilor din mai multe țări în
proiecte de cercetare doctorală, managerială etc.
Calitatea lucrurilor depinde în foarte mare măsură de
eficiența, competența profesională și carisma managerului, care știe
să unească un colectiv, să interacționeze cu autoritățile și cu publicul
etc.
Un exemplu concludent este managerul de vocație Radu
Toma, Director al Școlii Doctorale de Științe Sociale
(EDSS/CEREFREA) a Universității din București profesor
universitar la Facultatea de Limbi și Literaturi străine, Universitatea
din București, pe care am onoarea să-l cunosc (din 2008) și care ne-a
unit într-un consorțiu, alături de universități de prestigiu din Franța,
Belgia, Canada, Bulgaria și România, în cadrul Ecole doctorale en
sciences sociales pour l'Europe centrale et orientale, din care facem
parte până în prezent.
Competenţa ştiinţifică, calităţile remarcabile de cercetător
ştiinţific, recunoscute la nivel național și internațional,
profesionalismul şi dăruirea în slujba știinţei și managementului;
modelul de responsabilitate patriotică a savantului, profesorului,
dovedit de-a lungul întregii cariere profesionale; sprijinul de care
Universitatea noastră s-a bucurat în timp din partea Domniei Sale, în
calitate de Director al EDSS, susţinerea profesorului pentru
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comunitatea academică, a doctoranzilor noștri, dar și a managerilor
studii doctorale, în calitate de profesor universitar, coordonator de
proiecte doctorale – sunt doar o parte dintre argumentele care
motivează certitudinea afirmației că succesul lucrului depinde de
calitatea managerului. Afirmația noastră se alătură multor alte semne
de recunoaştere a excelenţei ştiinţifice şi profesionale a carierei
Domnului Profesor din partea mediului academic şi a unor
importante foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Ajuns la o
frumoasă aniversare de 70 de ani, merită un frumos omagiu din
partea comunității academice din întreaga țară grație faptului că
domnia sa s-a implicat nu doar în activitatea Școlii Doctorale, dar și a
pus umărul la elaborarea legislației doctorale din țara noastră, alături
de colegii-experți Lazăr Vlăsceanu, Dragoș Jipa ș.a.
Născut într-o zi frumoasă de 22 ianuarie 1949, în ”cel mai
tânăr an, când se iubeau părinții”, vorba poetului Grigore Vieru, a
pășit în lume, explorând cărările cele mai nebătătorite, muncind cu
dăruire și cucerind cele mai înalte culmi ale cunoașterii și creării
altor lumi. Rezultatele ştiinţifice de excepţie şi larga recunoaştere
naţională şi internaţională de care se bucură Domnia Sa au la bază o
solidă şi temeinică pregătire. Este profesor la Catedra de Limba şi
Literatura Franceză a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine,
Universitatea din Bucureşti. A obţinut titlul de doctor în 1979,
susţinând teza Epistemă, ideologie, roman: secolul XVIII francez,
care a fost de altfel şi publicată în 1982. În 1991 înfiinţează
Facultatea Internaţională de Ştiinţe Umane (devenită ulterior
Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative), iar în 2002 creează
Centrul de Studiere a Francofoniilor, pe lângă Catedra de Franceză a
Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii din
Bucureşti, în colaborare cu Universitatea Catolică din Louvain şi cu
Arhivele şi Muzeul Literaturii din Bruxelles. Până în 1997 este
membru al Comitetului Agenţiei Universitare pentru Studierea
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Limbii Franceze (AUPELF*UREF, devenită ulterior Agenţia
Universitară a Francofoniei). A fost distins cu titlul Doctor Honoris
Causa al Universităţii Rennes 2 în 1994, fiind numit, în 1999,
Chevalier des Palmes Académiques. Cărţile publicate până în prezent
includ titlurile : Pour Cocon Idiotiseanul ou Ce qu'il est raisonnable
de dire de la littérature [1] şi Les Temps qui courent racontes aux
littéraires [2], iar dintre traduceri pot fi menţionate: Nathalie
Sarraute, Fructele de aur [3], Louis-Sebastien Mercier, Anul 2440
sau Un vis cum n-a mai fost [4], Charles Baudelaire, Pictorul vieţii
moderne şi alte curiozităţi [5] sau Claude Simon, Lecţii de cuvinte şi
lucruri [6].
Menționăm că din 2008 – până în prezent este cercetător
EDSS/CEREFREA (Universitatea din București). Tot din 2008 –
până în prezent este Director Școală Doctorală francofonă de Științe
Sociale (EDSS) a Universității din București.
Din 1999 este Profesor titular al Universității din București,
între 1991 – 1995 – Decanul Facultății Internationale de Stiințe
Umane (FISH) a Universității de București, în anii 1990 – 1991 –– a
creat și coordonat edițiile Babel (litératură și științe umane), între
1990 – 1995 – Profesor asociat al Facultății de filosofie a
Universității din București. Actualmente este cercetător științific
principal la EDSS, în cadrul CEREFREA Villa Noël, post pe care îl
ocupă din 2010. Pentru merite deosebite i-au fost conferite mai multe
Distinctii académice : Docteur honoris causa de l’Université Rennes
2 en 1994, Chevalier des Palmes Académiques (France) en 1999,
Officier de l’Ordre de la Couronne (Belgia) en 2006.
În 2016 Universitatea Pedagogică de Stat”Ion Creangă” din
Chișinău și-a exprimat expresia cea mai înaltă a recunoaşterii
meritelor sale, prin conferirea titlului de Doctor Honoris Causa,
distinsului coleg, manager de excepție Radu Toma, îmbogăţind astfel
Galeria de onoare a personalităţilor notorii, care au primit titlul de
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Doctor Honoris Causa al UPSC până în prezent: profesorul
universitar, lingvistul
Eugen Coșeriu, poetul Grigore Vieru,
scriitorul Spiridon Vangheli, profesorul universitar, academicianul
Ioan Aurel Pop, Universitatea ”Babeș Bolyai” din Cluj,
academicienii : Boris Melnic, Președinte al Consiliului Național
pentru Acreditare și Atestare, Viktor Andrușcenko, rectorul
Universității Național pedagogice ”Mihail Dragomanov” din Kiev,
profesorii Gheorghe Văideanu, Universitatea din București, Ioan
Caproș, Universitatea ” Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Andrei
Marga, Universitatea ”Babeș Bolyai” din Cluj , Sorin Cristea,
Universitatea din București și multe alte personalități, de care
suntem mândri. Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, pe
deplin meritată, domnului Radu Toma, Director al EDSS, o
considerăm o binevenită răsplată şi o mare sărbătoare pentru întreaga
comunitate academică francofonă din regiune. Acceptând să intre în
comunitatea noastră academică, Domnia Sa onorează universitatea
pedagogică. Îl asigurăm de consideraţia, admiraţia şi gratitudinea
noastră, pe care le merită spiritele nobile!
Prestigiul, credibilitatea şi reputaţia ştiinţifică naţională şi
internaţională de care se bucură astăzi EDSS se datorează, în mare
măsură, activităţii ştiinţifice intense şi fructuoase a Domnului Radu
Toma, proiectelor de cercetare-dezvoltare, studiilor, strategiilor,
rapoartelor coordonate de Domnia Sa şi, nu în ultimul rând,
devotamentului faţă de Universitatea din Bucuresti şi faţă de știința
naţională, precum şi caracterului Omului Radu Toma, iubit sincer şi
apreciat elogios de colegi şi doctoranzi. În toată activitate de
cercetare, în calitate de cercetător ştiinţific, coordonator de teze de
doctor şi de proiecte internaționale, Domnul profesor s-a impus ca
unul dintre cei mai competenţi cercetători români în domeniul
filologiei, abordând cu clarviziune, spirit inovator și creativitate
ştiinţifică teme de cercetare, întotdeauna de maximă actualitate şi
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interes ştiinţific din sfera literaturii comparate, a științelor sociale,
științelor comunicării etc., prin multitudinea de studii, articole şi
lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate . După părerea
noastră, Domnia Sa este un foarte bun specialist român în domeniul
cercetării doctorale, a managementului doctoral, fiind de peste 20 de
ani liantul unui colectiv internațional de profesori și doctoranzi din
Franța, Belgia, Bulgaria, România, Moldova și Canada, lucru absolut
impresionant. O strălucită activitate de recenzare, promovare şi
diseminare a activităţii de cercetare ştiinţifică, precum şi de
coordonare, expertiză ştiinţifică şi consultanţă atât în Romania, cât și
la noi în țară, completează cariera Cercetătorului Radu Toma.
Domnia Sa este membru în colegiile de redacţie sau comitetele
ştiinţifice în multiple reviste ştiinţifice prestigioase naţionale şi
internaţionale, inclusiv la UPSC. Domnia Sa a fost coordonator
naţional la peste 20 de proiecte internaţionale de cercetare ştiinţifică,
coordonator sau expert ştiinţific în prestigioase grupuri de lucru
pentru elaborarea unor strategii de dezvoltare la nivel naţional şi
internaţional, expert evaluator a numeroase planuri de cercetare şi
proiecte de cercetare-dezvoltare, expert în grupuri de lucru ale unor
comisii ale Uniunii Europene, membru în echipe de expertizare sau
evaluare a cercetării ştiinţifice, trainer, consultant. Expertiza şi
profesionalismul domnului Radu Toma sunt recunoscute la nivel
naţional şi internaţional : membru în Consiliile ştiinţifice ale unor
prestigioase institute de cercetare ştiinţifică naţionale, membru al
unor instituţii şi societăţi ştiinţifice internaţionale. Cariera ştiinţifică
excepţională a cercetătorului Radu Toma se împleteşte, aşa cum era
şi firesc, cu cariera didactică, Domnia Sa fiind și Profesor universitar
de vocație în cadrul Universităţii din Bucureşti. Adversar al
practicilor așa-zis pedagogice, care apelează la bombardarea
inflaţionistă a studenţilor, a auditoriului în general, cu date şi fapte,
mai mult sau mai puţin semnificative şi nu de puţine ori fără legături
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logice, care apelează până la forţare la memoria studenţilor,
Profesorul Radu Toma este convins că prelegerea universitară
autentică nu se citeşte şi nici nu se dictează, ci se expune de către
profesor, şi că, aceeaşi prelegere, nu se copiază de către studenţi, ci
se audiază şi se percepe, se recepţionează cu ajutorul minţii lor, aflate
în acţiune. Profesorul Radu Toma imprimă prelegerilor sale
caracterul parcurgerii unui drum împreună cu studenţii, de căutare,
descoperire, înţelegere şi explicare a adevărului științific. Orientat
mereu cu faţa înainte, dascălul şi omul de ştiinţă este statornic
preocupat de găsirea celor mai eficiente căi, modalităţi şi instrumente
care să îl incite pe ascultător să procedeze la fel, adică să conjuge
verbele ”a învăţa” şi ”a şti” la modul viitor; cu alte cuvinte să
prevadă, să preceadă, să anticipeze, şi aceasta pentru că ştiinţa şi
învăţământul trebuie să prevadă şi să preceadă mişcarea celorlalte
structuri ale societăţii şi culturii ei. În felul acesta, Profesorul se
adresează înainte de toate minţii şi cultivă gândirea, punctul de
plecare în orice activitate. Înţelegând profund rosturile şcolii,
Profesorul Radu Toma urmăreşte constant respectarea celor patru
adevăruri ale unui învăţământ cu adevărat performant, şi anume: să
înveţe studenţii cum să înveţe; să înveţe studenţii cum să facă; să
înveţe studenţii cum să convieţuiască cu semenii lor; să înveţe
studenţii să fie. Prestigiul profesional şi uman de care domnul Radu
Toma se bucură în comunitatea ştiinţifică, academică şi culturală l-au
recomandat de-a lungul timpului pentru poziţiile importante pe care
le-a ocupat, precum cea decan, director, profesor. Personalitatea
complexă a Cercetătorului, Profesorului şi Managerului Radu Toma
se manifestă în mod strălucit şi în responsabilităţile publice pe care
le-a onorat şi le onorează cu profesionalism, în asociaţii profesionale,
organisme şi societăţi ştiinţifice din ţară şi străinătate. În ordinea de
suflet dictată de apartenenţa comunităţii noastre academice,
consemnăm cu mândrie faptul că Domnul Radu Toma este colegul și
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aliatul nostru în domeniul reformelor doctorale din anul 2008. Pentru
meritele ştiinţifice şi profesionale excepţionale, Cercetătorul,
Profesorul şi Managerul Radu Toma a fost distins cu premii,
diplome, medalii şi diverse titluri onorifice ale mai multor
universităţi şi institute de cercetare. Recunoaşterea de astăzi din
partea Universităţii noastre se înscrie în seria de recunoaşteri a
excelenţei ştiinţifice şi profesionale a domnului Prof. univ. dr. Radu
Toma - din partea mediului științific şi universitar francofon.
Adăugăm la argumentele dezvoltate sprijinul de care Universitatea
noastră s-a bucurat în timp comunitatea academică din partea
Domniei Sale, în calitate de Director al EDSS. Acest lucru are
importanţă şi semnificaţie în sine, întrucât este vorba de implicarea
unei personalităţi care se bucură de o reputaţie rar întâlnită în viaţa
ştiinţifică şi în învăţământul superior doctoral, nu numai în propria
ţară, ci şi în plan internaţional. Nu în ultimul rând, este vorba despre
implicarea, devotamentul şi generozitatea unui mare manager,
cercetător, filolog pentru Universitatea noastră, pentru comunitatea
academică de la noi din țară şi pentru promovarea valorilor europene
în regiune.
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SINTEZE EPISTEMOLOGICE PRIVIND
COMPORTAMENTUL UMAN
ANGELA CUTASEVICI, doctorandă
Abstract
This article presents a synthesis of the evolution of the concepts
of human behavior in the behavioral sciences. It summarizes the
main theories about human behavior in philosophy, sociology,
culturology, neurophysiology, focusing on approaches in
psychology: the freudian (psychoanalytic) paradigm, the behavioral
paradigm,
the
cognitivist
paradigm,
the
humanistic
(phenomenological) paradigm. Another aspect addressed in this
article is discrimination of the concepts of human behavior and
human conduct.
Keywords: human behavior, freudian (psychoanalist)
paradigm, behaviorist paradigm, cognitivist paradigm, humanistic
(phenomenological) paradigm, behavior.
Adnotare
Acest articol prezintă o sinteză a evoluției accepțiunilor
privind comportamentul uman în științele comportamentului. Sunt
trecute în revistă perspectivele abordării comportamentului uman în
filosofie, sociologie, culturologie, neurofiziologie, focalizând atenția
pe abordările din psihologie: paradigma freudiană (psihanalistă),
paradigma behavioristă (compotamentală), paradigma cognitivistă,
paradigma umanistă (fenomenologică). Un alt aspect abordat în
articol este discriminarea conceptelor de comportament și conduită.
Cuvinte-cheie: comportament uman, paradigma freudiană
(psihanalistă),
paradigma
behavioristă
(compotamentală),
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paradigma cognitivistă, paradigma umanistă (fenomenologică),
conduită.
Comportamentul uman este un fenomen complex bio-psihosocio-cultural studiat de un ansamblu de domenii denumit generic
științele comportamentului. Din acestea fac parte psihologia,
sociologia, antropologia, neurofiziologia, medicina, cibernetica,
teoria sistemelor, filosofia, etica [11, p. 16], culturologia, etnografia
[20, p.135], dar și aspecte comportamentale ale biologiei, economiei,
geografiei, dreptului, psihiatriei, științelor politice [8, p. 26].
Filosofia interpretează comportamentul ca „sistem de acţiuni
interdependente, realizate de un subiect complex, dotat cu o anumită
organizare” [19, p. 280]. Ramură a filosofiei, etica tratează
comportamentul din perspectiva semnificației lui morale, pentru că
orice faptă a omului poate fi supusă unei evaluări morale [23, p.
254].
Sociologia examinează „comportamentul uman în grupuri și
comunități umane” [16, p. 10]; îl definește ca „o activitate sau
ansamblu de activităţi observabile, în care se manifestă activitatea
unuia sau a mai multor actori sociali” [5, p. 169]; îl abordează în mod
obiectiv, fără a recurge la introspecţie, dar focalizându-se pe factori
de natură socială care îl influenţează (geografici, administrativi,
politici, culturali, de educaţie etc.).
Culturologia (antropologia culturală) cercetează fenomene
culturale cuprinse în comportamentul uman; îl abordează ca: „o serie
de reacții dobândite în raport cu un mediu particular în care se
dezvoltă organismul uman”; „reacţie a omului la percepția lumii
înconjurătoare, care este condiţionată de cultură”. Anume cultura
determină „realitatea noastră subiectivă”. Cunoscând reprezentările
altora, omul este capabil să înțeleagă comportamentul lor şi
comportamentul propriu [22, p. 205].
16

Neurofiziologia studiază comportamentul de la componenta
motorie până la componentele afectiv-emoţionale, motivaționale,
instinctuale, sociale, sexuale și neurocognitive; urmărește la nivel
molecular „legăturile organizării neuronale a creierului cu diferite
tipuri de comportament uman”, iar la nivel sistemic – „mecanismele
conduitei” [21, p. 5].
În psihologie se acceptă abordarea comportamentului uman ca
„o unitate a activității fizice și psihice, condiționată social, ca reacție
totală a unui organism, prin care răspunde la o situație trăită, în
funcție de stimulările mediului și de ale sale interne și ale cărui
mișcări succesive sunt orientate într-o direcție semnificativă” [3,
p.155]. În diverse teorii și paradigme de psihologie, comportamentul
uman primește explicații și abordări diverse. Sintetizăm, în
continuare, accepțiunile cele mai importante, făcând, după caz, și
referiri la valorificările din științele educației, pe care acestea le
reperează.
 În paradigma freudiană (psihanalistă), comportamentul
uman este explicat pe baza următoarelor postulate:
- „viața psihică se supune unei determinări certe;
- inconștientul joacă un rol esențial în determinarea
comportamentului uman;
- factorii determinanți în explicarea psihicului sunt cei motivaționali
(sau „dinamici”);
- istoria organismului este foarte importantă în determinarea
comportamentului uman” [14, p. 15].
Primul model al structurii personalității, elaborat de S. Freud
(1856-1939), modelul topografic (1900-1905), a fost construit pe
baza nivelurilor inconştient, preconştient (sau subconștient) şi
conştient:
- conştientul reuneşte toate cunoştinţele introspectiv-accesibile
subiectului la un moment dat;
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- preconştientul înglobează informațiile potenţial-disponibile
subiectului, dar temporar absente din spaţiul conştiinţei;
- inconştientul nu include niciun conţinut care să fie accesibil
conştienţei, funcționarea lui exprimă dorinţa implacabilă de a
satisface instincte, trebuinţe înnăscute (cel mai vădit exprimate
fiind cele sexuale), care nu sunt afectate de schimbările evolutive
ale individului, de trecerea timpului sau de varietatea contextuală
[9, p. 64-65].
Astfel, „la origini, teoria psihanalistă este o teorie
motivațională a comportamentului uman. Ea sugerează că, de cele
mai multe ori, comportamentele noastre sunt inițiate și susținute de
motive inconștiente [10, p. 5].
Ulterior, Freud a dezvoltat modelului structural al personalității
(1923), iar mai târziu (la sfâșitul dec. II al sec. XX) l-a integrat cu cel
topografic. Personalitatea este abordată prin instanțele
interrelaționate id, ego, supraego:
- Id-ul (sau Se-ul, Sinele) are natură biologică de origine ereditară,
adăpostind instinctele și întreaga energie psihică a individului;
este irațional și amoral, străin de comportamentele
autoconservative influențate de constrângerile realității; are rolul
de a transforma trebuințele biologice în dorințe;
- Ego-ul (sau Eul) are natură psihologică, provine din experiență și
se desprinde din Sine în jurul vârstei de 6-8 luni; se întinde peste
conștient, subconștient și inconștient; este unicul component
orientat spre prezent și capabil să interacționeze cu mediul; are ca
scop adaptarea comportamentului la realitatea obiectivă,
îndeplinind funcția de evaluare a acțiunilor prin selectarea în mod
rațional a celor care minimalizează teama și maximalizează
plăcerea – principala trebuință a Sinelui;
- Supraego-ul (Supraeul) este de natură socială, are origine culturală
și se formează la 4-6 ani sub influența mediului sociocultural cu
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normele, valorile, principiile, așteptările sale, impactul cărora
asupra individului începe de la părinți (sau alți actori parentali
semnificativi); acționează nelogic la nivelul inconștientului după
principiul moralității și în cheia reprezentărilor despre bine și rău;
se compune din conștiință (care sancționează comportamentul prin
simțul vinovăției și controlează prin intelect zone de inconștient)
și din Eul ideal (care recomensează comportamente prin trăirea
simțului de mândrie).
Astfel, comportamentul este explicat ca rezultat al conflictului
dintre aceste trei instanțe psihice: în timp ce Sinele încearcă să obţină
gratificarea impulsurilor, iar Supraeul i se opune, ridicând standarde
morale uneori greu de atins, Eul vine să menţină echilibrul dintre
aceste două forțe contrarii şi cerinţele exterioare ale realităţii sociale
[10, p. 6].
Teoria freudiană a jucat un rol important în evoluția
psihologiei, având o finalitate „descriptivă, explicativă și terapeutică”
[4, p.21], inspirând multe teorii contrare. Dar actualmente se constată
că „cercetarea psihanalitică a fost, practic, ignorată de psihologia
științifică în ultimele decenii” [12, p. 117].
 Paradigma behavioristă (compotamentală) este focalizată pe
asocierea dintre mediu și comportamentul observabil, desconsiderând
conștiința și viața psihică. Comportamentul se abordează ca rezultat
al învățării și modelării individuale (J. B. Watson, 1913;
E. Thorndike, B. F. Skinner, 1938, 1948), iar mai târziu – ca rezultat
al învățării și modelării sociale (A. Bandura, 1961) [apud 14, p.1112].
Accepțiunile behavioriste presupun că toate formele de
comportament uman pot fi explicate în premisa determinismului:
indivizii nu acționează liber, ci răspund într-un mod
programat/condiționat la stimuli externi.
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- Condiționarea operantă semnifică întărirea/ slăbirea
compotamentului în contingență cu prezența/ absența recompensei/
pedepsei.
E. Thorndike (1874-1949) a formulat legea efectului care
dezvăluie legătura dintre stimul și reacție (S→R): acele
comportamente, care au consecințe pozitive pentru organism, vor fi
repetate, iar celelalte vor scădea în frecvență. Reacțiile (sau stilurile
comportamentale), care au consecințe pozitive, servesc ca mijloc sau
instrument pentru a întări organismul în sensul unui anume
comportament. De aceea, învățarea comportamentelor prin
consecințe a fost numita învățare instrumentală, fiind
instrumentalizată prin consecințele actelor noastre. De asemenea,
Thorndike a constatat că pedeapsa este ineficientă în ruperea legăturii
dintre comportament și rezultatul său, pedepsirea putând duce la
rezultate imprevizibile.
B. F. Skinner (1904-1990) a reluat modelul lui Thorndike și a
explicat comportamentul operant formulând legea întăririi care
schimbă accentul pe relații dintre reacții și consecințe, uneori
contingente (Reacție → Întărire).
Spre deosebire de condiționarea clasică (I. Pavlov),
valorificată în deosebi în publicitate, emisiuni și filme, cu rol de a
influența emoțiile spectatorilor, condiționarea operantă are
aplicabilitate în design instrucțional. Așa, instruirea programată
vizează „organizarea conţinutului astfel încât utilizatorii să poată
oferi răspunsuri corecte şi să beneficieze de întăriri când oferă aceste
răspunsuri corecte” [15, p. 294].
- Condiționarea vicariantă (A. Bandura) vizează procesul de
învăţare a reacţiilor emoţionale fară ca subiectul să fie supus vreunui
fel de întărire, dar prin raportare la modele, prin procese de imitare şi
identificare. În copilărie (3–10/11 ani), drept modele servesc
persoane adulte (părinţi, membri ai familiei, profesori); în
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preadolescenţă (11–14/15 ani) şi în adolescenţă (14/15–18/19 ani), în
prim-plan vin modelele din grupul de aceeaşi vârstă (colegi de clasă,
prieteni) și, deseori, modelele persoanelor publice (vedete din
muzică, sport, cinematografie, mass-media etc.) care oferă norme,
valori de referinţă şi opinii specifice.
A. Bandura (a. n. 1925) a evidențiat ca etape în procesul de
modelare comportamentală: atenţia, incluzând evenimentele
modelate (valenţa afectivă, complexitatea, valoarea funcţională) şi
caracteristicile observatorului (capacităţile fizice şi senzoriale,
nivelul de percepţie); memorarea, incluzând codarea simbolică,
organizarea cognitivă; reproducerea – capacităţile fizice, autoobservarea, acurateţea feedbackului; motivarea sau răsplata externă
şi provizorie [apud 10, p. 12].
Astfel, aplicabilitatea învăţării sociale pentru actul educaţional
la vârsta școlară mică permite modelarea comportamentală prin
identificarea cu adultul apreciat: de la dobândirea unor
comportamente verbale, la însuşirea unor deprinderi motorii şi până
la achiziţionarea unor comportamente sociale.
Având ca finalitate „descoperirea și formularea legilor cauzale,
ameliorarea și dirijarea comportamentului” [4, p. 21], „psihologia
behavioristă a decăzut din prim-plan și a dat calea ascensiunii
psihologiei cognitive în anii 1970; psihologia cognitivă a susținut o
traiectorie ascendentă și continuă să fie cea mai proeminentă școală”
[12, p. 117].
 În paradigma cognitivistă, comportamentul uman este
explicat ca rezultat al interpretărilor personale ale unor evenimente,
punând accent pe structurile și reprezentările mentale ale individului
și plasând determinanții cognitivi între stimul și reacție.
Autorul teoriei constructelor personale, G. A. Kelly (19051967), aseamănă comportamentul uman cu cel al unui om de știință,
care întâi construiește ipoteze, iar apoi le verifică în practică. În cazul
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în care constructul personal se confirmă prin experientă, el va rezista
în comportament, iar dacă nu se confirmă, persoana va modifica
acest construct sau va renunța la el.
Punând accent pe raționalitatea umană, dar nu pe
emoționalitate sau instincte, această teorie abordează în mod optimist
evoluția comportamentului uman. Niciun stadiu al vieții nu este mai
important decât altul, oamenii pot să revizuiasă și să își modifice
constructele personale pe parcursul întregii vieți.
Conform postulatului fundamental al teoriei lui Kelly,
comportamentul uman este ghidat, sub aspect psihologic, de nivelul
la care persoana este capabilă să anticipeze evenimente. Omul
utilizează constructele personale pentru a prevedea viitorul – a
anticipa ceea ce se va întampla dacă se va comporta într-un fel sau
altul. Deși subiectul se poate modifica, există un anumit grad de
stabilitate în modul în care persoana se comportă, pentru că ea
operează prin intermediul unor canale de procesare a informației.
Aceste canale pot fi modificate, dar ele fac parte dintr-o structură
dată, iar schimbarea are loc în cadrul unor limite impuse de structură
[apud 10, p. 15-16].
Paradigma cognitivistă reperează teoria învăţării cumulativierarhice elaborată de R. Gagné (1985), care este pe larg aplicată și
actualmente. Conform acestei teorii, în procesul de învăţare, subiecţii
„apelează la o serie de capacităţi, organizate şi ierarhizate de la
simplu la complex, de la particular şi specific la general”; aceste
capacităţi sunt de următoarele tipuri: (1) deprinderi intelectuale; (2)
informaţii verbale; (3) strategii cognitive; (4) deprinderi motrice; (5)
atitudini [apud 7, p. 21].
 Paradigma umanistă (fenomenologică), proclamată de
A. Maslow, C. Rogers ș. a. (în anii 60 ai sec. XX) drept „a treia
putere în psihologie” după psihanaliză și behaviorism, a adăugat o
nouă dimensiune în înțelegerea minții și a comportamentului uman,
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ceea ce a creat o perspectivă holistică asupra ființei umane.
Psihologia umanistă abordează comportamentul personalizat al
omului, acesta dispunând de o identitate psihofiziologică.
Aspectele-cheie prin care este explicat comportamentul se
referă la capacitatea de a lua decizii (liberul arbitru) și la experiența
subiectivă a inividului. Umaniștii recunosc că mediul, instinctele,
experiențele trecute influențează comportamentele, dar aspectul
fundamental care este implicat în generarea comportamentelor
noastre este felul în care interpretăm lumea și propriile noastre
experiențe (experiența subiectivă). În concluzie, felul în care ne
comportăm este în mare măsură rezultatul unei decizii personale care
este luată în funcție de evaluările pe care noi le facem în
conformitate cu experiența noastră subiectivă. Această experienţă
este guvernată de sensul, valorile pe care le atribuim acţiunilor
noastre. În consecinţă, felul în care ne comportăm este influențat de
sistemul axiologic pe baza căruia evaluăm contextele și propriile
noastre acțiuni şi trăiri.
C. Rogers (1902-1987) privea optimist natura umană:
„Comportamentul omului este desăvârșit de rațional și se îndreaptă,
cu o complexitate subtilă și ordonată, spre țelurile pe care încearcă să
le atingă organismul lui”. El susținea că oamenii sunt motivaţi de o
forţă pozitivă unică, de o tendinţă înnăscută de a-și dezvolta
abilităţile constructive şi sănătoase – actualizarea sinelui. „Sinele
actual” se dezvoltă prin raportare la „sinele imaginar (ideal)”, aceste
două fațete ale sinelui punându-se în acord sau în dezacord. Tratarea
persoanei cu respect, încredere, acceptare, empatie favorizează
dezvoltarea persoanei [ 13, p. 276].
- A. Maslow (1908-1970) este bine cunoscut pentru
introducerea unor concepte precum metamotivaţie umană,
autorealizare, experienţă de vârf, dar, în primul rând, pentru
abordarea ierarhică a nevoilor umane [6]. El a subliniat faptul că un
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nivel, de pildă nevoia de afiliere, rămâne relativ neimportant, până
când nivelurile inferioare, precum nevoia de securitate, nu au fost
satisfăcute cel puţin într-o anumită măsură [apud 10, p. 10].
Având drept finalități „dezvoltarea și maturizarea personală,
cultura relațiilor interpersonale, schimbarea societăţii” [4, p. 21],
psihologia umanistă a reperat o altă orientare a actului paideutic, şi
anume centrarea pe personalitatea educabilului, pe resursele interne
ale acestuia. Rogers a emis conceptul de educaţie centrată pe elev,
prin care postulează importanţa creării unui climat de învăţare cald,
pozitiv, de acceptare; rolul educatorului de a fi facilitator al actului
de învăţare; misiunea educaţiei de a abilita individul în tehnici de
învăţare care să îi asigure accesul la educaţia permanentă. Un alt
adept al psihologiei umaniste, A. Combs, a stipulat misiunea
educaţiei în dezvoltarea la elev a unei imagini pozitive despre sine.
În totalitate, perspectiva umanistă asupra educaţiei transmite un
mesaj optimizator tuturor participanţilor la actul paideutic: succesul
învăţării poate fi asigurat prin stabilirea unui climat afectiv pozitiv,
care se bazează pe încrederea educatorilor în posibilităţile de alegere
şi învăţare, în propriile capacităţi de a înţelege şi a răspunde nevoilor
socioemoţionale ale elevilor [2, p. 282-293].
Considerăm important să relevăm conexiunile între conceptul
de comportament și cel de conduită.
Conduita (acțiunea) a devenit obiect de studiu al psihologiei
prin concepția lui P. Janet (1859-1947), care a proclamat că
„psihologia nu este altceva decât știinţa acţiunii umane, ştiinţa
conduitei sau, şi mai exact, studiul omului în raport cu universul şi,
mai ales, în raporturile sale cu ceilalţi oameni”. Janet a introdus
conceptul de conduită ca „totalitate a manifestărilor vizibile și
invizibile, ansamblul actelor unui individ, de la cele mai simple la
cele mai complexe (de la mișcari la raționamente), orientate spre un
scop si încarcate de sens. Astfel, „conduita unifică și sincronizează
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într-un tot unitar comportamentul și viața interioară subiectivă”
[apud 18, p. 99].
P. Janet atribuie conduitei caracter evolutiv și o diferențiază
calitativ de comportament: spre deosebire de comportamente,
conduitele au scop și semnificație decelabile (pot fi descoperite, deși
sunt ascunse). Conceptul de conduită este mai puțin obiectiv decât
cel de comportament, segmentele de comportament formând un
„torent al conduitei” care integrează astfel și motivația acțiunilor
umane. După Janet, comportamentele se stimulează, pe când
conduitele se reglează, se achiziționează și se complică într-o
anumită ordine, ajungând la niveluri calitative diferite ca urmare a
relațiilor de interacțiune dintre organism și mediul natural și social.
În definiția lui D. Lagache (1903-1972), conduita este
„ansamblul operațiilor materiale sau simbolice prin care organismul
aflat în situație tinde să-și realizeze propriile posibilități și să reducă
tensiunile care-i amenință unitatea”. Conduite sunt atât manifestările
exterioare, limbajul, modificările somatice obiective, cât și produsele
activității individului. Diferența dintre ele se înregistrează în ce
priveste sursa (dinspre interior – acțiuni interofective sau dinspre
exterior – acțiuni exterofective) și sensul lor de derulare (acțiuni
aloplastice – care produc modificări în exterior – și acțiuni
autoplastice – care produc modificări în organism) [idem, p.101].
„Conceptul de conduită este cvasisinonim cu cel de acțiune sau
de activitate”, care include „conduitele exterioare sau mentale
realizate cu consum energetic și care duc la rezultate adaptative”
[ibidem, p. 103]. Discriminând conceptele de activitate și
comportament prin trei caracteristici specifice, V. Ceaușu (19241990) precizează că, în condiții de activitate, „organismul îmbracă o
triplă ipostază – de subiect, de beneficiar și de instrument al propriei
acțiuni în mediu” [1, p. 47-52].
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Se constată, ca rezultat, că nu există o definiţie exhaustivă a
comportamentului. Deocamdată, susține F. Pire, „este permis de a
visa la o teorie generală a comportamentului, dar pentru mult timp
încă generalizarea trebuie să se limiteze la un eclectism de bună
calitate”. M. Zlate dezvoltă această concluzie, acceptând de rând cu
abordarea eclectică și una analitic-comparativă, care ar valorifica
elementele comune [18, p. 99].
Pornind de la această accepție, stabilim următoarele
considerații:
 „Comportamentul reprezintă conduita unui subiect luat în
considerare într-un anumit mediu și într-o unitate de timp dată.
 Comportamentul, care depinde atât de individ, cât și de mediu, are
întotdeauna un sens. El corespunde căutării unei soluții sau unui
obiect susceptibil să reducă tensiunile și să satisfacă trebuințele
individului.
 Comportamentul desemnează modul de a fi și de a acționa al
omului, reprezentând o manifestare obiectivă a întregii activități
umane” [17, p. 74].

1.
2.
3.
4.
5.
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ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND STUDIUL
TEXTULUI LIRIC
ADINA-ELENA COȘESCU, doctorandă
Abstract
Lyricism is a tone, an artistic register that emphasizes the
poetic and elevated expression of personal feelings, of passion. In the
lyric text there dominates the artistic vision and transfiguration, the
author resorting to allusive and associative techniques, creating a
highly suggestive universe addressing the sensitivity of the reader
and expressing feelings through style figures and symbols.
Key words: lyrics, lyrical text, interior composition, exterior
construction.
Adnotare
Lirismul este o tonalitate, un registru artistic, care pune
accentul pe expresia poetică și elevată a sentimentelor personale, a
pasiunii. În textul liric domină viziunea și transfigurarea artistică,
autorul apelând la tehnici aluzive și asociative, creând un univers de
mare forță de sugestie, ce se adresează sensibilității cititorului și
exprimând sentimentele prin intermediul figurilor de stil și al
simbolurilor.
Cuvinte-cheie: lirism, text liric, compoziție interioară,
compoziție exterioară.
Din punct de vedere etimologic, termenul liric derivă din
numele unui instrument muzical (lira) folosit în Grecia Antică în
diferite ritualuri religioase, dedicate, în special, cultului zeului Apollo.
Adjectivul liric apare pentru prima dată în secolul al XV-lea, în
legătură cu poezia greacă antică și păstrează o relație de lungă durată
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cu muzica ce încă mai există în expresia artă lirică. Atașat totodată
la unele forme ale poeziei secolului al XVI-lea, cuvântul liric va
defini o expresie subiectivă, ce ține mai degrabă de sentimente
particulare.
Din punct de vedere estetic, liricul înseamnă comunicarea
directă a atitudinii, a sentimentelor, a emoțiilor creatorului față de
realitate. Liricul reprezință o cale de cunoaștere spirituală prin
reflecție și conștiință. Liviu Rusu, în lucrarea Logica frumosului,
aprecia că liricul este subiectivitatea generalizat-obiectivă, iar Ștefan
Cazimir, în Tensiunea lirică, sublinia că liricul este o formă de
tensiune între eu și lume sau între forțele interioare ale eului. Liricul
este o stare care există în fiecare dintre noi, iar poetul este doar
mesagerul. La nivelul artei literare, liricul a fost cel mai adesea
asociat genului liric, implicit poeziei.
Dacă Tudor Vianu, în lucrarea Scriitori români, subliniază că
poezia lirică este o formă a creației literare în care poetul, vorbind în
numele său, exprimă ideile, sentimentele, aspirațiile sale cele mai
intime, Liviu Rusu afirmă că aceasta este o poezie a eului. Pornind de
la aprecierea lui Marcel Raymond care sublinia că poezia deschide o
fereastră spre lume, permițând eului să își depășească limitele, putem
considera că poezia lirică este modul cel mai pertinent în care se poate
observa sublimarea, esențializarea ființei umane doar prin adâncirea
în ea însăși.
Poezia lirică se constituie ca o compoziţie coerentă, o ţesătură
armonioasă, inseparabilă între conţinutul poetic dens şi forma
adecvată, materialul lingvistic fiind ordonat după o logică interioară.
Părţile întregului se organizează într-o construcţie unitară, fie
realizată deliberat de creator, fie ca produs al intuiţiei artistice.
Compoziţia exterioară a poeziei se referă la strofe, cânturi, grupaje
asimetrice de versuri, structuri continue determinate de tehnica
ingambamentului. Compoziţia interioară trimite la un motiv central
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din textul poetic, la un laitmotiv şi se află în relaţie cu elementele
compoziţiei exterioare.
Creaţiile lirice pot fi organizate atât în structuri succesive
liniare – curgerea cronologică a stărilor afective sau dislocate, cât şi
în structuri simultane, ce prezintă alternativ trăiri lirice diferite.
Astfel, secvenţele lirice decupate dintr-un text pot fi coerente,
unitare, prezentate în gradaţie sau prin contrast. Structura operei
literare depăşeşte simpla însumare a elementelor componente, un
sistem de relaţii uneşte forma şi conţinutul, ideea şi materialul artistic
într-o sinteză superioară. Tudor Vianu vorbeşte despre „structura
artistică” (sufletească) a creatorului, „spirit intuitiv, cu fantezie
creatoare” şi forţă de expresie şi structura ierarhică „a operei de artă”,
ordonarea mai multor valori sub semnul valorii estetice.
Construcţia internă se referă la ordinea şi logica interioară ale
poeziei. Textul poetic cuprinde o succesiune de tablouri, de
secvenţe lirice determinate de substanţa ideatică, de o imagine a
naturii, o stare de spirit, o trăire a eului.
Tema, ideea, motivul/laitmotivul sunt elemente ale structurii
interioare a operei lirice prin care se dezvăluie viziunea, perspectiva,
atitudinile creatorului față de realitatea reflectată. Astfel, tema
surprinde un aspect general al realităţii abordat artistic în opera
literară (natura, dragostea, destinul, geniul, patriotismul, războiul,
avariţia). Numărul temelor este limitat, acestea se reiau, în
literatură, din perspective şi prin modalităţi artistice diferite. Într-o
definiţie mai modernă, tema este o schemă foarte generală spre care
conduc situaţiile şi motivele dintr-o operă şi continuă cu ideea că
acest concept înseamnă însumare, unificare a materialului lexical al
lucrării.
Un alt element component al operei lirice este motivul
literar, având un grad de generalitate, care se repetă în diferite
momente ale aceleiaşi opere sau în creaţii diferite, acumulând, de
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fiecare dată, noi sensuri, după cum afirmă Constantin Parfene în
lucrarea Receptarea poetică [3, p. 35].
Pornind de la opinia lui Tomaşevski, formulată în studiul
Teoria literaturii: Poetica [apud 3, p. 36], motivul este cea mai mică
unitate semnificativă a textului, cea mai mică particulă a materiei
tematice, iar tema reprezintă unitatea semantică a diferitelor
elemente ale operei, cu un grad sporit de generalitate. Motivele
literare pot fi explicite (un cuvânt, o sintagmă, un pasaj în textul
epic) sau implicite (sugerate doar prin imaginile poetice), centrale
– repetate insistent, obsedant, numite şi laitmotive – sau secundare
(mai puţin importante în ierarhia sensurilor artistice). Motivele
sugestive în literatură sunt cele vegetale (teiul, codrul, salcâmul,
floarea albastră), acvatice (apa, izvorul, marea, lacul), muzicale
(buciumul, lira, violina, clavirul, muzica sferelor), cosmice
(luceferii, stelele, luna, soarele, călătoria astrală), somnul, visul,
jertfa, carpe diem, fortuna labilis, revolta titaniană, motivul
mioritic etc. Acestea circulă în spaţii culturale diferite, în genuri şi
curente variate, cu semnificaţii nuanţate în funcţie de personalitatea
scriitorilor.
Ideea poetică este un termen complex, care a evoluat, ca
semnificaţie, de la accepţiunea neoplatoniciană (obiectivare a ideii
transcendente la nivel poetic), apoi la cea de reprezentare interioară
a existenței, pentru ca, în spaţiul teoriei literare moderne, să însemne
concepţia de bază a scriitorului în raport cu tema şi realitatea
abordate, atitudinea fundamentală a acestuia. Dacă adăugăm la
relaţia autor – operă şi alte aspecte importante, ca raportul operă –
lector, contextul creaţiei, contextul receptării, conceptul de „operă
deschisă”, definiţia ideii operei trimite şi la semnificaţiile profunde
implicate în structura sa, dezvăluite, actualizate, concretizate de
cititor în procesul intim al lecturii.
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În ceea ce privește construcția exterioară a textului liric,
titlul este primul „element” lingvistic, ce identifică o creaţie; este
un cuvânt – sintagmă, propoziţie sau frază aşezate înaintea textului
unei lucrări, o primă cheie de interpretare a textului poetic, cu rol
anticipativ și rezumativ. Are o valoare simbolică, sintetizând esenţa
creaţiei şi sugerând o trăire, o nelinişte sau o idee reluată
preponderent în cuprinsul operei. În strânsă legătura cu semantica
titlului este incipitul textului liric, care poate fi văzut ca o „formulă
introductivă”, cu o anumită relevanţă ideatică sau expresivă. Tot
de dimensiunea exterioară ține și modul în care este construit
textul liric. Astfel, grupajul strofelor, cânturilor, ciclurilor poematice
sprijină identificarea secvenţelor lirice, pentru că între formă şi
conţinut se constituie importante relaţii de profunzime.
La nivel stilistic, receptarea unui text liric presupune
descifrarea operei din perspectivă lingvistică și artistică, înțelegerea
cuvântului și a latențelor sale, descompunerea imaginarului poetic
pentru că scriitorul selectează, combină cuvinte şi sensuri, operează
„devieri” estetice. Criticul Nicolae Balotă apreciază că „discursul
poetic participă la ordinea limbajului comun şi, totodată, transcende
această ordine. Poezia purcede din rădăcina însăşi a cuvântului; ea
este o vorbire originară” [apud 1, p. 53].
Analiza stilistică urmăreşte aspectele esenţiale ale operei sub
raportul realizării expresivităţii, al meşteşugului cuvintelor ce
primesc relief, culoare şi însufleţire. Originalitatea poeziei se
manifestă prin limbajul ei specific, prin registrul variat al figurilor de
stil, prin proiectarea viziunii lirice despre lume şi viaţă într-o
substanţă sugestivă, inedită, la limita neobişnuitului, a inefabilului, a
nonconvenţionalului.
Astfel, conținutul ideatic al textului liric poate fi analizat în
funcție de nivelurile limbii:
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a) Nivelul fonetic al limbii este reprezentat de manifestarea ei în
substanţă sonoră, prin sunete cu un anumit ton, cu înălţimea, durata
sau amplitudinea lor, la care se adaugă silabele, accentul, ritmul,
intonaţia cu posibile valori expresive.
b) Nivelul lexical-semantic visează legătura dintre expresie
și sensul ei, sub forma semnului lingvistic, manifestat în cuvânt,
precum şi în construcţii mai largi. Construirea sensului este un proces,
semantica demonstrează că „un cuvânt nu are sens în afara contextului
său”, iar actul lecturii, descoperirea unui text, este o colectare de
operaţii semantice.
c) Nivelul structurii morfologice urmărește frecvenţa unor
părţi de vorbire (substantivele, adjectivele în tablouri, în
descrierile statice; verbele imprimă dinamism, traduc emoţii, stări,
acţiuni); prezența unor forme rare ale cuvintelor: superlativul
stilistic al adjectivelor, dativul etic și dativul posesiv; valori
stilistice ale timpurilor şi modurilor verbale (prezentul narativ,
istoric, etern, imperfectul – timp al duratei, al nedeterminării);
elemente ale oralităţii – vocative, interjecţii, verbe la imperativ,
pronume personale/ de politeţe; prezenţa unei părţi de vorbire
inutile în context/absenţa unei părţi de vorbire utile comunicării.
d) Nivelul sintactic surprinde dinamizarea structurilor
limbii, mişcarea întregului mecanism prin relaţii şi concepte
importante. Strâns legată de logică, sintaxa este expresivă prin topică
(topica normală este neutră expresiv, abaterile de la topică sunt
expresive), construcţii redundante (reluarea şi anticiparea);
construcţii care reflectă destrămarea structurii logice a enunţului:
anacolutul, parantezele, digresiunile (construcţii incidente), elipsa;
apoziţii; propoziţii exclamative şi interogative; paralelismul
sintactic; chiasmul (repetiţia încrucişată); structuri complexe,
arborescente care reflectă mişcarea gândirii, a sensibilităţii.
34

e) Nivelul stilistic al limbii determină organizarea limbajelor, a
stilurilor, în funcţie de factorul sociocultural. Acum se constituie
textul ca unitate superioară enunţului; este un nivel transfrastic, loc
de întâlnire a tuturor nivelurilor anterioare. Un text literar se va
diferenţia de cel publicistic, administrativ sau ştiinţific comunicând
emoţia, trăirea, semnificaţia adâncă a discursului. Elementele
lingvistice sunt completate de cele extralingvistice, textul se
raportează la context (cultural, psihologic, istoric etc.).
Stratul imagistic conţine imagini poetice, artistice de tip
vizual, auditiv, olfactiv, tactil, sinestezic, iradiind semnificaţii
afective şi intelective, în timp ce stratul prozodic propune ritmuri
şi rime variate, vers alb sau vers liber, un ritm interior al textului,
constatări ce vor conduce lectorul spre o receptare complexă a
creaţiei, în totalitatea şi armonia elementelor ei de structură şi
limbaj poetic.
În ceea ce privește limbajul şi expresivitatea textului
poetic, creaţiile lirice ilustrează stilul artistic ca stil funcţional prin
care limba este utilizată nu doar pentru a transmite informaţii (ca scop
al comunicării, aspect tranzitiv al limbii), ci, mai ales, pentru a trezi
emoţii estetice (un scop artistic prin aspectul reflexiv al limbii).
Limbajul poetic este, așadar, limba folosită cu funcţie estetică. În
opinia lui Ion Coteanu, exprimată în lucrarea Stilistica functională a
limbii române [3, p. 23], variantele funcţionale ale limbii se definesc
prin opoziţia artistic – nonartistic. Într-un fapt de limbă distingem, de
regulă, un sens denotativ (sensul principal, informaţia de bază), un
sens conotativ (informaţia colaterală, adiacentă) şi, în relaţie cu
acesta, un sens figurat (sensuri latente, informaţii potenţiale, atribuite
uneori cuvântului, sintagmei prin transfer de sens). Dezvăluirea mai
ales a acestor informaţii potenţiale ale faptelor de limbă formează
principalul mecanism al limbajului poetic.
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Caracteristicile limbajului artistic sunt: aspectul conotativ
(sensuri primite în contexte literare diferite), originalitatea
limbajului, individualizarea discursului, unicitatea, inovaţia la
nivel stilistic, expresivitatea limbajului, funcţia sa poetică (puterea
artistului de a construi proiecţii ale imaginaţiei sale, formulate întrun umor expresiv, sugestiv), bogăţia lexicală (varietatea
termenilor, polisemia şi sinonimia bogate, selecţia operată la
nivel lexical, combinaţii inedite de termeni şi sensuri, forţa
asociativă).
Varietatea mijloacelor de expresie este dată de:
* limbajul figurat;
* noi structuri sintactice;
* noi modalităţi de organizare a comunicării;
* ritmuri diferite;
* libertatea de a valorifica alte registre nonartistice ale
limbii;
* valorificarea termenilor „antilirici” în estetica urâtului şi în
creaţiile avangardiste (argoul, cuvintele „bolnave”, „putrede”,
limbajul de periferie);
* explorarea surselor de poeticitate ale formulărilor banale,
prozaice sau chiar ştiinţifice (scriitorii postmoderni);
* reactivarea vocabularului pasiv (arhaisme, regionalisme,
sensuri învechite, expresii populare);
* apelul la neologisme, la unităţi frazeologice noi pentru a
moderniza formele artistice;
* convenţionalitatea – comunicarea în stilul artistic este
expresia unei realităţi imaginate de autor, pe care cititorul o
acceptă ca „reală”, intrând deliberat într-un joc, într-o convenţie
(el ştie că este vorba despre o ficţiune, despre „un fals”, dar îl
consideră credibil, posibil, îl acceptă ca atare).
Întregul sistem de imagini artistice, de figuri de stil integrate
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în ţesătura creaţiei formează „imaginarul artistic/ poetic” al operei.
Succesiunea imaginilor artistice ca reflectări ale unor obiecte,
peisaje, aspecte ale realităţii surprinse prin cuvânt şi filtrate prin
personalitatea creatorului, coerenţa imaginilor, organizarea lor în
structura textului determină configuraţia imaginarului artistic, fiinţa
vie a poeziei (în cazul nostru), ce se constituie sub ochii lectorului.
În literatură, totul începe cu cuvântul, iar aventura poetică este
mai întâi o aventură a limbajului. Poezia este cazul privilegiat al unui
limbaj care încetează de a spune ceva la nivelul obişnuit, ca să se
rostogolească pe el însuşi, să confere realitate unei viziuni
interioare. Poeticul depinde de materialitatea referenţilor, de nivelul
lingvistic, dar este altceva – expresie „a unei realităţi nicicând trăite
până atunci, netrimiţând la nimic anume anterior ei însăşi şi
creatoare a unei fiinţe de limbaj ce se adaugă realităţii şi făureşte
un sens” (J. Burgos) [apud 2, p. 85].
Această poetică a imaginii, cu legile ei specifice,
distanţarea cuvântului poetic de limbajul uzual conduc la ruptura
dintre semn şi obiect, când cuvântul (semnul) este lăsat să trăiască
pentru el însuşi. Imaginea poetică este şi pentru André Breton o
apariţie fulgurantă în alunecarea de la o realitate la alta.
Suita cuvintelor se organizează într-o sintaxă care
modelează o imagine sau serii de imagini purtătoare de noi realităţi
ce alcătuiesc imaginarul poetic.
Descifrarea imaginarului artistic va ilustra faptul că imaginea
în literatură este mai mult decât un semn, este „un sens în stare
născândă” [apud 2, p. 87].
Poezia nu reprezintă ceva ce i-ar fi anterior, este ivire
concomitentă cu verbul poetic, ieşire din timpul profan, cronologic
şi intrare într-un timp calitativ diferit, un timp sacru, deci poeticul şi
miticul se întâlnesc în structurile imaginarului (aspecte comentate
de Mircea Eliade şi Gilbert Durand).
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Din această perspectivă, imaginarul reprezintă organizarea
în spaţiu a relaţiilor eului creator cu provocările temporalităţii.
Modalităţile de structurare dinamică a schemelor sunt cucerirea
(umplerea spaţiului, dominarea timpului tocmai prin revolta în faţa
acestuia), retragerea (replierea, schemele de apărare a fiinţei de
efectele degradante ale timpului), acceptarea deturnată (vicleşugul,
inserarea în cronologie, acceptarea condiţiei temporale).
Figurile de stil reprezintă procedee specifice stilului artistic
(beletristic) prin care informaţia potenţială, sensurile conotative sunt
puse în evidenţă prin artificii de limbaj. Termen impus de Gerard
Genette, sinonim parţial cu tropul, figura de stil desemnează
„procese de invenţie care se abat de la construcţiile repetate, comune
şi uzuale în limbă" [apud 4, p. 78]. Figura de stil se poate realiza
prin abateri de la vorbirea uzuală la toate nivelurile limbii: fonetic,
morfologic şi sintactic, lexical. Figurile pot apărea la nivelul
formal al frazei (repetiţie, inversiune, anacolut etc.) sau la cel
noţional (metaforă, metonimie, sinecdocă, hiperbolă), numite şi
tropi; într-un sens restrâns, tropul (gr. tropos = întorsătură, rotire)
constă în folosirea cuvintelor cu un sens diferit de sensul lor
obişnuit.
Așadar, creaţia literară în versuri, opera lirică modelează
realitatea prin imagini artistice, selectând, combinând, modificând
limba pentru a comunica ideea şi pentru a emoţiona lectorul. În
Caietele sale, Paul Valery vedea în literatură aplicarea unor
proprietăţi ale limbajului prin care se ajunge la magia cuvântului, cu
reverberaţii între suflet şi lumea devenită obiect al reflectării.
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Today’s high school students may become tomorrow’s
entrepreneurs if they are presented with this opportunity as a viable
form for their professional future, within a training program
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Adnotare
Liceenii de azi pot deveni antreprenorii de mâine dacă li se
prezintă această oportunitate ca o formă viabilă pentru viitorul lor
profesional, în cadrul unui program de formare care vizează
identificarea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale.
Cuvinte-cheie: antreprenor, antreprenoriat, competențe
antreprenoriale, formare antreprenorială, învățământ liceal,
personalitate antreprenorială.
Construirea unei societăți responsabile, care să încurajeze
tinerii să îmbrățișeze antreprenoriatul ca pe o posibilă alternativă
pentru viitorul lor profesional, fiind totodată deschisă și favorabilă
acestei forme de dezvoltare economică a unei societăți, este
responsabilitatea fiecărei țări la nivel general, precum și a factorilor
de decizie implicați în sistemul educațional și, respectiv, în sectorul
ocupării forței de muncă.
Numeroase studii prezintă antreprenoriatul ca fiind un
propulsor al dezvoltării economice a unei țări, un factor important în
promovarea inovației, creând locuri de muncă și generând bunăstare
socială și economică și contribuind la crearea unei piețe de muncă
variate pentru diverse segmente ale populației, incluzând
minoritățile, femeile și grupurile defavorizate.
Teoriile actuale susțin că esența personalității antreprenoriale
poate fi descrisă cel mai bine în termeni cognitivi, ca fiind abilitatea
de a lua decizii critice, de a fi atent la oportunități și de a prevedea
posibile evoluții cu ajutorul creativității și a imaginației [2].
Cercetările în domeniul antreprenoriatului și al personalității
antreprenoriale sunt de dată relativ recentă la nivel mondial, interesul
accentuându-se în ultimii douăzeci de ani, devenind o temă abordată
de diverse discipline sociale și o preocupare importantă în politica
economică [1].
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În contextul în care importanța antreprenoriatului pentru
dezvoltarea economică a unei țări este incontestabilă [4], atât
cercetătorii din domeniul psihologiei, cât și cei din domeniile
economiei și educației sunt tot mai preocupați de existența unor
trăsături antreprenoriale, de măsura în care acestea pot fi învățate și
dezvoltate și de relația dintre aceste trăsături și comportamentul
antreprenorial.
Studiile realizate în această direcție constituie, așadar, o sursă
valoroasă de informații referitoare la personalitatea antreprenorială,
pe de o parte, și, pe de altă parte, la rolul acesteia în dezvoltarea
economiei, privind acest aspect atât prin prisma antreprenorilor, cât
și a angajaților înzestrați cu trăsături de personalitate considerate
antreprenoriale.
Trăsăturile de personalitate nu sunt suficiente în lipsa
cunoștințelor și a competențelor corespunzătoare, însă acestea
predispun indivizii să beneficieze mai mult de formarea
antreprenorială [4].
În contextul pregătirii viitorilor adulți activi pentru piața
muncii, încă din învățământul liceal, acest lucru înseamnă că acei
elevi la care se identifică manifestarea trăsăturilor de personalitate
asociate mai degrabă antreprenorilor, ar putea deveni ei înșiși
antreprenori dacă ar fi conștienți de potențialul pe care îl au și ar lua
în considerare această variantă ca o alternativă fiabilă, angajându-se
într-un proces activ de formare și de valorizare a resurselor pe care le
dețin.
Încurajarea tinerilor să devină antreprenori are multe avantaje
în ceea ce privește rezolvarea unor probleme de natură economică,
precum șomajul, lipsa de satisfacție profesională și financiară și
gradul de implicare la locul de muncă, diferențierea pieței de muncă,
fiind totodată o cale spre inovare și creștere economică.
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Înțelegând necesitatea familiarizării tinerilor cu acest concept
și a creșterii gradului de conștientizare privind această alternativă ca
formă de îndeplinire a rolului profesional al unui individ, în contextul
unei societăți în continuă schimbare, cu exigențe și așteptări în
continuă creștere, numeroase țări din Europa au adoptat în ultimii ani
inițiative strategice și au pus în aplicare programe care vizează
împărtășirea aptitudinilor și cunoștințelor antreprenoriale și
dezvoltarea acestora prin educație.
Pentru elaborarea unui program de identificare și dezvoltare a
competențelor viitorilor antreprenori, este importantă conturarea
profilului antreprenorului. O întrebare foarte pertinentă, așadar, după
cum susține și Chell [2], este „Cine este antreprenorul?”. Din punct
de vedere etimologic, termenul antreprenor își are originea în
cuvântul francez „entrepreneur” cu referire la o persoană care
întreprinde și conduce o nouă inițiativă de afaceri și își asumă
responsabilitatea pentru riscurile inerente. Antreprenorii sunt
persoane care explorează oportunități pentru dezvoltarea de inovații,
care înființează afaceri și fac acest lucru în urma identificării unei
probleme socioeconomice, pe care se angajează să o rezolve prin
descoperirea unor soluții creative. Antreprenorul nu își folosește
inovația doar în zona soluțiilor și a produselor noi, ci pentru a
întâmpina nevoi noi la a căror creare contribuie și a căror dezvoltare
o încurajează prin produsele și serviciile oferite.
Numeroase cercetări au identificat diferenţe de grup între
antreprenori şi angajați la nivelul trăsăturilor de personalitate dar,
întrucât nu există date despre personalitatea celor cercetaţi înainte de
a fi sau nu antreprenori, nu se poate susține cu certitudine dacă
aceștia au devenit antreprenori pentru că au avut trăsături
antreprenoriale sau au dobândit aceste trăsături funcţionând în rolul
de întreprinzător [2]. Fisher & Koch [5] susţin că aceste trăsături sunt
înnăscute, în timp ce alţi autori [6; 8] sunt de părere că este vorba de
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o tendinţă înnăscută mai largă de a deveni independent profesional
sau antreprenor.
În acest context, una dintre întrebările investigate de
numeroase studii vizează existenţa trăsăturilor antreprenoriale,
considerate ca o evidenţă în materie de diferenţe individuale,
respectiv dacă acestea sunt învăţate, sau sunt înnăscute. Răspunsul la
această întrebare are implicaţii mai largi, prin mizele sociale, legate
în special de educaţie şi de politicile sociale. McClelland [5] înclină
balanţa în favoarea învăţării: trăsăturile sunt rodul internalizării
valorilor, normelor şi modelelor comportamentale furnizate de o
anumită cultură, într-un context psihosocial dat. Chell [2] consideră
că spiritul antreprenorial este mai degrabă un construct social. La
trăsăturile de personalitate antreprenoriale se adaugă şi factori sociali
care ţin de mediul proximal al individului şi care contribuie la
succesul antreprenorial: capitalul social şi reţelele sociale din care el
face parte [4].
Pentru ca actualii liceeni, viitorii adulți activi ai societății
noastre, să ia în considerare antreprenoriatul ca un drum pe care se
simt încrezători să pornească, este nevoie ca aceștia să fie conștienți
de ce anume implică o activitate antreprenorială, ce abilități și
competențe necesită în acest sens și ce pot face pentru a-și valorifica
la maximum capacitățile pe care le au, prin educație și implicare
responsabilă în conturarea propriului lor viitor profesional.
Antreprenorul este fondatorul unei afaceri de dimensiune
mică/medie prin care se produce profit și care generează locuri de
muncă sau, în context mai larg, incluzând afacerile prin care se
asigură subzistența familiei și în care pot fi implicați mai mulți
membri ai acesteia, sau chiar persoanele fizice care desfășoară o
activitate independentă. Astfel, antreprenorul este o persoană
capabilă să identifice oportunități prin care să ofere soluții sub formă
de produs, tehnologie, proces sau serviciu pentru a-și îndeplini o
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necesitate și, adunând și utilizând toate resursele necesare, inclusiv
forța de muncă, infrastructura și altele pentru a construi o
întreprindere de succes în domeniul de activitate ales.
Așa cum susține și Drucker [3], indiferent de motivația sa
individuală, fie că este vorba de bani, de putere, de curiozitate sau de
dorința de a obține faimă și recunoaștere, antreprenorul de succes
încearcă să creeze valoare și să aducă o contribuție societății în care
trăiește.
Un antreprenor de succes este întotdeauna la zi cu ultimele
evoluții ale domeniului în care activează și cu schimbările care au
loc, atât în mediul său imediat cât și în societatea în care trăiește, și
este mereu pregătit să se adapteze la nevoile în continuă schimbare
ale mediului de afaceri și ale societății. El este punctul central al
afacerii pe care o conduce, în jurul căruia se vor concentra toți
ceilalți factori, acesta adunând și integrând abilități și resurse pe care
le va transforma în ocazii profitabile.
Antreprenorii de succes dezvoltă afaceri concepute special
pentru a exploata o anumită oportunitate și rămân pe piață timp
îndelungat datorită capacității lor de a se adapta și de a aduce
inovații, nu doar răspunsuri sau modificări conform cerințelor pieței.
Aceștia nu se limitează la găsirea de soluții atunci când se confruntă
cu provocări, cum este uneori cazul în rândul afacerilor conduse de
administratori sau manageri care sunt mai degrabă instruiți și cu
experiență de management decât cu o predispoziție spre
antreprenoriat.
Antreprenorii de succes fac mai mult decât să organizeze, să
gestioneze și să își asume riscurile conducerii unei afaceri sau a unei
firme. Ei reușesc să mobilizeze capital, să exploateze resurse, să
dezvolte produse sau concepte inovatoare, să creeze piețe și să
continue activitatea comercială pe termen îndelungat, contribuția lor
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fiind semnificativă și la nivel mai mare, respectiv îmbogățind țara de
rezidență.
Este posibil ca numeroși liceeni să aibă o înclinație spre a
deveni antreprenor, fără a ști însă cu precizie ce anume implică o
astfel de carieră sau ce pot face ei înșiși pentru a-și dezvolta
competențele și a-și valorifica la maximum potențialul în acest sens.
Astfel, se naște necesitatea unui program de conștientizare,
identificare și dezvoltare de competențe, prin intermediul cărora
elevilor să le fie prezentat conceptul de antreprenoriat, să participe la
ore de curs dedicate, care să îi ajute să își formeze o idee clară,
pentru a fi în măsură să decidă dacă antreprenoriatul ar putea fi o
opțiune de carieră pentru ei.
A fi un antreprenor implică asumarea unui rol multidisciplinar
și multifuncțional în gestionarea activității alese ca obiect de
activitate. Un antreprenor de succes este în măsură nu doar să
identifice oportunitățile de afaceri, ci este entuziast în abordarea sa
de a dezvolta oportunitățile pe care le întrevede în afaceri de succes.
Acest lucru necesită un efort extraordinar de gândire susținut și
de abilități de îndrumare, supraveghere și coordonare a celorlalți
factori implicați, creativitate, motivaţie de realizare, spirit inovator,
proactivism, eficacitate de sine, toleranţă la stres, autonomie,
localizare internă a controlului, propensiune spre risc, toleranţă la
ambiguitate, pentru a numi câteva dintre trăsăturile care îi
diferenţiază pe antreprenori de manageri şi de non–antreprenori [7].
Un antreprenor de succes nu vizează doar succesul său, ci
succesul organizației sale, precum și al echipei care lucrează cu el.
Antreprenoriatul oferă, așadar, posibilitatea de a atrage cele mai bune
resurse umane, de a oferi un model de urmat pentru a crea o sursă de
venit și prosperitate pentru sine, în context micro, și pentru
comunitate, în context macro.
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Cu ajutorul unui program de formare, un tânăr cu propensiune
spre antreprenoriat poate fi modelat pentru a deveni un antreprenor
de succes. Abilitatea de a gândi creativ, de a analiza o situație în
context larg și de a întrevedea potențialul acesteia și opțiunile pe care
le are la dispoziție în orice context, negocierea alternativelor și
gestionarea proceselor pe toate fronturile, fără a pierde viziunea, se
poate dezvolta prin intermediul unui program formativ centrat pe
competențele antreprenoriale.
Un antreprenor este, de asemenea, un lider. Prin formare, elevii
își pot dezvolta abilități de conducere, conturându-și o imagine de
sine pozitivă și o stimă de sine sănătoasă. Un lider bun este asertiv și,
în același timp, poate să îi motiveze și să îi încurajeze și pe alții,
așadar trebuie să aibă abilități excelente de ascultare, de comunicare
și inteligență emoțională.
Identificând această nevoie în contextul societății noastre
moderne, sporind gradul de conștientizare în rândul elevilor și
implicându-i într-un program de formare antreprenorială, vom putea
ajuta liceenii de azi să devină antreprenorii de mâine, înzestrându-i
cu abilitățile necesare pentru a-și recunoaște și dezvolta competențele
necesare valorificării adevăratului lor potențial în vederea
îmbrățișării acestei oportunități de carieră.
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CONDIŢII DE EFICIENŢӐ A COMUNICӐRII PERSUASIVE
ȊN CONTEXT EDUCAŢIONAL
ANDRA-MIRABELA ADӐSCӐLIŢEI, doctorandă
(România)
Abstract
The paper presents some considerations on the instructiveeducational approach from the perspective of persuasive
communication as the major objective of the teacher when it aims at
enhancing the pupil's understanding or influencing his / her opinion,
attitude or action. The analyzed elements of communication, with
persuasive implications, are features of the source, message,
channel, receiver of the message.
Keywords: persuasion, persuasive communication, message
quality.
Adnotare
Lucrarea prezintă câteva consideraţii asupra demersului
instructiv-educativ din prisma comunicării persuasive privite drept
obiectiv major al cadrului didactic, în cazul în care urmăreşte să
mărească capacitatea de înţelegere a elevului sau să-i influenţeze
opinia, atitudinea ori acţiunea. Elementele analizate ale
comunicării, cu implicaţii în persuasiune, sunt caracteristici ale
sursei, mesajului, canalului, receptorului.
Cuvinte-cheie: persuasiune, comunicare persuasivă,
calitatea mesajului
În multe lucrări, comunicarea este cercetată ca punte
esenţială de formare şi dezvoltare a relaţiilor interumane, ca
modalitate de existenţă a acestora (E. Ţărnă, G. Albu, L. Ezechil,
D. Sălăvăstru, A. Gavreliuc, S. Cristea, A. Brule). Ideile lansate şi
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susţinute de aceştia au stat la bază studiului de faţă. Lucrările de
sinteză, scrise în domeniul persuasiunii de către autorii R. H. Gass,
J.S. Seiter (2009), J. Dillard, M. Pfau (2002), R. Perloff (1993),
H. Simons (1986) etc. reflectă intensitatea căutărilor în diverse
paliere ale ştiinţelor referitor la fenomenul în cauză – sociologie,
informatică, psihologie, educaţie.
Ȋn mediul educaţional, comunicarea apare drept un act
permanent prin care se realizează specificul procesului de
învăţământ: activitatea de predare – învăţare – evaluare.
Conform autorului I. Radu, scena activităţii cotidiene a
profesorului este lecţia şi clasa, cuprinse în perimetrul unei unităţi
şcolare [13, p. 57]. Categoria pedagogică de instruire se referă la
acţiunea complexă de informare, de înzestrare a elevilor cu
cunoştiinţe, de transmitere şi însuşire de cunoştinţe, de îmbogăţire a
experienţei cognitive, de lărgire a orizontului cultural, ştiinţific şi
tehnic, de formare a abilităţilor [13, p.56].
Teoria modernă a procesului de instruire sintetizează în
acelaşi corp de cunoştinţe datele şi concluziile oferite de două
domenii: teoria comunicării şi teoria învăţării.
Procesul de predare – învăţare poate fi considerat ca o formă
specifică de comunicare şi, în consecinţă, poate fi examinat prin
prisma modelelor oferite de teoria comunicării. Autorul I. Radu
notează că reuşita actului pedagogic este dată în bună măsură de
succesul actului de comunicare [ibidem, p. 64].
Conform autorului S. Cristea, în termenii acţiunii de predare,
comunicarea pedagogică are un caracter bilateral în măsura în care
profesorul elaborează mesajul didactic în sensul orientării formative
pozitive a informaţiei selectate special pentru valorificarea resurselor
cognitive şi noncognitive ale elevilor [4, p.502].
Autorii E. Aronson [2], A. Mungiu [10, 11], J. Dillard,
M. Pfau [5] citaţi de A. Gavreliuc consideră că pentru o persuasiune
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eficientă este esenţială calitatea mesajului. Aceasta depinde de o
serie de factori, precum [8, pp. 201-204]:
- caracterul incitant al mesajului, care modelează specific
schimbarea atitudinală. Astfel, persuasiunile care produc o stare
acută de de anxietate nu sunt capabile să genereze o schimbare
atitudinală majoră;
- inteligibilitatea: cu cât un mesaj e mai inteligibil, cu atât impactul şi
eficienţa sa sporesc;
- iniţiativa: cel care lansează primul mesajul are un avantaj decisiv în
bătălia informaţiei pe terenul deschis de conţinutul acelui mesaj. Este
vorba preponderent de comunicarea elev – elev, unde emiţătorul
primar îşi poate construi liniştit discursul, în vreme ce adversarul său
va fi ocupat să răspundă, să demonstreze nedreptatea mesajului-sursă
şi nu va mai avea posibilitatea unui discurs propriu, coerent şi
eficient;
- organizarea multistratificată a mesajului persuasiv, care indică
faptul că este esenţial ca mesajele să se îmbine într-un discurs
organizat: ordinea expunerii argumentale, avantajele potenţiale ale
prezentării unei concluzii explicite, prezentarea uni- sau multilaterară
trebuie adecvate mediului de destinaţie;
- natura convingerilor ţintei şi temeiul ei, care pleacă de la postulatul
dovedit în studii experimentale ce afirmă că atitudinile întemeiate
afectiv sunt mai sensibile la argumente raţionale, iar cele
fundamentate cognitiv sunt mai permisive la argumente emoţionale;
- transmiterea unui mesaj care recunoaşte rolul tendinţelor
egototalitare ale subiectului. Un mesaj persuasiv nu poate neglija
înclinaţia subiecţilor de a respinge natural informaţiile cu care se află
în dezacord şi de a le accepta pe cele ce confirmă propiile lor opinii;
-gradul de acceptare iniţială a conţinutului mesajului de către ţintă.
Pentru ca o persoană să-şi schimbe atitudinea, comunicarea trebuie
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să depăşească minimul discrepanţei, dar să nu conţină o discrepanţă
majoră, dincolo de pragul respingerii.
Potrivit autorilor V. Tran şi I. Stanciugelu, influenţă poate
însemna fie a-l determina pe altul să ţi se conformeze, fie, pur şi
simplu, o mare similitudine de gândire şi comportament între
transmiţător şi receptor. După cum se poate deduce, în context
educaţional, influenţa, chiar şi în forma extremă a persuasiunii, nu
poate fi eficientă decât dacă este acceptată de elev [16, p. 128].
După opinia autoarei D. Sălăvăstru, orice comunicare este o
încercare de a influenţa. Comunicarea didactică are drept model
intenţia de a modifica personalitatea receptorului în sensul dorit şi
prefigurat de finalităţile educaţionale propuse de fiecare societate în
parte [14, p.191]. Ȋntr-adevăr, societatea informaţională pe care o
traversăm reclamă noi şi noi modalităţi de comunicare care se doresc
a fi cât mai persuasive pentru a câştiga adeziunea receptorilor.
Fără doar şi poate, suntem supuşi în permanenţă intervenţiilor
discursive de tip educaţional, acestea acţionând eficient doar în
anumite perioade ale formării personalităţii.
Autorul A. Brule defineşte termenul a convinge în felul
următor: a face în aşa fel, încât interlocutorul nostru să fie atras de
ceea ce ne atrage şi cu suficientă putere, ca să treacă la acţiune [3,
p.85]. Ȋn materie de convingere, acelaşi autor lansează următoarele
direcţii:
- motivarea interlocutorului. Dacă interlocutorul trebuie convins de
un lucru deja hotărât, dar care nu i se poate impune, atunci e indicat
ca el să fie motivat de realizarea pe care persuadorul doreşte să o
obţină;
- centrarea pe argumentul hotărâtor. Secretul convingerii rezidă în
alegerea şi reţinerea unui singur argument: cel care va putea trezi
dorinţa cea mai puternică a interlocutorului;
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- răspunsul la obiecţii. Obiecţiile, în loc să fie nişte obstacole care
trebuie depăşite, sunt surse preţioase de informaţie care fac posibilă
cunoaşterea interlocutorului aşa cum este el în momentul respectiv şi
tragerea unor concluzii optimiste în ceea ce îl priveşte [ibidem, pp.
87-91].
Mulţi dintre cei care scriu despre persuasiune adoptă o poziţie
axată pe sursă, concentrându-se asupra intenţiei emiţătorului ca
trăsătură definitorie a persuasiunii. E. P. Bettinghaus, M. J. Cody
adoptă această poziţie, subliniind că persuasiunea presupune un efort
conştient de influenţare a gândurilor sau acţiunilor receptorului [apud
7, p. 43-44]. Pentru autorii R. H. Gass şi J. S. Seiter, prezenţa
intenţiei sau a caracterului deliberat este ceea ce deosebeşte
persuasiunea de influenţa socială [7, p. 43-44].
Persuasiunea ar trebui privită nu doar ca produs, ci şi ca
proces, astfel specialiştii şi cercetătorii având mai multe şanse să
înţeleagă cum funcţionează sau ce o determină.
Autorul H. Simons consideră că „persuasiunea este o formă
de influenţare care predispune, însă nu impune” [15, p. 22].
R. Perloff este de aceeaşi părere atunci când susţine că „o
caracteristică definitorie a persuasiunii este liberul-arbitru. Ȋntr-o
anumită măsură, individul trebuie să fie capabil să accepte sau să
respingă poziţia care i s-a propus” [12, p. 16].
Potrivit autorului G. Albu, comunicarea se împlineşte şi îşi
justifică rostul prin persuasiune [1, p. 81]. Pentru a-şi susţine poziţia,
acesta nu doreşte să inducă ideea conform căreia procesul
comunicării nu are şi alte funcţii sau că miza persuasiunii le înlătură
pe toate celelalte, ci doar că, în majoritatea cazurilor, comunicarea nu
se explică şi nu se realizează cu adevărat decât dacă se săvârşeşte
persuasiunea.
Generalizând diverse cercetări consacrate persuasiunii,
E. Ţărnă prezintă opinia autoarei T. Callo, care consideră că
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persuasiunea este procesul de influenţă prin care se realizează o
schimbare a atitudinilor [apud 17, p. 127]. Această concepţie este
susţinută, de altfel, de majoritatea cercetătorilor din domeniul
psihologiei sociale, care au studiat masiv fenomenul supus discuţiei.
„Comunicarea persuasivă este un factor constitutiv al
educaţiei, un factor definitoriu şi structural din cultura comunicării
educaţionale”, remarcă autoarea E. Ţărnă [ibidem, p. 128], şi chiar
un deziderat pentru cadrele didactice care doresc să obţină o eficienţă
a activităţilor instructiv-educative.
Comunicarea clară a unui sens intenţionat este, de obicei, un
obiectiv major al cadrului didactic, în cazul în care urmăreşte să
mărească capacitatea de înţelegere a elevului sau să-i influenţeze
opinia, atitudinea ori acţiunea. Dar cât de persuasiv trebuie să fie
acesta pentru a asigura eficienţa demersului instructiv-educativ?
Suntem adeseori puşi în faţa unor situaţii care solicită
respectarea anumitor principii ale persuasiunii, însă nu putem neglija
faptul că există anumite condiţii/contexte pentru asigurarea eficienţei
comunicării persuasive.
Elementele comunicării cu implicaţii în persuasiune se referă
la caracteristici ale sursei, mesajului, canalului, receptorului.
Privitor la sursă, care este profesorul, analizăm următoarele
coordonate:
 credibilitatea şi admisibilitatea ei. Actorul principal care
declanşează, menţine şi controlează comunicarea este
profesorul care, prin calitatea intervenţiilor sale,
demonstrează competenţă comunicativă persuasivă şi induce
elevilor săi ideea că deţine „adevărul suprem”;
 efectul „reputaţiei”. Cu timpul, efectul asupra credibilităţii sa diminuat, în literatura de specialitate autorul C. Hovland
supranumindu-l „efect adormit” [9]. Astfel, reputaţia
cadrului didactic influenţează acceptarea ori respingerea
53

imediată a mesajului de către elev, dar are un efect minim
sau nul în privinţa fixării în memorie a acestuia;
 genul, are la rândul său importanţă în ce priveşte acceptarea;
atracţia exercitată de agentul persuasiv de acelaşi sex induce
o credibilitate mai slab cotată decât aceea generată de
atracţia exercitată de reprezentantul sexului opus;
 similaritatea duce, de regulă, la o mai mare atractivitate a
cadrului didactic pentru subiectul-ţintă. Ȋn cercetarea
persuasiunii, s-a observat faptul că, indiferent de similaritate
şi reciprocitate, atractivitatea fizică a comunicatorului
măreşte efectul persuasiunii [1, p. 137].
Alt factor persuasiv este natura mesajului. Cercetătorii au
studiat, de exemplu, oportunitatea plasării probelor peremptorii la
începutul sau spre sfârşitul discursului [9], însă nu au fost obţinute
concluzii edificatoare. Ȋn context educaţional, efectul receptivităţii
mesajului pare să funcţioneze adeseori.
Un aspect referitor la mesaj vizează măsura în care este
recomandabil ca profesorul să prezinte o anumită problemă, în mod
unilateral sau din mai multe perspective. Numeroase studii, utilizând
teme diverse, au ajuns la concluzia că mesajele bivalente par mai
eficiente pe termen îndelungat, mai ales în cazul persoanelor cu
poziţii divergente.
Un aspect interesant legat de efectele canalului în acţiunea de
modificare a atitudinii este zgomotul. Studiile ce i-au fost consacrate
au evidenţiat latura prin care se urmăreşte distragerea atenţiei
receptorului. Aceasta se realizează prin arătarea unui anumit obiect –
la ecran, de exemplu – şi sugerarea altuia pe cale auditivă. Atragerea
atenţiei spre altceva favorizează schimbarea de atitudine în cazul
receptorilor cu opinii contrare punctului de vedere enunţat. Totuşi
acest gen de modificare asociată cu distragerea atenţiei se atenuează
repede în timp [18]. Elementul decisiv rămâne elevul. Dacă mesajul
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îşi găseşte ecou în el, se poate miza pe succes; dacă însă mesajul se
opune convingerilor acestuia, se ajunge la un cu totul alt rezultat.
Aspecte legate de receptor, adică de elev, care influenţează
persuasiunea, sunt variabilele personalităţii (respectul de sine,
încrederea, anxietatea, autoprotejarea), respectiv, măsura în care este
angajat ego-ul în problema dezbătută.
Efortul persuasiv este un indicator comportamental pe care-l
atribuim aproape exclusiv profesorului, în primul rând, pentru că
profesorul este cel care emite influenţa informativ-formativă şi, în al
doilea rând, pentru faptul că magnitudinea influenţei pe care o
exercită depinde de impactul pe care îl poate produce intervenţia sa
[6, p. 75]. Astfel, pe lângă atitudinea comunicativă, acest efort
presupune şi antrenarea unor „mijloace cognitive, motivaţionalafective, voliţionale şi vocaţionale” [ibidem, p. 76].
O concluzie generală a lucrării este că persuasiunea în
comunicarea didactică este o condiție de bază pentru atingerea
obiectivelor propuse şi în vederea obţinerii adeziunii la ideile
exprimate de către cadrul didactic şi, mai ales, în schimbarea/
modificarea unor atitudini şi comportamente ale elevilor.

1.
2.
3.
4.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI CA FACTOR PREDOMINANT
AL EDUCABILITĂȚII ÎN CONTEXTUL ADAPTĂRII ȘI
INTEGRĂRII ȘCOLARE A COPIILOR CU DIZABILITĂȚI
SVETLANA CURILOV, doctorandă
Abstract
The decisive factor in successfully achieving access to common
learning environments and the process of adaptation and school
integration of children with disabilities is the appropriate education.
Structured educational actions and formative influences harness the
child's potential and provide a complex development.
Keywords: children with disabilities, educability, education
Adnotare
Factorul determinant al realizării cu succes a accesului la
medii comune de învățare și, respectiv, a procesului de adaptare și
integrare școlară a copiilor cu dizabilități sunt condițiile de educație
adecvate. Acțiunile educaționale structurate și influențele formative
valorifică potențialul copilului și-i asigură o dezvoltare complexă.
Cuvinte-cheie: copii cu dizabilități, educabilitate, educație
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Fiecare copil are dreptul fundamental la educație. Fiecărui
copil trebuie să i se ofere oportunități pentru a atinge și a menține un
nivel acceptabil al învățării [12].
Fundamentele pedagogice ale educaţiei incluzive se constituie
din teoriile educaţiei şi învăţării, din legităţile generale ale educaţiei,
din conceptul de educabilitate etc. Unul dintre principiile educației
incluzive este principiul individualizării procesului de educaţie şi al
dezvoltării la maximum a potențilului fiecărui copil [10].
Grupul de autori A. Racu, D.-V. Popovici, S. Racu et al.
menționează
că,
prin
prisma
filozofiei
învățământului
integrat/incluziv, acceptată, practic, de toate țările dezvoltate ca fiind
cea mai apropiată de idealurile expuse în legea universală a
drepturilor omului, de progresul științific și tehnologic, doar prin
implementarea activă a principiilor didactice generale se pot înlătura
contradicțiile dintre cerințele curriculare, obiectivele și finalitățile
urmărite, pe de o parte, și inadaptarea, în virtutea condiției
psihofizice a copiilor cu dizabilități la mediul școlar și social, pe de
altă parte [8, p. 160].
Prin urmare, dreptul la educație al copiilor cu dizabilități
trebuie realizat în cadrul procesului educațional comun, cu aplicarea
și funcționarea tuturor principiilor generale de abordare, implicare,
inclusiv a celui de individualizare și diferențiere.
Astfel, dispozițiile care clasifică unii elevi ca fiind „nesupuși
instruirii/needucogeni” ar trebui eliminate [11].
Autorul S. Cristea evidențiază faptul că Educabilitatea
definește o direcție generală de dezvoltare a educației, afirmată în
contextul paradigmei currriculumului. În opinia autorului, conceptul
de educabilitate definește capacitatea personalității educatului de
dezvoltare complexă realizată pe baza acțiunilor (organizate) și
influențelor (spontane) formative ale unor factori de origine: a)
58

biologică și psihologică – ereditatea; b) naturală și socială – mediul;
c) pedagogică – educația [3].
S. Cristea susține că abordarea educabilității din perspectiva
pedagogică permite analiza acesteia la nivel de model și de concept
pedagogic fundamental, de unde autorul desprinde factorii care
asigură dezvoltarea biopsihosocială a educatului, si anume cei care
țin de ereditate, mediu și educație [4].
Este destul de dificil să diminuezi sau, dimpotrivă, să
prioritizezi importanța unui anume grup din acești factori, cei
ereditari constituind, de fapt, un complex de caracteristici biologice
și psihologice cu care se naște copilul, cei de mediu – un complex de
condiții naturale și sociale, iar factorii ce țin de educație constituie un
ansamblu de resurse dezvoltative. În cazul abordării factorilor ce tin
de educație din perspectiva paradigmei curriculumului, paradigmă a
educației postmoderne, așa cum o face S. Cristea [4], factorii
educaționali constituie resurse formative superioare care, proiectate
curricular, contribuie la dezvoltarea optimă a personalității
educatului [1]. În așa fel, se demonstrează dominanța acestui factor.
Prin urmare, conceptul educabilității infirmă totalmente
afirmațiile multor autori și practicieni cu referință la copilul cu
dizabilități, și anume că acesta, având o „zestre biologică defectă” și
cel mai des venind din medii nefavorabile (familii sarace, cu un nivel
intelectual și cultural scăzut etc.) nu are șanse de a învăța și a se
integra și chiar demonstrează contrariul. Educația, ca factor
predominant a educabilității, tocmai, la nivel teoretic, contribuie la
eliminarea acestor concepții greșite ce țin de ereditate și de mediul în
care se naște și crește copilul, iar la nivel metodologic/practic, se cere
valorificarea a ceea ce înseamnă potențialul copilului. Anume
asigurarea accesului copiilor la medii educaționale comune va
contribui la o dezvoltare complexă a acestora. Prin urmare, resursele
educaționale necesită a fi îndreptate spre crearea condițiilor de
59

adaptare și integrare, de implicare și participare a copilului cu
dizabilitate în procesul educațional prin realizarea propriului
potențial.
Iar calea cea mai corectă de a face acest lucru este cea de
cunoaștere a copilului. Afirmațiile de genul că „există copii educabili
și, respectiv, needucabili” ține de faptul că educatorii nu-și cunosc
suficient copiii/educații. Când spunem acest lucru, avem în vedere că
educatorii, în scopul organizării unui mediu educațional favorabil și
deschis pentru copii, trebuie să cunoască fiecare copil, indiferent de
statutul lui fizic, psihoemoțional, social etc.
Ca direcție principală de evoluție, angajată în perspectiva
curricululului, valorificarea deplină a educabilității se bazează pe
resursele normative și tehnologice ale metodologiei de cunoaștere a
celui educat [2, p. 382].
Trebuie de menționat că mai există situații când actorii
mediului educațional, și anume cadrele didactice, nu reușesc să facă
față provocărilor care țin de prezența în clasele de copii și a copiilor
cu dizabilități. Una dintre cauzele acestor situații dificile este faptul
că educatorii nu cunosc acești copii, nu identifică modalități de
cunoaștere și, ca urmare, de realizare a educabilității acestora, de
rând cu toți ceilalți copii; cunoașterea lor ar facilita procesul de
adaptare și integrăre școlară.
A. Gherguț propune câteva abordări majore cu referire la
evaluarea/cunoașterea copilului cu cerințe speciale, și anume:
evaluarea prin raportare la standarde sau norme, evaluarea prin
raportare la criterii, evaluarea raportată la curriculum, dar și
evaluarea prin raportare la individ, care, în mențiunea autorului, se
face în contextul particular de viață, în funcție de calitățile și
potențialul copilului [6].
Termenul de potențial de învățare este unul generic, pentru a
desemna capacitatea de învățare. Într-o manieră generală, în
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evaluarea potențialului de învățare se caută să se aprecieze viteza
învățării, capacitățile de conservare și de transfer ale învățării. Se
caută, de asemenea, relațiile dintre acestea și capacitățile viitoare ale
învățării [7, p. 101]. Prin urmare, se determină ce poate face copilul
acum și ce va putea face în viitor, pentru a organiza și a desfășura un
proces educațional deschis, accesibil, altfel spus, individualizat și
diferențiat.
Principiul individualizării/diferențierii educației presupune
cunoașterea și valorificarea la maximum a potențialului complex,
global, deschis al celui educat [2, p. 382].
În continuitatea acestor afirmații este important de menționat
că, așa cum orice comportament este legat de niște circumstanțe și se
desfășoară într-un anumit context, cunoașterea copilului nu poate
avea loc înafara mediului educațional propriu-zis.
Iar în acest sens, aducem conlcuzia autorului S. Cristea
despre caracterul determinant al educației, și anume că acesta ar
presupune înțelegerea factorului de mediu ca o condiție socială
complexă a dezvoltării personalității [2].
Selectarea și aplicarea celor mai potrivite instrumente de
cunoaștere a copilului îi va permite educatorului să scoată în evidență
dificultățile cu care se confruntă copilul cu dizabilități la venirea întrun mediu educațional comun: dificultăți de ordin adaptativ, de
cunoaștere și asimilare a unor noi metode de învățare, de relaționare
și comunicare cu semenii. Aceasta îl va ajuta pe educator să
determine și să creeze condiții de educație adecvate pentru realizarea
potențialului copilului. În acest aspect, mai mulți autori propun
diverse metode de cunoaștere a copilului, de altfel, unele cunoscute
și aplicate de către cercetători și de educatori.
S. Cristea, de exemplu, menționează așa metode ca
observația, analiza psihologică a procesului de integrare, analiza
psihopedagogică a activității sau randamentului școlar, a produselor
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activității, la fel, anamneza, convorbirea, chestionarul, ancheta,
tehnicile sociometrice, precum și testele, atât cele standardizate, cât
și cele libere, pedagogice, psihologice, de dezvoltare, de aptitudini,
proiective etc.
Autorul C. Havârneanu propune instrumente care să asigure o
cunoaștere în timp a copilului și a unor caracteristici la un moment
dat [7, p. 91]. Prin urmare, este menționată metoda observației ca una
dintre cele mai vechi metode utilizate în cunoașterea psihologică, dar
și altele, cum ar fi convorbirea, chestionarul, metoda biografică și
anamneza, metoda testelor. Autorul face o diferențiere în cunoașterea
copilului, și anume a stadiului actual de funcționalitate a individului,
la care, în opinia sa, sunt aplicabile testele psihometrice și
cunoașterea potențialului de învăţare care se bazează pe ceea ce
poate să învețe un subiect, un educat, și în acest caz, se evaluează
viteza învățării, capacitățile de conservare și de transfer ale învățării.
Și aici, argumentul adus de autor este următorul: „într-o lume
dinamică, în continuă schimbare, performanța depinde mult de
capacitatea lui de adaptare” [7, p. 101].
A. Gherguț, la rândul său, subliniază că evaluarea complexă a
copiilor cu dizabilități corelează o serie de date obținute prin
anamneză, diagnostic medical (clinic și paraclinic) și diagnostic
psihopedagogic (folosind așa metode ca observația, convorbirea,
chestionarul, ancheta, aplicarea de teste sau probe experimentale,
teste docimologice etc.) [6, p.86].
Grupul de autori ruși I. B. Dubrovina, M. K. Akimova, E. M.
Borisova et alii au propus o serie de instrumente de utilizare în
scopul cunoașterii copiilor. Unul dintre aceste instrumente este
„Harta observațiilor”, elaborată de L. Stott (Карта наблюдений
Л.Стотта). Această metodă este larg aplicată atât de practicieni,
cât și de cercetători pentru a identifica dificultățile de adaptare
şcolară ale copilului, la fel, gradul de inadaptare a copiilor, starea lui
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emoțională care nu-i permit să se adapteze în mod adecvat la
cerințele vieții școlare.
Unele dintre metodele enumerate mai sus sunt accesibile de a
fi utilizate de către însiși educatorii, altele, cum ar fi testele
specializate, pot fi aplicate de către specialiști psihopedagogi,
psihologi, care ar trebui să vină, astfel, în srijinul educatorului în
procesul de cunoaștere și implicare a copilului în activități
educaționale, în mod deosebit, în cadrul unui proces educațional
incluziv.
Aplicarea unor instrumente adecvate de cunoaștere a
copilului trebuie să ne ofere în rezultat o informație amplă despre
copil, care ar acoperi mai multe sau chiar toate domeniile lui de
dezvoltare și ariile de implicare întru-un mediu social, în cazul
nostru, cel educațional. Și în acest sens, sunt potrivite spre utilizare
instrumentele complexe, multidimensionale/ multiaspectuale,
multimedode care aduc o informație cuprinzătoare și, în așa mod,
minimalizează necesitatea aplicării altor instrumente complementare.
Un astfel de exemplu este instrumentul BASC-2 (Behavior
Assessment System for Children-2), sistemul de evaluare a
comportamentului copiilor, avându-i ca autori pe Cecil R. Reynolds,
Randy W. Kamphaus, în varianta tradusă și adaptată și re-normată
pentru populația României (2011). BASC-2 este un instrument de
evaluare multidimensională, multimetodă. În lipsa unor teste validate
științific pe eșantioanele din Republica Moldova, utilizarea BASC-2
este un moment nou în cercetările pedagogice. Aplicat înr-o cercetare
pedagogică recentă, pe un eșantion de subiecți aflați la debutul școlar
și la trecerea spre o altă treaptă de școlarizare (clasa a V-a),
cuprinzând atât copii cu dezvoltare tipică, cât și copii cu dizabilități,
ne-a permis să determinăm nivelul de adaptare școlară și dificultățile
specifice în acest sens, situațiile critice de dezadaptare/inadaptare și,
respectiv, de risc pentru integrare, pe baze științific argumentate și
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validate. Alegerea de a utiliza toate componentele testului la un loc
ne-a asigurat o informație multidimensională și complexă în raport
cu fiecare subiect și cu fiecare factor cercetat, și anume informație
despre capacitățile adaptative, emoționale, de învățare, sociale, de
conduită, de comunicare funcțională etc. Astfel, înterviul structurat,
referitor la istoricul dezvoltării persoanei evaluate (Structured
Developemental History, SDH), ne-a adus informație despre
părinți/îngrijitori, despre istoricul familiei, despre relațiile familiale,
despre anamneză (sarcina, nașterea, dezvoltarea), despre dezvoltarea
vorbirii, a auzului, a vederii, despre asistența medicală/recuperatorie,
despre sănătatea familiei, despre relațiile de prietenie ale copilului,
despre interese/timp liber, despre comportament/temperament,
despre istoricul educațional. Foaia de observare a comportamentului
copilului în timpul lecției (Student Observation System, SOS) ne-a
oferit informație despre comportamente observabile în timpul lecției:
adaptative, problematice, despre interacțiunea profesorului cu elevul,
a elevului cu ceilalți colegi. Scalele de heteroevaluare, respectiv,
scala de evaluare pentru profesori (Teacher Rating Scale, TRS) și
scala de evaluare pentru părinti (Parent Rating Scale, PRS), dar și
scala de autoevaluare a personalității (Self-Report of Personality,
SRP) ne-a oferit o informație amplă despre capacitățile emoționale,
de învățare, aptitudini, inclusiv cele adaptative ale copilului.
Utilizarea acestui instrument cere cunoștințe și formare în
psihopedagogie sau psihologie, iar aplicarea acestuia de către un
specialist ar ajuta considerabil cadrul didactic în procesul de
cunoaștere a copiilor, inclusiv a copiilor cu dizabilități și, respectiv,
în procesul de ajustare a mediului, a procesului educațional spre
includerea și participarea tuturora. Desigur, de la caz la caz, corelarea
rezultatelor acestui instrument cu cele obținute cu ajutorul altor
metode, necesare, suplimentare, va completa corolarul informațional
cu referire la cunoașterea copilului.
64

Probele și testele de evaluare nu urmăresc în principal
evidențierea deficienței și a blocajelor copilului, ci determinarea
abilităților și a disponibilităților imediate pentru dezvoltare. O
asemenea abordare exclude definitiv
teza despre caracterul
irecuperabil al copilului cu dizabilități [6, pp. 95, 96].
Și dacă revenim la definiția educabiltății dată de S. Cristea
[3], atunci reiese că tocmai acțiunile (organizate) și influențate
(spontane) formative/de valorificare a potențialului lipsesc în cazul
determinării/abordării acestora din urmă ca niște copii needucogeni.
Nu potențialul în sine determină dezvoltarea, progresarea copilului,
dar faptul cine, unde, cu ce, cum va valorifica acest potențial.
Asigurarea accesibilităţii instruirii presupune valorificarea
deplină a educabilităţii, a potenţialului real de învăţare și a
potenţialului maxim de învăţare [1, p. 3].
Prin urmare, cunoașterea copilului cu dizabilități de către
fiecare cadru didactic, cu mare atenție și responsabilitate, prin
modalități/instrumente adecvate, ample, îi va oferi informație despre
capacitatea acestuia de dezvoltare complexă, îl va ajuta în selectarea
și realizarea unor acțiuni educaționale corecte. Altfel spus, cadrul
didactic va favoriza și va asigura accesibilitatea instruirii, adaptarea,
integrarea și implicarea copilului în mod individual și diferențiat.
În această ordine de idei, este important de accentuat
orizontul nelimitat al cunoașterii copilului, dat fiind faptul că acesta
este în creștere și schimbare permanentă.
1.
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FUNDAMENTE METODOLOGICE DE DEZVOLTARE A
VOCABULARULUI PREȘCOLARILOR PRIN
JOCUL DE CREAȚIE
APETREI MANUELA-ELENA, doctorandă
(România)
Abstract
In order to educate preschoolers for effective communication
and to improve the quality of the teaching process in the pre-primary
stage, we consider that a fundamental problem is that of developing
the vocabulary of kindergarten children through different methods
but especially through creative play.
Language is a complex system of communication that results
from social practice and reflects the processuality and laws of
history. In its structure, language has symbols and signs, a large
number of words that make up its vocabulary, a grammar with laws
of syntax and morphology and rules for the elaboration of
comprehensible statements. Language is an element of culture and of
all the rules, customs and beliefs of a nation.
Language is a psychic process that uses language to
accomplish functions such as communication, knowledge, or
adjustment. It is therefore a language communication activity.
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Speaking is an act of concrete and individual use of language in
communication through language.
In our opinion, it is important for the teacher to follow the
two forms of language produced by children, the expressive
language (which the child produces) and the impressive language
(which the child understands). These forms of language emphasize
the active vocabulary and the passive vocabulary of the child.
Creative play through its forms: fairy-tale-based play and
day-to-day games can help the child to associate language with the
status and social roles of the community he lives in. Preschoolers
can imitate or even create some language communication models
like how to address when we offer, when we ask something to
somebody or our boss, classmates. By communicating during the
creative game, the vocabulary is enhanced and enriched with words
that can form the central message, but also the intentions of the
child, his attitudes, goals and feelings.
Theodor Hristea mentions that the importance of the
vocabulary is correlated with the importance of the language itself:
the importance of a language is given by the richness and variety of
its vocabulary. (2, page 7)
We believe that creative play can primarily develop the
child's basic vocabulary by helping the children to learn the
common, basic words of the Romanian language. Some of them are:
• nouns that describe colors, landscapes, relatives, words
expressing time, nature phenomena, basic foods, tools, crafts, plants,
animals, birds, astral elements, etc.;
• personal pronoun: I, you, he, he, we, you, them, etc.;
• cardinal numbers, especially from 1 to 10;
• adjectives and adverbs most commonly used in the usual
communication.
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The vocabulary enrichment as well as its activation can be
achieved through creative games. In order to get involved in the
communication thread that takes place during the development of the
game, I chose to play the game inside and I was involved in a
character of the game. In this way we have made children use the
right words and expressions but also some expressive words and
expressions in their speech. The action of the game has gained
dynamism and color.
Developing language at pre-school age is an important
objective of this learning curve. Speaking of children is
characterized by the increased frequency of use of concrete terms,
linked to the reality that surrounds him in everyday life. Through the
game the teacher can support the development of children's language
in all aspects: phonetic, vocabulary and morphological.
Communication is an essential factor in educating pre-school
children in shaping their personality. There can be no good mental
and physical development in the absence of communication.
Nowadays the great importance of playing for childhood is an
incontestable truth. We have tried to present the role of the game in
the development of the vocabulary, the capacities and skills of the
child to express his / her own ideas and thoughts, to place his / her
place in the activity that the preschooler performs in the
kindergarten.
In conclusion, we must also take into consideration the fact
that in daily life the communication serves us in the most varied
situations and this is increasingly necessary for the ability to express
clearly and effectively in achieving the proposed objectives. For this
reason, the need to form communication skills even in pre-school
children.
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I support the idea that in the pre-school educational process
it is necessary to change the position towards the child. He must be
considered as an active and creative participant in his own training.
Intellectual effort on the part of the child must be cultivated
early because it has formative valences and leads to the development
of superior intellectual capabilities.
Keywords: Development, preschool, game, creative game, vocabulary, language, comunication.

Adnotare
În scopul formării preșcolarilor pentru o comunicare
eficientă și pentru îmbunătățirea calității procesului didactic în
treapta preprimară, considerăm că o problemă fundamentală este
aceea a dezvoltării vocabularului copiilor de grădiniță prin diferite
metode dar mai ales prin jocul de creație.
Limba este un sistem complex de comunicare ce rezultă din
practica socială și reflectă procesualitatea şi legile istoriei. În structura sa, limba are simboluri şi semne, un număr mare de cuvinte
care compun vocabularul acesteia, o gramatică, cu legi ale sintaxei
şi morfologiei, precum și reguli de elaborare a enunţurilor
inteligibile. Limba este un element al culturii și al tuturor regulilor,
obiceiurilor, riturilor și credinţelor unui popor.
Limbajul este un proces psihic care utilizează limba în
vederea realizării unor funcţii, cum ar fi cea de comunicare, de
cunoaştere sau de reglare. Este deci o activitate de comunicare cu
ajutorul limbii. Vorbirea este un act de utilizare concretă și
individuală a limbii în comunicarea prin intermediul limbajului.
În opinia noastră este important ca educatoarea să
urmărească cele două forme de limbaj, produse de copii, respectiv
limbajul expresiv (pe care copilul îl produce) şi limbajul impresiv
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(pe care co-pilul îl înţelege). Aceste forme de limbaj pun în evidență
vocabularul activ și vocabularul pasiv al copilului.
Jocul de creație, prin formele sale: jocul cu subiect din basme
și jocurile cu subiect din viața cotidiană poate ajuta copilul să își
asocieze limbajul cu statuturile şi rolurile sociale ale comunității în
care trăiește. Preșcolarul poate imita sau chiar crea modele
lingvistice de comunicare, precum: modul de adresare când oferim,
când cerem ceva unor persoane din publicul larg sau şefului,
colegului. Prin comunicarea realizată în timpul jocului de creație se
activizează și îmbogățește vocabularul cu cuvinte care pot formula
mesajul central, dar şi intenţiile copilului, atitudinile, scopurile și
sentimentele sale.
Theodor Hristea menționează faptul că importanța vocabularului este corelată cu importanța limbii însăși: importanța unei
limbi este dată de bogăția și de varietatea vocabularului ei. [2, p.7]
Considerăm că jocul de creație poate dezvolta în principal
vocabularul fundamental al copilului deoarece îi ajută pe copii să
își însușească cuvintele uzuale, de bază ale limbii române. Dintre
acestea menționăm:
 substantivele care denumesc culorile, formele de relief,
gradele de rudenie, cuvinte care exprimă timpul, fenomenele
naturii, alimentele de bază, uneltele, meseriile, plantele, animalele,
păsările, elementele astrale, etc.
 pronumele personale: eu tu, el, ea, el, noi, voi, ei, ele etc.
 numeralele cardinale, respectiv cele de la 1 la 10.
 adjectivele și adverbele mai des folosite în comunicarea
uzuală.
Îmbogățirea vocabularului precum și activizarea lui se
poate realiza prin jocurile de creație. Pentru a mă implica în firul
comunicării ce se realizează pe durata desfășurării jocului de creație
am optat pentru conducerea jocului din interior și m-am erijat într71

un personaj al jocului respectiv. Astfel i-am determinat pe copii să
folo-sească în vorbire cuvinte și expresii potrivite, corecte dar și
expre-sive. Acțiunea jocului a căpătat dinamism și culoare.
Dezvoltarea limbajului la vârsta preşcolarǎ este un
obiectiv important al acestei trepte de învățământ. Vorbirea copiilor
este caracterizată de frecvenţa crescutǎ de utilizare a termenilor
concreţi, legați de realitatea care îl înconjoară în viața de zi cu zi.
Prin joc educatoarea poate sprijini dezvoltarea limbajului copiilor
sub toate aspectele: fonetic, al vocabularului și morfologic.
Comunicarea este un factor esenţial în educarea copilului
preşcolar, în formarea personalităţii. Nu poate exista o bună dezvoltare psihică şi fizică în absenţa comunicării. Importanţa deosebită a
jocului pentru vârsta copilăriei este astăzi un adevăr incontestabil.
Am
încercat să prezentăm rolul jocului în dezvoltarea
vocabularului, a capacităţilor şi deprinderilor copilului de
exprimare a propriilor ideiși gânduri, să-i fixăm locul în activitatea
pe care preșcolarul o desfășoară în grădiniță.
Concluzii: Trebuie avut în vedere şi faptul că în viaţa de zi cu
zi comunicarea ne serveşte în cele mai variate situaţii şi este din ce
în ce mai necesară abilitatea de exprimare clară şi eficientă în
atingerea obiectivelor propuse. De aici necesitatea de a forma
abilităţi de comunicare chiar şi la copiii de vârstă preşcolară.
Pledăm pentru ideea că în procesul instructiv-educativ preșcolar este necesară schimbarea poziţiei faţă de copil. El trebuie
consi-derat, de mic, drept un participant activ şi creativ la propria
formare. Efortul intelectual din partea copilului trebuie cultivat de
timpuriu, deoarece are valențe formative și duce la dezvoltarea
capacităţilor in-telectuale superioare.
Cuvinte-cheie: Dezvoltare, preșcolar, joc, joc de creație,
vocabular, limbaj, comunicare.
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În scopul formării preșcolarilor pentru o comunicare
eficientă și pentru îmbunătățirea calității procesului didactic în
treapta preșcolară, considerăm că o problemă fundamentală este
aceea a dezvoltării vocabularului copiilor de grădiniță prin diferite
metode, dar mai ales prin jocul de creație. Acesta este practicat cu
predilecţie în cadrul etapei ALA (activităţi liber-alese), adică în
prima şi a treia etapă a zilei. Jocul de creație permite copiilor să
socializeze, să-şi dezvolte limbajul, gândirea cu toate operaţiile ei,
voinţa, afectivitatea, imaginaţia şi creativitatea. Astfel, prin
intermediul lui se pot depăşi unele bariere de interrelaţionare, atât pe
acelaşi palier (copil – copil), cât şi pe paliere diferite (copil –
educatoare). De asemenea, jocul permite consolidarea unor priceperi,
deprinderi, dă posibilitatea utilizării şi sedimentării informaţiilor
primite în cadrul altor tipuri de activităţi (formule de politeţe, reguli
igienico-sanitare, diferite caracteristici ale elementelor din mediul
înconjurător).
Dacă dezbatem mai detaliat rolul jocului de creație în
dezvoltarea vorbirii copiilor preșcolari, vom constata că suportul
principal al comunicării umane este limbajul în toată
diversitatea sa. Pentru realizarea comunicării, este necesar ca
limba să se transpună în limbaj.
În revista „Limba Română”, nr. 1-2, anul XXV, 2015, Solomon
Marcus scria: „Da, are dreptate Vieru: limba unui popor este istoria
lui [4, p.10]. Limba este mijlocul universal de exprimare și
transmitere a ideilor și sentimentelor, la îndemâna tuturor
vorbitorilor [7, p. 59].
Limba este un sistem complex de comunicare ce rezultă din
practica socială și reflectă procesualitatea şi legile istoriei. În
structura sa, limba are simboluri şi semne, un număr mare de cuvinte
care compun vocabularul acesteia, o gramatică, cu legi ale sintaxei şi
morfologiei, precum și reguli de elaborare a enunţurilor inteligibile.
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Limba este un element al culturii și al tuturor regulilor, obiceiurilor,
riturilor și credinţelor unui popor.
Limbajul este un proces psihic care utilizează limba în vederea
realizării unor funcţii, cum ar fi cea de comunicare, de cunoaştere sau
de reglare. Este deci o activitate de comunicare cu ajutorul limbii.
Vorbirea este un act de utilizare concretă și individuală a limbii în
comunicarea prin intermediul limbajului. Este forma de bază, naturală
și concretă a limbajului, adică realizarea verbală a procesului de
comunicare. Vorbirea este unul din aspectele limbajului, cel mai
important, este forma concretă în care se manifestă limba. Vorbirea
este deci actul de folosire individuală și concretă a limbii, în cadrul
procesului complex al limbajului [7, p. 56].
Psihologul P. Popescu-Neveanu spunea: „Urmărind însuşirea
limbii în condiţii concrete, relevând stadiile în achiziţia limbii, care
duc la îmbogăţirea şi perfecţionarea vorbirii, însuşirea citit-scrisului
(cu dificultăţile asociate), psihologia are în vedere formele, funcţiile
sale complexe, sistemul verbal fiind considerat ca principalul element
de integrare cognitivă, afectivă, atitudinală, ca principiu de organizare
a întregului psihic, este adică o „matrice funcţională specific umană”
[5, p. 62].
Pentru dezvoltarea limbajului copilului preșcolar, mai ales prin
joc, este necesar să cunoaștem o ierarhie a funcţiilor limbajului, cum
este cea propusă de Ombredane (1933, 1951), citat de PopescuNeveanu
a) Funcţia afectivă a limbajului constă în exprimarea spontană
sau semiintenţionată a emoţiilor şi impulsurilor, sub forma
intonaţiilor, a modificărilor de timbru, de mimică, de gesticulaţie sau
chiar de strigăt şi interjecţie, ca în stările de mare încărcătură
emoţională.(…)
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b) Funcţia ludică apare de timpuriu în jocul copilului, care
dezvoltă plăcerea de a fi cauză operând nu numai asupra obiectelor,
ci şi asupra cuvintelor [5, pp. 67-72].
În opinia noastră, este important ca educatoarea să urmărească
cele două forme de limbaj, produse de copii, respectiv limbajul
expresiv (pe care copilul îl produce) şi limbajul impresiv (pe care
copilul îl înţelege). Aceste forme de limbaj pun în evidență
vocabularul activ și vocabularul pasiv al copilului.
Mai evidențiem funcțiile reglatorie şi autoreglatorie (rezultată
din utilizarea practică a limbajului, într-un context situativ specific),
reprezentativă (de substituire a obiectelor şi fenomenelor și cea
dialectică (cea care face posibile raţionamentele ipotetico-deductive).
Există şi alte funcţii ale limbajului, cum ar fi cea magică, de
exemplu. Este acea funcție prin care cuvântul a fost considerat
constant a avea o putere incantatorie, de vrajă, de unde utilizarea lui
divinatorie. Cuvântul, detaşându-se de lucru, pare a-l domina cu
uşurinţă, a-l guverna. El spune ceea ce nu există încă şi reînvie ceea
ce a dispărut [6, p.100]. Aceasta poate fi explicaţia pentru care multe
mitologii au făcut din forţa magică a cuvântului izvorul creator al
lumii (la început a fost cuvântul, spune şi Biblia).
Lucian Blaga semnala că nu toate cuvintele au această forţă
magică, deoarece utilizarea continuă le-a golit de puterile de la
începuturi. Din funcţia magică derivă cea estetică a limbajului, care
pleacă de la puterea lui de incantaţie (în latină, cântările poetului
erau carmina, adică vrăji), mai ales că multă vreme poezia a
conservat din muzică ritmul interior, metrul, cadenţa, pe care le-a
împerecheat cu un univers de semnificaţii înalte, de unde şi marea ei
forţă de expresie [1, p. 21].
În jocurile sale, copilul transformă realitatea într-un mod
magic, el poate zbura cu un cal de lemn, poate transforma scăunelele
într-o trăsură fermecată și cubul într-un telefon.
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Referindu-se la teoriile limbajului, Noam Chomsky a vorbit
despre structurile de suprafaţă ale limbajului şi despre structurile lui
de adâncime (înnăscute şi universale). Competenţa lingvistică a unui
vorbitor este deci, în această viziune, capacitatea vorbitorului de a
mobiliza vocabularul și de a transpune în practică regulile
gramaticale, adecvându-le la o situaţie concretă de comunicare.
Jocul de creație, prin formele sale: jocul cu subiect din basme
și jocurile cu subiect din viața cotidiană, poate ajuta copilul să își
asocieze limbajul cu statuturile şi rolurile sociale ale comunității în
care trăiește. Preșcolarul poate imita sau chiar crea modele
lingvistice de comunicare, precum: modul de adresare când oferim,
când cerem ceva unor persoane din publicul larg sau şefului,
colegului. Prin comunicarea realizată în timpul jocului de creație se
activizează și se îmbogățește vocabularul cu cuvinte care pot formula
mesajul central, dar şi intenţiile copilului, atitudinile, scopurile și
sentimentele sale.
Theodor Hristea menționează faptul că importanța
vocabularului este corelată cu importanța limbii însăși: importanța
unei limbi este dată de bogăția și de varietatea vocabularului ei [2,
p.7].
Literatura de specialitate precizează că vocabularul (lexicul)
unei limbi înseamnă totalitatea unităților lexicale, numite în mod
obișnuit cuvinte, care există la un moment sau care au existat,
vreodată, în limba respectivă [3, p. 1].
Se consideră că vocabularul limbii romane ar număra
aproximativ 120.000 de cuvinte și acest număr este în schimbare
permanentă. Componentele vocabularului sunt: vocabularul
principal, estimat la circa 1500 cuvinte și masa vocabularului care
reprezintă partea cea mai mare (cca 90% din tot volumul
vocabularului).
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Considerăm că jocul de creație poate dezvolta, în principal,
vocabularul fundamental al copilului, deoarece îi ajută pe copii
să își însușească cuvintele uzuale, de bază ale limbii române.
Dintre acestea menționăm:
 substantivele care denumesc culorile, formele de relief,
gradele de rudenie, cuvinte care exprimă timpul, fenomenele
naturii, alimentele de bază, uneltele, meseriile, plantele,
animalele, păsările, elementele astrale etc.;
 pronumele personale: eu tu, el, ea, el, noi, voi, ei, ele etc.;
 numeralele cardinale, respectiv cele de la 1 la 10;
 adjectivele și adverbele mai des folosite în comunicarea
uzuală.
Preșcolarii însușesc și cuvinte din masa vocabularului: prin
jocurile cu subiect din basme și povești, copiii au ocazia să
reproducă termeni arhaici, populari, regionalisme etc.
Îmbogățirea vocabularului, precum și activizarea lui se poate
realiza prin jocurile de creație. Pentru a mă implica în firul
comunicării ce se realizează pe durata desfășurării jocului de creație,
am optat pentru conducerea jocului din interior și m-am erijat într-un
personaj al jocului respectiv. Astfel i-am determinat pe copii să
folosească în vorbire cuvinte și expresii potrivite, corecte și
expresive. Acțiunea jocului a căpătat dinamism și culoare.
În jocurile cu subiect din basme și povești, am solicitat copiilor
să folosească în comunicare antonime adjectivale, verbale,
adverbiale, deoarece se știe că preșcolarul înțelege mai ușor sensul
cuvintelor dacă le diferențiază prin contrast.
a) Antonimele adjectivale pot fi introduse în vocabularul
copiilor, explicate și exersate, de exemplu, în jocul de creație De-a
fata babei si fata moșneagului. Se pot folosi antonimele leneșă –
harnică, rea – bună, slută – frumoasă, țâfnoasă – ascultătoare. Pentru
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aplicarea cunoștințelor, copiii pot fi puși să descrie personajele, să le
imite etc.
b) Antonime adverbiale: pentru îmbogățirea vocabularului
copiilor cu antonime adverbiale, am organizat jocul de creație De-a
doctorul. Personajul care are rolul de doctor adresează copiilorpacienți întrebări de genul: Când veniți la medic? Când vă treziți?
Când vă culcați? etc. Răspunsul la aceste întrebări va cuprinde
adverbe antonime (de mod, de timp: noaptea – ziua, repede – încet
etc.).
c) Antonime substantivale: prin jocul de creație De-a
anotimpurile copiii pot folosi antonimele substantivale. Copiii care
au rolul de anotimpuri (iarna și vara) se pot prezenta: Eu sunt vara;
Eu sunt iarna; Mie îmi place căldura, Mie îmi place frigul etc.
d) Antonimele verbale: copiii pot fi familiarizați cu aceste
cuvinte în cadrul jocului de creație cu subiect din viața cotidiană Dea aprozarul. Se va fixa drept regulă de joc ca fiecare cumpărător,
atunci când cere de la vânzător marfă, să folosească cuvinte cu sens
opus de genul: mai vreau să îmi dai, mai vreau să iei, îmi place, îmi
displace, iubesc sarea în bucate, urăsc sarea în bucate etc.
e) Sinonimele substantivale: în cadrul jocului de creație De-a
Albă-ca-Zăpada, copilul poate fi familiarizat cu sinonimele. Trebuie
să se creeze un cadru pentru începutul poveștii, scena de iarna cu
multa zăpadă, unde mama coase la geam. Este un bun prilej pentru
jocul cu zăpada și pentru a întreba copiii dacă mai știu și alte cuvinte
cu care pot desemna zăpada. Astfel vor fi numite sinonimele nea,
omăt, pe care copiii trebuie să le folosească în rolurile lor din
poveste.
f) Sinonimele adjectivale: un bun prilej pentru îmbogățirea
vocabularului copiilor cu sinonime adjectivale este organizarea
jocului de creație De-a Harap-Alb. Fiecare dintre personajele dotate
cu însușirii nemaipomenite se va caracteriza sau va fi caracterizat
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prin sinonime: de exemplu, Flămânzilă lacom și mâncăcios etc.
Copiii vor înțelege că aceste cuvinte au același înțeles.
g) Sinonimele verbale: pentru a exemplifica sinonimele
verbale, jocurile cu subiect din viața cotidiană sunt un bun prilej, de
exemplu, jocul de creație De-a gospodina. După ce copiii numesc o
serie de acțiuni, le putem sugera sinonime, cum ar fi: a roade, a
ronțăi, a alunga muștele, a goni muștele, a îndepărta muștele etc.
Dezvoltarea limbajului la vârsta preşcolarǎ este un obiectiv
important al acestei trepte de învățământ. Vorbirea copiilor este
caracterizată de frecvenţa crescutǎ de utilizare a termenilor concreţi,
legați de realitatea care îl înconjoară în viața de zi cu zi. Prin joc,
educatoarea poate sprijini dezvoltarea limbajului copiilor sub toate
aspectele: fonetic, lexical și morfologic.
De la doi la şase ani, este vârsta vorbirii, care coincide, în mare
parte, cu vârsta preşcolară. La această vârstă, când are loc lărgirea şi
complicarea raporturilor dintre copil şi realitatea înconjurătoare,
copilul devine, în grădiniţă, obiectul unor variate influenţe complexe
şi mai bine organizate în comparaţie cu cele din perioadele
precedente. Formele şi conţinutul comunicării sunt mai ample şi mai
variate. Practic, de aici începe folosirea limbii, căci, înainte de orice,
copilul trebuie să rostească, cu participare afectivă şi intelectuală,
cuvintele limbii materne.
Comunicarea este un factor esenţial în educarea copilului
preşcolar, în formarea personalităţii. Nu poate exista o bună
dezvoltare psihică şi fizică în absenţa comunicării. Importanţa
deosebită a jocului pentru vârsta copilăriei este astăzi un adevăr
incontestabil. Am încercat să prezentăm rolul jocului în dezvoltarea
vocabularului, a capacităţilor şi deprinderilor copilului de exprimare
a propriilor idei și gânduri, să-i fixăm locul în activitatea pe care
preșcolarul o desfășoară în grădiniță.
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În concluzie, menționăm că trebuie avut în vedere şi faptul că,
în viaţa de zi cu zi, comunicarea ne serveşte în cele mai variate
situaţii şi este din ce în ce mai necesară abilitatea de exprimare clară
şi eficientă pentru atingerea obiectivelor propuse. De aici necesitatea
de a forma abilităţi de comunicare chiar şi la copiii de vârstă
preşcolară.
Pledăm pentru ideea că, în procesul instructiv-educativ
preșcolar, este necesară schimbarea poziţiei faţă de copil. El trebuie
considerat, de mic, un participant activ şi creativ la propria formare.
Efortul intelectual din partea copilului trebuie cultivat de timpuriu,
deoarece are valențe formative și duce la dezvoltarea capacităţilor
intelectuale superioare.
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EFICIENTIZAREA SCRIERII PRIN ABORDAREA
SELECTIVĂ A TEXTULUI DICTĂRII
BALABAN LUMINIȚA MARIA, doctorandă
(România)
Abstract
Dictation is one of the most complex techniques of learning a
foreign language.
Drafting an audited text is an effective way to develop writing
in a foreign language, representing one of the high school specific
competence.
The goals of learning a foreign language will be
assessed,because you practice at the same time not only listening and
oral reproduction, but also the understanding and writing the
utterances.Thus,you will have the ability, not only to summarize, but
also, to transcribe the text, being important the selective approach of
dictations.
Keywords: dictation, technique, process of teaching and
learning, critical thinking.
Adnotare
Dictarea este una dintre cele mai complexe tehnici de
învățare a unei limbi străine.
Redactarea unui text audiat este o metodă eficientă în
dezvoltarea scrierii într-o limbă străină, competență specifică
ciclului liceal.
Obiectivul de a învăța o limbă străină se realizează exersând,
în același timp, nu doar ascultarea și reproducerea orală, ci și
înțelegerea și redactarea celor auzite. Astfel, pe lângă rezumarea
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orală, se va putea dezvolta și abilitatea de a transcrie, implicând
direct și abordarea selectivă a textului dictării.
Cuvinte-cheie: dictare, tehnică, proces de predare-învățare,
gândire critică.
Dictarea este scrierea corectă a ceea ce auzim: se ascultă și
scrie ce spune vorbitorul. Această tehnică de învățare să scrii într-o
limbă străină nu pare a fi prea interesantă, dar este, cu adevărat,
importantă și are o mulțime de beneficii, dacă este folosită, atât
pentru instruire, cât și pentru evaluare.
Competența lingvistică, în special cea ortografică și de
punctuație, poate fi dezvoltată și eficientizată prin:
a) dezvoltarea abilităților de ascultare și de scriere:
ascultând periodic și constant materiale audio în limba engleză, de
exemplu, și încercând să conștientizezi informațiile și apoi să le scrii,
vei începe să înțelegi mult mai repede ceea ce spun vorbitorii, iar
abilitățile de ascultare se vor îmbunătăți;
b) dezvoltarea abilităților de a gândi mai repede într-o limbă
străină prin dictare: nu numai că se va asculta în limba străină, dar
creierul va lucra mult și rapid pentru a procesa și a scrie informația
nouă. Aceasta va avea drept finalitate dezvoltarea abilității de a
gândi mai rapid când va trebui de vorbit sau de scris în limba de
studiu;
c) dezvoltarea abilității de a înțelege accente diferite și apoi de
redactare: vorbitori diferiți vor avea accente, tonalități diferite. Prin
redactarea acestora se va îmbunătăți capacitatea de înțelegere a
limbii studiate;
d) dezvoltarea nivelului de înțelegere a ceea ce se ascultă: se
gândește și se aprofundează, prin scriere, ceea ce se ascultă și astfel
se determină creierul la o mai bună receptare și înțelegere a
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materialului audiat, astfel, în timp, abilitățile de receptare cunosc un
adevărat progres;
e) dezvoltarea capacității de a scrie, și, totodată, de a
ortografia: se instruiește creierul să scrie în limba studiată în timp
ce se dictează diferite texte. Astfel, se va învăța constant redactarea
corectă;
f) eficientizarea înțelegerii problemelor de gramatică prin
scrierea corectă: fiind expus unor structuri gramaticale complexe,
despre care va întreba și va studia, elevul, în final, le va învăța și le
va aprofunda;
g) dezvoltarea vocabularului dictând și memorând: prin dictare
se vor învăța, cu ajutorul contextului, cuvinte noi, expresii care nu
au fost familiare, astfel se va îmbunătăți masa vocabularului.
Enumerând beneficiile dictării, vom ilustra pas cu pas etapele
de selectare și de utilizare în procesul de predare – învățare a limbii
străine.
1. Se alege /se găsește textul audio care va fi dictat;
2. Se pregătește un stilou și hârtie: nu se recomandă folosirea
unui computer sau a unei tablete, deoarece au program de
verificare a ortografiei;
3. Se dictează textul, timp în care elevul ascultă cu atenție;
4. Se oprește la fiecare 5-10 secunde și se repetă;
5. Elevul scrie ceea ce aude;
6. Se repetă acești pași cel mult opt minute;
7. În final, se evaluează textul scris prin compararea cu textul
dictat [1].
Fiind o metodă tradițională, dictarea are aceste etape
prestabilite. Dar, dacă reflectăm asupra ei, o putem inova, putem
interveni, abordând unii pași diferit.
1) Mai întâi, putem schimba profesorul care dictează în mod
obișnuit, cu unul dintre elevi. Sau putem împărți clasa de elevi în
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grupe, unul dintre ei dictând celorlalți. Această metodă de abordare a
dictării încurajează pe cei care învață să se asculte reciproc, scoate în
evidență importanța pronunției clare, ajungând la promovarea limbii
străine într-o clasă monolingvă.
2) O altă abordare este „Dictarea contra cronometru”. Această
tehnică trezește interesul, motivează și totodată trezește spiritul
competitiv într-un mod util și distractiv. Etapele acestei metode sunt
următoarele:
a) Se alege textul de nivel corespunzător (beginners,
intermediate, upper intermediate, advanced); bogat în vocabular
și/sau ilustrativ din punctul de vedere al temei de gramatică studiate
(se poate alege doar un paragraf de început al textului, pe care elevii
vor continua să-l studieze), fiind doar o tehnică de
introducere/prezentare a subiectului lecției;
b) Se vor face 3-4 copii ale textului și se vor lipi pe tablă,
astfel încât sa nu poată fi citite din bancă;
c) Se împarte clasa în grupuri și fiecare grup numește
mesagerul. Este sarcina acestuia să meargă, să citească textul și să-l
memoreze pe fragmente;
d) Mesagerul dictează grupului părți din text, iar ceilalți scriu;
e) Mesagerul revine, citește și apoi dictează, până ce întreg
textul va fi scris;
f) Dacă este o activitate-concurs, va fi câștigător grupul care
termină primul, cu condiția că a reușit să redacteze o variantă cât mai
apropiată/asemănătoare cu textul original;
3) Dictarea bazată pe elev este și cea în care se folosește
tehnica povestirii, cu fragmentele amestecate. Fiecare elev din grup
dictează un fragment, pentru ca mai apoi grupul să decidă ordinea
corectă. Și aceasta se poate organiza în formă de concurs;
4) O altă abordare a dictării dezvoltă capacitatea elevilor de a
deduce din context. Se va lua un fragment lacunar în care elevii va
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trebui să completeze 8-10 cuvinte, care pot fi aleatorii sau pot face
parte dintr-o clasă gramaticală, de exemplu verbe. Se dictează după
metoda tradițională, dar se rostește „gap”, unde lipsește cuvântul. De
asemenea, se poate dicta textul fără intonație, cerând elevilor sa
utilizeze, mai apoi, semnele de punctuație adecvate;
5) „Dictogloss” [2] este o variantă în care elevii nu vor scrie
în timp ce se dictează. Citirea se poate repeta de două, trei ori, apoi
se cere elevilor să scrie, nu cuvânt cu cuvânt, ci doar ceea ce cred ei
că reflectă esența celor auzite, ca scrierea să corespundă structurii
dictate. O altă modalitate este de a lucra pe grupuri, acestea
conlucrând în găsirea unei variante care să convină tuturor. Se poate
folosi la învățarea prin contrast a timpurilor present simple și present
continuous.
Alegerea textului ce urmează a fi dictat este importantă.
Astfel, un fragment interesant îi va motiva și elevii vor deveni
curioși, fără a simți sau a lua în considerare efortul depus pentru
parcurgerea integrală a cerinței. Desigur, în manuale sunt diverse
texte ce pot fi abordate selectiv prin această tehnică și care sunt
centrate pe gramatică, pe vocabular, pe ortografie și punctuație.
Dictarea este eficientă atunci când cel care dorește să învețe o
limbă străină ascultă un material/text cu un anumit scop și apoi
transferă cele auzite într-o formă scrisă, dezvoltându-și astfel
aptitudinile de ascultare și de scriere [3].
Pentru mai multe beneficii, li se va cere subiecților să prezinte
oral ceea ce au scris prin dictare, dar doar selectiv, ceea ce le-a
plăcut, ce i-a interesat sau, pur și simplu, ceea ce doresc să
memoreze.
Din intenția de a demonstra eficientizarea scrierii prin
alegerea selectivă a dictărilor, am folosit diferite povestiri,
înregistrând rezultatele obținute în ultimii ani de activitate.
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Profilul psihologic al elevului adolescent se caracterizează
printr-o ,,intelectualizare intensă” [4]. Personalitatea sa cunoaște o
expansiune produsă prin ,,socializarea aspirațiilor, a manifestării
vocaționale și profesionale, devenind dornic de confruntare și
competiție”.
Adolescentul are o conduită a ,,exaltării și afirmării ”, prin
care se caută confruntarea cu ceilalți pentru a-și verifica capacitățile
proprii intelectuale [5].
Dictarea centrată pe profesor nu solicită forța inteligenței și a
gândirii adolescentine, aceasta fiind bazată mai mult pe memorare și
redare.
Selectarea acelor tipuri de dictări în care rolul principal îl
deține elevul, care apelează la potențialul lui, va duce la
eficientizarea scrierii și, în final, a vorbirii.
Un astfel de experiment pentru probarea acestei ipoteze [6] lam realizat în clasele a X-a A și B, alegând textul „STORMY
WEATHER” (manualul CLICK ON – clasa a X-a), pentru aplicarea
„dictării contra cronometru”.
Alegerea acestui text, de tip povestire, a fost determinată de
caracteristicile sale:
- prezintă o suită de evenimente în ordine cronologică;
- utilizează verbe care conferă dinamism;
- sunt prezente repere temporale: atunci, când, după care;
- cuvintele sunt folosite cu sensul lor propriu;
- scrierea este preponderent obiectivă.
La clasa a X-a A, s-a dictat textul după metoda tradițională:
profesorul citește textul pe secvențe și apoi repetă pentru a putea fi
redactat de către elevi. Pentru un feedback rapid, elevii schimbă
lucrările și le verifică/le corectează după o copie a textului. Astfel,
elevii învață ortografia prin autoevaluare și prin vocabularul nou.
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La clasa a X-a B, am împărțit povestirea în șapte fragmente,
ce au fost expuse aleatoriu pe pereții clasei. Elevii au fost împărțiți în
patru grupuri a câte șapte elevi. Fiecare membru al grupului avea
sarcina să dicteze o parte a povestirii. Câștigător este grupul care
redactează textul integral și apoi îl expune.
Beneficiile acestei dictări sunt numeroase:
-ajută elevii în luarea notițelor;
-exersează pronunția corectă;
-dezvoltă cele patru abilități: de scriere, de citire, de ascultare,
de vorbire în mod unitar;
-dezvoltă memoria de scurtă durată – elevii trebuie să rețină
fragmentul și apoi să-l dicteze;
-determină elevii să gândească în limba nou-învățată;
-implică toată clasa, oricât de numeroasă ar putea fi;
-se pot corecta între ei conștientizând greșelile și astfel
profesorul obține un feedback imediat.
Având aceste două teste ca descriptori de măsurare, s-au
obținut următoarele rezultate:
EFICIENTIZAREA SCRIERII

CLASA
a X-a A
Competența de ortografiere
82%
Competența de folosire a punctuației
99%
Competența
de
memorare
a 52%
vocabularului
Competența de exprimare orală și de 28%
dictare
Competența de autoevaluare
100%

CLASA
a X-a B
91%
100%
87%
95%
100%

În concluzie, cunoscând modul de abordare selectivă a
conținutului dictării, vom eficientiza scrierea, o abilitate deosebit de
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importantă în lumea contemporană, deoarece, în prezent, multe
meserii implică înțelegerea comenzilor transmise prin viu grai
(asistenți administrativi, dispeceri, agenți de telefonie etc.).
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FORMAREA COMPETENŢEI CULTURALE A ELEVILOR
ȊN CONTEXTUL CREAŢIEI FOLCLORICE
BĂLAN RODICA, doctorandă
(România)
Abstract
Culture starts from cultivation and is cultured, and means
teaching, and cult man has a high and varied level of instruction.
The first meaning of culture is the cultivation, care, cultivation of the
earth, orchards, plants, animals and, of course, humans. but the most
common and familiar sense of culture is education and training,
which complements or corrects human nature. In this sense, the
Greeks have created a unique education system in which not a
specialist is formed in a certain profession, but man is cultivated as a
personality with certain value orientations.
Adnotare
Termenul „cultură” porneşte de la „cultivare” şi „a
culturaliza” şi înseamnă „a instrui”, iar omul cult are un nivel înalt
şi variat de instruire. Primul sens al cuvântului cultură este anume
prelucrarea, îngrijirea, cultivarea pământului, livezilor, plantelor,
animalelor şi, desigur, a oamenilor. Însă cel mai uzual sens al
acestui termen este cel de educare şi instruire, care completează sau
corectează natura umană. În acest sens, grecii au creat un sistem de
învăţământ unic, în care se formează nu un specialist într-o anumită
profesie, dar se cultivă omul ca personalitate, cu anumite orientări
valorice.
Cultivarea personalităţii omului prin cultură nu se reduce
doar la respectarea unui șir de norme şi cerinţe, ci este o pregătire
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pentru viaţa socială în concordanţă cu un şir de norme. Sarcina
Antichităţii, de exemplu, era să trezească în om priceperea de a
judeca logic sentimentul frumosului, fapt care i-ar permite să
însuşească o măsură a dreptăţii în activitatea civilă şi particulară [1,
p. 21]. Dar cultură mai însemna şi închinare, respect, cult.
Multe dintre dezbaterile culturale sunt inspirate şi gravitează
în jurul unor nume precum S. Connor, M. Foucault, J. Habermas,
J. Derrida, J. Baudrillard, I. Hassan, R. Rorty, F. Jamerson etc.
Omul modern nu este loial unui monarh, unei ţări sau unei
credinţe, orice ar spune el, ci unei culturi. Limitele culturii, în care
trăieşte şi se formează, sunt şi hotarele lumii în care el poate respira
moral şi profesional şi poate avea certitudinea deplină a personalităţii
sale. Contopirea voinţei culturii şi formaţiunii statale devine normă şi
nu este prea deseori încălcată [M. Cimpoi].
E.Taylor, unul dintre fondatorii antropologiei, definea încă
în 1871 cultura în felul următor: „cultura este ansamblul complex
care include cunoştinţele, credinţele, arta, moravurile, dreptul,
datinile, precum şi toate dispoziţiile sau uzanţele dobândite de om în
societate [2, p. 89]. Prin urmare, specificitatea naturii umane este
tocmai înscrierea într-o anumită cultură, care nu datorează nimic
eredităţii şi nu face în niciun caz obiectul patrimoniului genetic.
Cultura constituie o formă de adaptare la mediul natural, dar nu este
strict prefigurată de mediu.
Cultura poate fi prezentată şi ca un ansamblu de reprezentări
şi practici aşezate în ordine simbolică, care organizează şi dă sens
lumii într-o configuraţie specială, proprie unui grup social şi unei
epoci determinate.
Ȋn anii 1960, în baza definiţiilor din culturologia americană,
s-a stabilit că există circa 237 de definiţii ale culturii. Actualmente,
acest număr a crescut, deoarece a crescut simţitor interesul pentru
cultură. Acest termen a nimerit în categoria celora în raport cu care
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este aplicată obişnuinţa oamenilor dintr-un trib, care merg prin nisip
repede, uşor, abia atingându-se, fără să se oprească, altfel încep să se
afunde în nisip [3, p. 65].
Sociologii, de exemplu, definesc cultura ca ansamblul
convingerilor, valorilor şi mijloacelor expresive, care sunt unice
pentru un grup şi servesc la ordonarea experienţei şi reglarea
membrilor acestui grup sau un ansamblu de norme, valori, standarde
de conduită. Cultura este un reglator al faptelor oamenilor şi al
relaţiilor lor unul cu altul, cu societatea şi cu natura. Cultura cuprinde
valorile create de grupuri aparte de oameni, normele pe care ei le
respectă în viaţă şi obiectele materiale pe care le produc [3, p. 71].
Aşadar, cultura este:
- un principiu al legăturii omului cu lucrurile, mijloc de includere a
lui în viaţa socială, mecanism de autoconştientizare, înţelegere a
legăturii lui cu alţii şi a unicităţii, autonomiei sale;
- o caracteristică a mentalităţii (condiţionare a mentalităţii, orientarea
ei în exterior, la lume, şi în interior, la adâncurile personale ale
spiritului);
- ceea ce permite de a aduce în lume şi în personalitate un anumit
sens, o valoare umană. Ea include modalitatea de a folosi ceea ce a
fost acumulat în procesul dezvoltării omenirii. A fi cult înseamnă a
putea utiliza numeroase lucruri, a reprezenta în sine şi prin sine ceea
ce a fost creat secole şi ceea ce este actual azi [3, p.81 ].
Cultura este, esenţialmente, un întreg integrat şi structurat,
constituit din părţi aflate în conexiune. Elementele fundamentale ale
culturii sunt valorile. Cultura constă din pattemuri, modele, implicite
sau explicite ale comportamentului şi pentru comportament, modele
care sunt însuşite şi transmise prin simboluri. Dacă cultura se
defineşte în relaţia cu personalitatea, atunci ea este „harta întinsă a
personalităţii, fiecare individ totalizând moştenirea culturală prin
educaţie” [4, p. 227].
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Cultura reprezintă un set de reguli şi standarde care, atunci
când sunt însuşite de membrii unei societăţi, produc comportamente
care se înscriu într-o variaţie considerată de către membrii societăţii
ca fiind potrivită şi acceptabilă [4, p. 233]. In viaţa obişnuită, acolo
unde oamenii nu teoretizează, dar pur şi simplu trăiesc, în lumea
pragmatică, cultura reprezintă un oarecare model, ceva normativ, la
care trebuie să se alinieze, un standard de comportament existent
implicit în fiecare persoană; însuşire a omului în sfera
comportamentului social, care include tactul, respectul pentru
oameni, delicateţea, măsura în inteligenţa şi cultivarea omului (om
învăţat); respectarea normelor de etică: se comportă cultural
/necultural.
Din punct de vedere etimologic, termenul cultură vine din „a
prelucra”, a „cultiva”. La început, a fost utilizat doar ca termen din
agricultură şi tehnică – cultivarea pământului. Prima dată se
utilizează literar de către Cicero, anul 45 î.H. Cicero îl foloseşte în
sens metaforic, în raport cu influenţa asupra minţii omului. Căutând
răspuns la întrebarea „Cum să trăim bine?”, el a formulat teza
„Cultura minţii este filozofia”. În felul acesta, în uzul literar a fost
introdus pentru prima dată termenul cultură, corelat cu domeniul
filozofic. De atunci a început istoria acestui cuvânt în lumea
spirituală a Europei [3, p. 70], în acest context, lexemul respectiv a
început să-şi adune înţelesuri. În sec. al XVII-lea era tratat ca:
-ceea ce a fost creat de om minus naturalul;
-ceva pozitiv care îl înalţă pe om, ca rezultat al propriilor lui creaţii,
care completează natura lui interioară şi exterioară.
Sensul cel mai cunoscut al culturii este cel de realizare
spirituală sau artistică exemplară, însă această realizare nu este
văzută doar ca una individuală, ci şi capitalizată, ca „bun al naţiunii”,
element de patrimoniu, conferindu-i-se un caracter solemn [4, p.
222]. Prin cultură, ne putem transforma întotdeauna spre bine, nu
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suntem prizonierii unei culturi care ne influențează strict, în sens
biologic. Fiecare cultură reprezintă un întreg complex care include
cunoştinţe, credinţe, artă, drepturi, morală, obiceiuri şi orice alte
capacităţi pe care omul şi le însuşeşte ca membru al societăţii.
S-a emis şi ideea că însăşi noţiunea de cultură este
contextuală. Multe în înţelegerea ei depind de locul ei contextual: în
ce câmp semantic este inclusă, în ce sistem categorial funcţionează şi
la ce obiectiv cognitiv este orientată. Întâlnind termenul cultură,
trebuie, mai întâi de toate, de stabilit care este încărcătura lui, la ce
sferă de ocupaţii se referă.
Termenul cultură este perceput în mai multe dintre aspectele
sale funcţionale. Primul aspect funcţional al culturii este condiţionalterminologic. În această accepție, termenul se utilizează ca
sinonim al lui creştere, cultivare, cu sensul de a culturaliza, adică a
aduce la starea care corespunde cerinţelor oamenilor şi intereselor
oamenilor care mai înainte se aflau în starea lor naturală (de
exemplu: cultura ţesăturilor, cultura tehnică, cultura producţiei
etc.).
Al doilea aspect funcţional este cel arheologic-antropologic,
referindu-se la deosebirea etapelor în evoluţia omului şi în
arheologie (de exemplu: cultura epocii de bronz) [3, p. 74].
Alt aspect îl constituie cel etnologic, care face referire la
trăsăturile de asemănare şi deosebire a popoarelor (de exemplu:
cultura materială, spirituală a popoarelor).
Al patrulea aspect funcţional este aspectul social, care este
interesat de dezvoltarea culturii, adică de creşterea nivelului de
cultură.
Aspectul tehnologic este esenţial. În cazul acesta, cultura
este percepută ca măsură a omului, a înălțării lui spre ideal, mijloc de
formare a bogăţiei spirituale şi realizarea forţelor sociale. În baza
acestui aspect, poate fi arătat „pe degete” ce este cultură şi ce nu este
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cultură. Se referă la activitatea omului, ca o caracteristică
fundamentală a vieţii. În felul acesta, cultura este ceea ce asigură
realizarea activităţii, mecanismul ei imanent, mijlocul ei de
existenţă. Aprobarea culturii ca mecanism, ca tehnologie a activităţii
permite să fie luată în esenţa existenţei sale, nu doar în descrierea şi
constatarea fenomenologică.
Cultura este ansamblul istoric schimbător şi istoric
concretizat al procedurilor, normelor care caracterizează nivelul şi
orientarea activităţii umane, a întregii activităţi, luate în toate laturile
şi raporturile. De pe aceste poziţii, cultura este percepută ca mijloc de
reglare, păstrare, reluare şi dezvoltare a întregii vieţi umane, sociale
şi individuale. Societatea reprezintă anumite relaţii sociale, iar
cultura – un mijloc de activitate. Relaţiile sociale sunt baza, iar
cultura – fundamentul. Societatea oferă câmpul pentru activitatea
omului, este viaţa omului din perspectiva modalităţii de unire a
oamenilor într-o totalitate, iar cultura este viaţa oamenilor din
perspectiva modului cum acţionează oamenii şi ce transmit din
generaţie în generaţie. Societatea şi cultura interrelaţionează [3,
p.86].
Ceea ce se numeşte, de obicei, valori ale culturii sunt, de fapt,
capacităţile oamenilor obiectivate (transformate în obiecte) prin
activitate. Prin urmare, cultura există în formă subiectivă şi obiectivă:
un pom fructifer (capacităţile realizabile şi actualizabile în activitate)
şi fructele (lumea culturii obiectivate, valorile ei). Însă în ipostazele
sale obiectivate, cultura, dacă este ruptă de activitate, se „stinge”,
„adoarme”. Numai în activitatea vie ea se poate manifesta real.
Numai în interrelaţie cu omul creator cultura continuă să fie cultură,
în caz contrar, ea moare. La fel este şi în aspectul ei subiectiv. Dacă
se închide în subiect, ea, de asemenea, moare, dacă nu are partener,
destinatar, interlocutor. Dezvoltarea culturii întotdeauna solicită
schimbul de valori [3, p.83].
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Valorile apar în rezultatul conştientizării de către om a
semnificaţiei pentru el a unor sau a altor obiecte (materiale sau
spirituale). Fiecare sferă a activităţii umane dispune de anumite
dimensiuni valorice proprii. În fiecare tip de cultură apare o anumită
ierarhie a valorilor şi a dimensiunilor valorice. Dar, în general,
valorile pot fi clasificate în baza sferelor vieţii:
- Valori vitale: viaţa, sănătatea, securitatea, calitatea vieţii,
nivelul utilizării producţiei, securitatea ecologică;
- Valori economice: existenţa condiţiilor variate pentru
producători, inventivitatea;
- Valori sociale: starea socială, dragostea de muncă, familia,
venitul, egalitatea genurilor, libertatea personală, capacitatea
pentru realizări, toleranţa;
- Valori politice: patriotismul, activismul social, libertatea
socială, pacea socială;
- Valori morale: binele, dragostea, prietenia, datoria,
altruismul, cinstea, credinţa, dreptatea, corectitudinea,
ajutorul reciproc, respectul pentru cei mai în vârstă;
- Valori religioase: Dumnezeu, credinţa, salvarea, scrierile
sfinte;
- Valori estetice: frumuseţea, armonia, stilul etc.
Cultura, ca formă de transmitere a experienţei sociale, ca mijloc de
socializare a personalităţii, este lumea obiectelor care ne înconjoară,
care sunt produsul activităţii omului. Cultura este natura
„prelucrată’”, umanizată, culturalizată. De asemenea, este nivelul
relaţiilor, normele şi modelele de comportament. Diversele mijloace
de satisfacere a necesităţilor naturale ale omului vorbesc despre tipul
lui de cultură.
Ȋn raport cu noţiunea de cultură, cea de civilizaţie leagă, de
obicei, nivelul înalt al dezvoltării tehnice a culturii. Acest termen este
utilizat frecvent pentru a desemna nivelul dezvoltării culturii. În
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Roma Antică, prin civilizaţie se înţelegea nivelul social al locuitorilor
oraşului, care evidenţia superioritatea lor în trai şi politică şi care îi
deosebea de triburile primitive. Cuvântul civilizaţie a apărut în limba
franceză în sec. al XVIII-lea şi se utiliza doar la singular, în opoziţie
cu barbar. Apoi termenul şi-a dezvoltat semnificaţiile, însemnând o
formă specifică de organizare a unei colectivităţi de oameni, un mod
de organizare a vieţii colective, o integralitate socială.
Viaţa internă a civilizaţiei se determină prin următoarele
categorii fundamentale: bunurile morale şi adevărurile, iar cea
exterioară – prin sănătate şi bunăstare. Plus la aceasta, viaţa
civilizaţiei se bazează pe categoria frumosului [3, p. 106].
Opoziţia dintre cultură şi civilizaţie n-a fost numai ideologie.
Civilizaţie vine din lat. civilis (orăşenesc, statal, cetăţenesc), adică
starea socială, pentru a o distinge de cea naturală [5, p. 422] ;
civilizaţia este legată de urbanizarea tehnico-industrială, astfel încât
expresia civilizaţie tehnică ajunge un pleonasm.
Relaţiile dintre cultură şi civilizaţie sunt interpretate diferit.
Unii specialişti includ cultura în civilizaţie sau civilizaţia în cultură,
le pun în relaţii de complementaritate sau le opun. Sunt opinii care
definesc civilizaţia prin cultura in actu, astfel încât prestigiul unei
civilizaţii depinde de amploarea fenomenului cultural, de asigurarea
condiţiilor de dezvoltare a culturii, de măsura în care cultura
optimizează modul de viaţă al oamenilor. După M. Maliţa, sunt mii
de culturi şi o singură civilizaţie. Culturile ne spun cine suntem şi ce
sens putem să dăm vieţii. Civilizaţia ne fereşte de foame, boli, ne
adăposteşte într-un habitas prielnic şi poate produce bunăstare.
Culturile se implică în programele civilizaţiei, iar civilizaţia respectă
culturile [Apud 6, p. 195].
Aşadar, cultura materială include instrumentele de muncă,
mijloacele de producţie, îmbrăcămintea, traiul, locuinţele, mijloacele
de comunicare, tot ceea ce a fost definit ca mediu artificial al
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existenţei omului şi este procesul şi rezultatul activităţii materiale a
omului [3, p.IU]. Cultura spirituală include ideologia, morala,
comunicarea spirituală, creaţia artistică (arta) şi religia. Cultura
spirituală se percepe ca latură ideală a activităţii materiale.
Omul este o fiinţă destinată fericirii, iar această fericire e
realizabilă, fiind în raport direct cu gradul de cultură atins de
societate. Fiecare treaptă nouă realizată în cultură şi civilizaţie
înseamnă o nouă treaptă în fericirea individului, afirmă G. Leibniz.
După cum am menţionat anterior, cuvântul cultură avea, în limba
latină, ca sens etimologic primar „cultivarea pământului”, căruia
Cicero îi adaugă „cultura animi” (rodirea spiritului).
Acest termen, căruia unii cercetători îi atribuie accepţiunea
de totalitate a bunurilor materiale şi spirituale realizate prin creaţie
şi asociate valorii, iar alţii, în mod special, aceea de totalitate a
valorilor spirituale artistice şi ştiinţifice, este, fără îndoială, ipostaza
majoră a umanului, reprezintă istoria spiritului uman, este, într-o
exprimare metaforică, ,,vocaţia faustică şi prometeică a omului”, este
obiectivarea creaţiei umane. Prin cultură, omul şi-a creat
„ornamentaţia lăuntrică”, remarcă G. Baltazar. Prin cultură, omul s-a
autoeliberat progresiv, evidenţiază E. Cassier [Apud 6, p. 194].
Nici o schimbare nu se iveşte fără o escortă care să indice
întâi calea [7, p. 96]. Problema educaţiei nu este şi nu a fost niciodată
o problemă printre altele. Actualmente, ea formează orizontul global
al unor discursuri eterogene, care duc la „inflaţia” semnului educaţie.
Ştiinţele educaţiei sunt incluse într-un proces de precizare a
domeniului teleologic şi a raportului cu ştiinţele sociale, cultura şi
ştiinţele umane. Este actuală întrebarea „ce reprezintă educaţia ?”: un
proces de instruire, de socializare sau de transmitere a culturii. Cum
contribuie educaţia la stabilitatea şi progresul social, cum se schimbă
educaţia sub influenţa informatizării, a internaţionalizării, a
globalizării?
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Educaţia are de rezolvat sarcini colosale, deoarece
schimbările ce se produc în societate sunt foarte rapide şi aşteptările,
de multe ori, întrec posibilităţile educaţiei. Sistemul de învăţământ nu
produce ca atare schimbarea, el se adaptează acesteia.
Raportul postmodernitate – educaţie este una dintre căile de
formulare a unor răspunsuri la aceste întrebări. Deşi în spaţiul
educaţional paradigma postmodernă este deocamdată în construcţie,
sunt evidenţiate un şir de direcţii care permit dezvăluirea
postmodernităţii şi a rolului ei în educaţie.
A acceptat educaţia preceptele postmoderne? În opinia C. Ulrich,
dacă în planul discursului teoretic există anumite realizări, atunci în
cel al practicilor educaţionale ne aflăm departe de postmodernitate
[8, p. 5]. Ceea ce lipseşte în practică este sensibilitatea postmodernă,
acea „chimie” care face ca ideile să se transforme în respect pentru
elevi, în profesori care se află în relaţie de parteneriat cu elevii lor.
Tratând clasa de elevi ca pe o lume reală şi valorificând lumea reală
ca pe o inepuizabilă scenă a situaţiilor de învăţare, abordarea
postmodernă presupune sporirea responsabilităţii elevilor faţă de
propria învăţare, respectarea particularităţilor lor individuale şi a
intereselor, încurajarea exprimării personale, atitudinea reflexivă şi
critică, astfel ca învăţarea să se bazeze pe construirea alternativelor şi
să „se hrănească” din imaginaţie.
Prezentul nostru este cel al emergenţei unei noi civilizaţii,
diferită de cea a modernităţii, o civilizaţie care se este marcată de
umanism într-o măsură mult mai mare ca până acum, afirmă
L.Bârlogeanu [9, p. 25].
Complexitatea care marchează cultura postmodernă se
reflectă şi în teoria educaţiei. Aşa cum în cultură nimeni nu mai
susţine crearea unui model unic care să reflecte valorile apărate sau a
unui unic fundament de acces la valoare, nici în educaţie nu se mai
promovează o unică pedagogie. Cultura este cea care condiţionează
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originalitatea personalităţii. Cultura nu este sugestie în favoarea
monotoniei şi a operării standard ci, dimpotrivă, este pledoaria cea
mai convingătoare pentru originalitate. Educaţia trebuie să se
organizeze în jurul unor produse înalt culturale care permit
personalităţii să perceapă o serie de posibilităţi, să găsească o
mulţime de căi de urmat, să facă din lume o prezenţă a propriei
interiorizări [9, p. 28].
Educaţia există atunci când subiectul are conştiinţa intrării
într-un câmp cultural aparte nu pentru a imita ceea ce întâlneşte aici,
ci menţinând o anumită distanţă necesară reflectării, pentru că
judecata umană se formează pornind de la marile modele ale culturii
umane, modele oferite nu pentru a fi imitate, ci pentru a reflecta la
ele [9, p. 43-45].
Educaţia în spiritul culturii, al umanismului ştiinţific, tehnic,
artistic, pentru cultură are ca perspectivă devenirea omului ca
receptor şi creator de cultură. Prin educaţie, cu deschiderile ei
culturale, ne creăm un mod cultural personalizat de viaţă, un mod
propriu de raportare la lume şi la noi înşine, ne construim propria
identitate. Prin educaţie, dobândim trebuinţa de a trăi cultural, de a
beneficia de avantajele culturii şi civilizaţiei. Prin educaţie, învăţăm
şi ne alimentăm convingerea că „o cultură nu se moşteneşte, ci se
cucereşte”, după spusele lui Andre Malraux [Apud 6, p. 200].
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CREATIVITATEA – FACTORI STIMULATIVI ȘI BLOCAJE
BÎRGĂOANU CLAUDIA, doctorandă
(România)
Abstract
Creativity, the superior form of human activity, has become an
important issue of scientific research in many countries. It was
defined as,, a complex of mental appropriations and skills which,
under favorable conditions, generates new and valuable products for
society; A unit of subjective and objective factors leading to the
achievement, by individuals or groups, of an original and valuable
product; An activity or process that leads to a product characterized
by novelty or originality and value for society. ' '
Our duty, the teaching staff, is to follow in the practice of
training and education, ensuring optimum conditions for stimulating
the creative capacities of the child, even from the most fragile ages.
Keywords: creativity, bottlenecks, stimulative factors
Adnotare
Creativitatea, formă superioară a activităţii umane, a devenit o
problemă importantă a cercetării ştiinţifice în numeroase ţări. Ea a
fost definită ca ,,un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care, în
condiţii favorabile, generează produse noi şi de valoare pentru
societate; un ansamblu unitar al factorilor subiectivi şi obiectivi care
duc la realizare, de către indivizi sau grupuri, a unui produs original
şi de valoare; o activitate sau proces care duce la un produs
caracterizat prin noutate sau originalitate şi valoare pentru
societate.”
Datoria noastră, a cadrelor didactice, este de a urmări în
practica instrucţiei şi a educaţiei asigurarea condiţiilor optime
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pentru stimularea capacităţilor creatoare ale copilului, chiar de la
cele mai fragede vârste.
Cuvinte-cheie: creativitate,blocaje,factori stimulativi
Educaţia reprezintă un act de modelare a personalităţii umane
prin prisma valorilor şi a strategiilor validate, confirmate şi apreciate
de către societate.
Pentru a evolua controlat şi pentru a-şi asigura un progres
autentic, cu costuri materiale şi umane scăzute, societatea actuală
trebuie să-şi regândească oferta educaţională. Lucrul acesta poate fi
realizat din perspectiva a două premise obiective: ritmul accelerat al
schimbărilor şi rezerva de creativitate existentă.
Astfel, educaţia în stil tradiţional devine dacă nu insuficientă,
oarecum incompletă neputând răspunde la toate problemele nou
apărute, întrucât ea asigură doar menţinerea prin reproducere a unor
roluri sociale bine încadrate în structura de personalitate.
Capătă certitudine ideea că menirea şcolii contemporane este
aceea de a ieşi (mai mult decât până acum) în întâmpinarea cerinţelor
cu care ne vom confrunta mâine; şcoala trebuie să pregătească
generaţia de astăzi pentru a trece de la o eră a consumului la una a
creaţiei.
În acest fel, accentul va cădea pe un repertoriu amplu de
operaţii matematice, procese cognitive, deprinderi motrice, pe
gândire divergentă şi imaginaţie, pe învăţarea de tip creativ, aptă să
conducă la rezolvarea unor probleme inedite, dar nu folosind soluţii
prestabilite şi uzând de deprinderea de a fi creativ.
Cei care educă au convingerea că, pentru a realiza educaţia la
timpul viitor, este nevoie să se conceapă noi metode care includ
modelarea creativităţii. De fapt, scopul fundamental al
învăţământului este acela de a pregăti noua generaţie pentru a face
faţă eficient la noutatea permanentă cu care ne confruntăm zilnic,
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sporindu-i acesteia capacitatea de adaptare la ritmul febril al
schimbărilor. S-a constatat că vârsta şcolară se caracterizează printrun remarcabil potenţial creativ care trebuie exploatat, fructificat,
deoarece creativitatea reprezintă capacitatea de a modela experienţa
în forme noi şi diferite, capacitatea de a percepe plastic mediul şi de
a comunica altora experienţa unică rezultată.
Structurându-se ca o însuşire esenţială a personalităţii,
creativitatea conturează şi desăvârşeşte individualitatea conferindu-i
valoare socială şi umană.
Conform teoriei interpersonale sau culturale a creativităţii,
printre ai cărei adepţi sunt Adler, Fromm şi Matussek, se consideră
personalitatea creatoare ca fiind dependentă de mediu şi cultură, iar
spontaneitatea reprezintă factorul accelerator al creativităţii
(Caluschi, M. 2001).
Există mai multe astfel de teorii care vizează definirea şi
interpretarea conceptului de creativitate, dar niciuna dintre ele nu
rezolvă definitiv problema, pentru că fiecare în parte propune o
imagine incompletă, trunchiată a fenomenului, trasându-i o serie de
limite care derivă din optica adoptată.
Procesul creativ este acel proces prin care se produce ceva
nou – o idee, un obiect, o nouă formă sau sunt reorganizate într-o altă
formă elemente deja existente. Cerinţa esenţială este ca noua creaţie
să contribuie la soluţionarea unor probleme.
Spre exemplu, rezolvarea de către un elev a unei probleme, la
o anumită materie de învăţământ, poate fi considerată un act de
creativitate dacă este realizată pe o cale independentă, chiar dacă
modul de rezolvare nu este nou pentru ştiinţă.
Factorii intelectuali şi aptitudinali constituie latura „sine qua
non” a creativităţii. Precizăm că o persoană nu ar atinge niciodată
nivelurile de care ar fi în stare, dacă aptitudinile nu ar fi dinamizate şi
susţinute de o curiozitate vie, de tenacitate, de dorinţa de a realiza
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ceva. De asemenea, factorii intelectuali sunt stimulaţi de anumite
trăsături de personalitate ca: simţul de răspundere, capacitatea de
efort prelungit, conştiinţa responsabilităţii.
Creativitatea, formă superioară a activităţii umane, a devenit
o problemă importantă a cercetării ştiinţifice în numeroase ţări. Ea a
fost definită ca ,,un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care, în
condiţii favorabile, generează produse noi şi de valoare pentru
societate; un ansamblu unitar al factorilor subiectivi şi obiectivi care
duc la realizare, de către indivizi sau grupuri, a unui produs original
şi de valoare; o activitate sau proces care duce la un produs
caracterizat prin noutate sau originalitate şi valoare pentru societate.”
Datoria noastră, a cadrelor didactice, este de a urmări în
practica instrucţiei şi a educaţiei asigurarea condiţiilor optime pentru
stimularea capacităţilor creatoare ale copilului, chiar de la cele mai
fragede vârste.
,,Prin învăţarea creativă urmărim ca elevii să-şi pună întrebări
similare cu cele pe care le pune cercetătorul ştiinţific, cum ar fi:
cine?, ce?, unde?, prin ce mijloc?, în ce scop?, cum?, când?, deoarece
ele întreţin interesul pentru cunoaştere şi corespund spiritului de
curiozitate al copilului.” (Stoica Constantin, Ana, 1983)
Este necesar şi posibil să se urmărească unul dintre
obiectivele esenţiale care trebuie atinse prin predarea matematicii:
dezvoltarea permanentă a calităţii gândirii elevilor.
S-a demonstrat că evitarea suprasolicitărilor şi prevenirea
supraîncărcării elevilor pot fi rezolvate prin dezvoltarea
independenţei şi creativităţii gândirii matematice a acestora, sarcină
ce astăzi se ridică pregnant în faţa şcolii noastre.
Prin organizarea şi selecţionarea cunoştinţelor matematice ce
se transmit elevilor, productivitatea gândirii şi creativităţii ei poate fi
deliberat, în mod permanent, dezvoltată. Creativitatea în gândire are
drept caracteristică esenţială capacitatea elevilor de a găsi soluţii
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originale atât în rezolvarea problemelor mari, cât şi în modul de
prezentare a ideilor matematice, a problemelor deja cunoscute, dar la
care elevii ajung independent, pe căi originale.
Cercetările psihologice privesc creativitatea ca performanţă
calitativă a gândirii, cunoscându-se faptul că ea presupune anumite
însuşiri psihice, motivaţionale şi voliţionale care se dezvoltă într-un
anumit cadru al procesului de comunicare a cunoştinţelor. Astfel, în
cadrul lecţiilor este necesar să se îmbine armonios expunerea
învăţământului cu căutările independente ale elevilor.
Deşi le depistează, nu toţi autorii îşi propun să investigheze
exhaustiv şi să sistematizeze barierele creativităţii, mulţumindu-se
uneori cu inventarierea lor diversă.
Cercetătorul Osborn menţionează şase blocaje:
• nesepararea spiritului creativ de spiritul critic care
analizează, compară şi alege;
• deprinderile şi ideile preconcepute;
• autodescurajarea şi/sau descurajarea din partea altora,
care pot fi contracarate, spune autorul, printr-o încredere în
sine ca a lui d'Artagnan, căci „aproape oricine simte plăcere
să-i facă altuia un duş rece”;
• timiditatea;
• neîncrederea în sine;
• teama de a nu fi la înălţimea aşteptărilor.
La alți autori găsim detalierea unor factori paralizanţi: numai
psihologici sau numai informaţionali, sau numai culturali. Autorul
V.Komarov se opreşte asupra unei bariere interne, de genul
„reprezentărilor tradiţionale” sau al inhibării provocatoare de
recunoaşterea altor persoane cu autoritate ştiinţifică în domeniu.
„Bariere informaţionale şi creativitate” este articolul în care
M. C. Bîrliba tratează aspectul paradoxal al rolului unor bariere
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„comunicaţionale”. Autorul menționează următoarele tipuri de
bariere:
• bariere de rezonanţă (noile informaţii fie că nu sunt
aşteptate şi deci nu prezintă interes, fie că nu sunt înţelese);
• bariere de tezaur (nu există fondul apreciativ al culturii
generale şi de specialitate sau, dimpotrivă, informaţia nu
prezintă noutate pentru individ);
• bariere contrasugestive (subiectul nu este de acord cu
înţelesul informaţiei).
În contextul avansării unor metode de stimulare a creativităţii,
E. P. Torrance inventariază câteva influenţe sociale negative prezente
în perioada de formare a individului – copilăria şi adolescenţa:
• orientarea exclusivă spre succes cu refuzul acceptării eşecului
ori învăţarea creativă presupune experimentare, riscuri,
greşeli şi corectarea acestora;
• orientarea spre colegi, acceptarea părerii evaluative a
acestora, fapt ce duce la o supunere involuntară la standardele
de grup şi la acceptarea presiunilor spre conformism;
• sancţionarea din partea profesorilor a întrebărilor şi explorării
întreprinse de elevi;
• accentul pe diferenţele de roluri ale celor două sexe;
• asocierea geniului cu insanitatea şi discreditarea acestuia.
În căutarea unui criteriu integrator de clasificare, autorii au
optat pentru identificarea unor aspecte, și anume:
• sursa blocajelor;
• momentul din procesul creativ în care survine blocajul;
• vârsta;
• nocivitatea.
Urmărind acelaşi criteriu, V. Belousov grupează obstacolele
în două mari categorii: interne şi externe, respectiv, gnoseologice,
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psihologice, educaţionale, de personalitate, pe de o parte, şi tehnicoorganizatorice şi psihosociale, pe de altă parte (Belousov, V, 1990).
J. Adams grupează blocajele conceptuale în următoarele
categorii: perceptuale, emoţionale, intelectuale şi expresive; blocajele
culturale şi environmentale se pot internaliza şi ele, operând cu statut
de blocaje subiective, de personalitate.
Autorul discută şi exemplifică şase grupe de blocaje
perceptuale:
• stereotipizarea;
• dificultatea de a izola problema în context;
• tendinţa de a îngusta prea mult aria problemei;
• incapacitatea de a vedea problema din mai multe puncte de
vedere;
• saturaţia;
• eşecul în utilizarea imputurilor senzoriale.
Blocajele emoţionale menţionate de J. Adams sunt:
• teama asumării riscului, teama de greşeală;
• concentrarea pe evaluarea ideilor, și nu pe generarea acestora;
• incapacitatea de a incuba, de a se relaxa, de „a dormi pe
problemă”, realitate versus fantezie;
• neaccesarea câmpurilor imaginaţiei, imposibilitatea de a
distinge între realitate şi fantezie, incapacitatea de a-şi
controla imaginaţia.
Blocajele intelectuale şi cele expresive sunt considerate de
către J. Adams ca strâns asociate. Blocajele expresive inhibă
capacitatea de a comunica ideile, către alţii şi către sine. Autorul
identifică următoare blocaje:
• rezolvarea unei probleme printr-un limbaj neadecvat;
• utilizarea inflexibilă sau neadecvată a strategiilor intelectuale
de rezolvare a problemelor;
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• informarea insuficientă sau eronată, sau chiar absența
informării;
• abilităţi de limbaj neadecvate exprimării şi înregistrării
ideilor (verbale, muzicale, vizuale etc.).
Blocajele culturale sau environmentale sunt o altă categorie
de blocaje. Acestea includ atitudini, credinţe, cutume provocate de
mediul social şi fizic imediat înconjurător şi acţionează prin
supunerea individului la acest set de modele culturale, ajungându-se
în final la internalizarea lor. Iată exemple de blocaje de acest tip:
• tabuurile;
• fantezia şi reflexia sunt pierdere de timp, lene, chiar nebunie;
• joaca este numai pentru copii, iar visarea este un simptom al
persoanei leneşe;
• rezolvarea problemelor este o activitate serioasă, unde umorul
nu are ce căuta;
• raţiunea, logica, cifrele, utilitatea, caracterul practic sunt
„bune”, iar sentimentele, intuiţia, evaluările calitative,
plăcerea sunt „rele”;
• tradiţia este preferabilă schimbării.
Blocajele ambientale pe care le tratează J. Adams în cartea sa,
sunt:
• lipsa cooperării şi încrederii între colegi;
• şeful autocritic care-şi preţuieşte numai propriile idei şi nu le
recompensează pe ale celorlalţi;
• factori care distrag de la activitatea susţinută – întreruperi
reale (telefonul, vizitatorii nepoftiţi) sau potenţiale (gândul că
cineva ar putea să te deranjeze sau faptul că aştepţi pe
cineva);
• lipsa sprijinului financiar şi organizatoric pentru
traducerea în practică a ideilor;
• acceptarea sau interiorizarea criticii. (Adams, J. 1992)
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La vârsta micii școlarități, blocajele creativității provin din
dezvoltarea psihică insuficientă a elevilor, aceștia nu au bine formată
capacitatea de a-și asuma responsabilitatea pentru soluțiile pe care le
propun.
Creativitatea este deseori asociată cu nebunia, de aceea
consilierii școlari, profesorii, psihologii trebuie să îi sprijine pe toți
copiii creativi, să țină cont de părerea acestora, să le descopere
eventualele divergențe și să educe părinții în direcția acceptării și
punerii în valoare a comportamentului divergent al copiilor lor.

1.
2.
3.
4.
5.

Bibliografie
Cucoş, C. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi
gradele didactice. Iași: Polirom, 1998.
Osborn, A. L'imagination constructive. Principes et processus
de la pensee creative et du brainstorming. Paris,1971.
Roco, M. Creativitate şi inteligenţă emoţională. Iași:
Polirom, 2001.
Stoica, A. Creativitatea elevilor. Bucureşti: Editura Didactică
şi Pedagogică, 1986.
Popescu-Neveanu, P. Dicţionar de psihologie. Bucureşti:
Albatros, 1978.

110

EFICIENȚA UTILIZĂRII SOFTULUI EDUCAȚIONAL
BONDAR NICUȘOR, doctorand
(România)
Abstract
The contemporany world represents a permanent and novel
challenge for education. The existence of each individuals as well as
of the society as a whole is at an increasingly alert pace, it becomes
more and more marked by the necessity to have a rapidly-acquired,
complete, and accurate knowledge of the surrounding reality so that
decision-making can be firm, opportune and competent. This
inevitably leads to the ever-growing volume of information that needs
to be analysed, stored and processed, hence to the necessity of using
the computer both in our daily life and in the teaching-learning
process.
Digital technologies should not represent a simple addition to
the curricula but they need to be fully put to the “service of
education” across all educational levels.
Keywords: Soft, education, modern technology.
Adnotare
Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită
provocare pentru educaţie. Existenţa fiecărui individ în parte ca şi a
întregii societăţi în ansamblul ei capătă un ritm din ce în ce mai alert,
devine tot mai marcată de necesitatea cunoaşterii rapide, complete şi
corecte a realităţii înconjurătoare, pentru ca luarea deciziilor să fie
făcută ferm, oportun şi competent. Aceasta duce inevitabil, la
creşterea volumului de informaţii ce trebuie analizat, la necesitatea
stocării şi prelucrării acesteia, deci la necesitatea utilizării
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calculatorului atât în viaţa de zi cu zi, cât şi în procesul instructiveducativ.
Tehnologiile digitale nu trebuie să reprezinte o simplă
adăugare în planul de învăţământ, ele trebuie să fie integrate deplin
„în serviciul educaţiei” la toate nivelurile sistemului şcolar.
Cuvinte-cheie: Soft, educație, tehnologie modernă.
Utilizarea softului în procesul de învăţământ are avantajele şi
limitele sale. Calculatorul este foarte util atât elevului, cât şi
profesorului, însă folosirea acestuia trebuie să aibă loc astfel, încât să
îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să-l
îngreuneze. Folosirea calculatorul trebuie să urmărească
achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să
permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflate într-o
permanentă evoluţie. Acesta trebuie să fie pregătit pentru schimbări,
să le întâmpine cu entuziasm nu cu frică şi rezistenţă. Dacă elevii sunt
orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi
instruiţi cât mai bine pentru a face faţă noilor tipuri de profesii.
Eşecul în dezvoltarea capacităţii de a reacţiona la schimbare poate
atrage după sine pasivitatea şi alienarea. Profesorul trăieşte el însuşi
într-o societate în schimbare şi, din fericire, e în prima linie a
schimbării, astfel încât va trebui să se adapteze, să se acomodeze, să
se perfecţioneze continuu. Apariţia unor sisteme educaţionale
perfecţionate generează o cerere specializată pe piaţa acestui nou tip
de tehnologie [5].
Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment
nepotrivit a calculatorului și a softului în timpul lecţiei duce la
plictiseală, la monotonie, la ineficienţa învăţării prin neparticiparea
unor elevi la lecţie, prin nerealizarea obiectivelor lecţiei şi poate
produce repulsie faţă de acest mijloc modern de predare – învăţare –
evaluare.
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Folosirea în exces a calculatorului şi a softului poate duce la
pierderea abilitaţilor practice, de calcul şi de investigare a realităţii, la
deteriorarea relaţiilor umane. De asemenea, individualizarea excesivă
a învăţării duce la negarea dialogului elev – profesor şi la izolarea
actului de învăţare în contextul său psihosocial. Materia se
segmentează şi se atomizează prea mult, iar activitatea mentală a
elevilor este diminuată, ea fiind dirijată pas cu pas.
În același timp, calculatorul și produsele software sunt extrem
de utile, deoarece simulează procese şi fenomene complexe, pe care
niciun alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă.
Astfel, prin intermediul lor, se oferă elevilor modelări, justificări şi
ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi
fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive.
Tehnica modernă şi învăţământul centrat pe nevoile, dorinţele
şi posibilităţile elevului impun desfăşurarea de activităţi diferenţiate
pe grupe de nivel. Elevul poate parcurge materialul avut la dispoziţie
în ritmul propriu şi nu mai este nevoit să reţină cantităţi uriaşe de
informaţie. Trebuie să ştie doar să gândească logic şi să localizeze
informaţia de care are nevoie.
Această multiplicare vertiginoasă a comunicării, această
continuă dilatare a pieții informației a fost posibilă datorită avântului
tehnologiilor informatice și comunicaționale și marchează, după
părerea unor filosofi [5, pp.10-17], sfârșitul modernității și începutul
epocii postmoderniste.
Utilizarea calculatorului permite o înţelegere mai bună a
materiei într-un timp mai scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării
datelor experimentale în favoarea unor activităţi de învăţare care să
implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi a
unor softuri şi materiale didactice necesare studiului. Se dezvoltă
astfel creativitatea elevilor. Aceştia învaţă să pună întrebări, să
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cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care le pot afecta propria
viaţă. Ei devin persoane responsabile, capabile să se integreze social.
În cazul evaluării, se elimină subiectivitatea, elevul fiind
protejat de capriciile profesorului și poate chiar să se autoevalueze. Se
reduce starea de stres şi emotivitatea elevilor. Există posibilitatea
evaluării simultane a mai multor elevi, cu nivele de pregătire diferite,
deoarece testele de evaluare sunt realizate de asemenea pe nivele de
dificultate diferite.
Instruirea şi învăţarea bazate pe soft oferă astfel elevilor
interactivitatea (posibilitatea schimbului de păreri, opinii, materiale),
un mediu multimedia (matrialele prezintă cel puţin două elemente
multimedia: text, grafică, audio, animaţie, video etc.), un mediu
deschis (se pot accesa diferite pagini Web sau aplicaţii), un mediu
sincron şi asincron de comunicare, independenţa faţă de echipamente,
distanţă şi față de timp (elevii pot utiliza orice calculator conectat la
Internet şi pot comunica cu persoane din orice colţ al lumii). Se poate
spune deci că utilizarea Internetului şi a tehnologiilor moderne
reprezintă cea mai complexă formă de integrare a educaţiei informale
în educaţia formală.
Utilizarea tehnologiilor moderne în procesul de învăţământ
este îngreunată de lipsa unor softuri de foarte bună calitate, de
imposibilitatea adaptării softurilor străine la programele şcolare
româneşti, de costurile lor foarte ridicate, de lipsa unui personal
specializat şi a dotărilor corespunzătoare, de rezistenţa la schimbare a
cadrelor didactice, a elevilor, a părinţilor.
De asemenea, educaţia nu se face numai prin simpla
dezvoltare intelectuală. Tot atât de importantă este şi educaţia pentru
viaţă, prin tot ceea ce generează interes şi cunoaştere. Deci nu se
poate pune problema înlocuirii profesorului cu calculatorul. Acesta
trebuie utilizat doar pentru optimizarea procesului instructiv-educativ,
în anumite etape.
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Deoarece softul educaţional nu poate răspunde tuturor
întrebărilor neprevăzute ale elevilor, profesorul va deţine întotdeauna
cel mai important rol în educaţie.
Se poate spune că integrarea resurselor TIC în educaţie este
benefică şi duce la o creştere a performanţelor şcolare, cu condiţia ca
elevii să posede cunoştinţe de utilizare a calculatorului. Aceasta
implică introducerea orelor de informatică şi TIC la toate profilurile şi
la toate treptele de învăţământ. De asemenea, ar trebui să se lucreze
cu grupe mici de elevi, iar clasele să fie dotate cu calculatoare
performante conectate la internet. Profesorii ar trebui să posede, pe
lângă cunoştinţele teoretice şi practice aferente disciplinei studiate, şi
abilităţi de utilizare a TIC.
TIC nu trebuie să fie doar un instrument pentru a prezenta
conţinuturile existente într-o altă manieră, ci trebuie să ducă la
modificarea modului de gândire şi a stilului de lucru la clasă al
profesorilor, cristalizate în secole de învăţământ tradiţional, prea puţin
preocupat de personalitatea şi de posibilităţile elevului. Schimbările
de structuri din țările bogate, ca și din țările sărace, vor avea efecte
asupra repartizării cunoștințelor la scară mondială [4, p. 345].
Scopul educaţiei este de a înlocui o minte neîncărcată cu una
lipsită de prejudecăţi [3].
Procesul educativ trebuie să fie regândit, cadrele didactice
trebuie să înveţe să abordeze altfel psihologia cognitivă, să formuleze
altfel problemele, nemaipunându-se accentul pe activităţile
intelectuale de rutină [1]. În concluzie, putem spune că pentru un
învăţământ de calitate şi pentru a obţine cele mai bune rezultate
trebuie să folosim atât metode clasice de predare – învăţare –
evaluare, cât şi metode moderne.
Astfel de demersuri care își propun evaluarea impactului
fenomenului tehnologic în educație sunt tot mai frecvente în ultimul
timp, datorită inițiativelor din ce în ce mai susținute de implicare a
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cadrelor didactice în noi procese de învățare. Noua configurație
europeană şi provocările începutului de mileniu presupun noi abordări
asupra calității în educație, una dintre ele fiind integrarea Softului în
sistemul de educație.
Tendințele inovatoare în sistemul educativ românesc sunt
multiple: abordarea unui curriculum real, flexibilizarea şi
diversificarea structurii programelor de formare, flexibilizarea rutelor
profesionale, generalizarea sistemului de credite transferabile în
concordanță cu standardele naționale şi europene, utilizarea unor

strategii de formare interactive, centrarea pe cel care învață,
transferabilitatea şi mobilitatea profesională. Pentru realizarea acestor
deziderate, dezvoltarea competențelor de utilizare TIC devine o condiție
preliminară necesară.

Se poate spune că integrarea resurselor TIC și a produselor
software în educaţie este benefică şi duce la o creştere a performaţelor
şcolare, cu condiţia ca elevii să posede cunoştinţe de utilizare a
calculatorului.
Utilizarea produselor software nu trebuie să devină o obsesie,
deoarece fiecare elev are dreptul la succes şcolar şi la atingerea celor
mai înalte standarde curriculare posibile, de aceea trebuie găsite
metode pedagogice adecvate în fiecare caz în parte. Nu trebuie deci să
renunţăm la cretă, tablă şi burete, la lucrul cu manualul, la rezolvarea
de probleme şi la efectuarea experimentelor reale, deoarece prin
stabilirea unei legături directe între experienţa practică şi ideile
teoretice, studiul fizicii contribuie la formarea competenţelor necesare
dezvoltării personale a elevului şi a societăţii în care trăieşte.
Utilizarea TIC și a produselor software în activitatea
didactică provoacă și anumite dificultăți. Elaborarea și furnizarea
softului educațional sunt nesatisfăcătoare pentru 30,9% dintre cadrele
didactice, fie pentru că inițiativele de creare a softului educațional
sunt încă insuficiente, fie pentru că apar dificultăți asociate
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achiziționării și distribuirii lui legate, cel mai probabil, de problema
costurilor. În plus, personalizarea de către profesor a softului este
considerată (încă) un demers extrem de complex şi dificil de realizat.
Impactul softului educativ în procesul didactic: pare
interesantă opinia unor cadre didactice care afirmă că tehnologia la
clasă nu a avut niciun impact asupra activității lor de predare. O
posibilă explicație poate fi faptul că, adeseori, cadrele didactice
consideră că factorul personal este cel responsabil de maniera și stilul
de predare folosit, și nu tehnologia în sensul ei procedural, puternic
tehnicizat.
Impactul softului educațional asupra elevilor este evident: se
poate observa creșterea intersului pentru învățătură, creșterea
frecvenței la ore, rezultate școlare mai bune. Din punct de vedere
psihologic și pedagogic, acestea se află în relație de cauzalitate
directă.
În ceea ce priveşte percepția cadrelor didactice asupra
propriului nivel de eficiență în utilizarea Softului, mai mult de
jumătate se declară încrezători în nivelul competenței informatice. Un
procent mai mic se erijează în rolul de îndrumători în utilizarea
computerului, recunoscut fiind faptul că elevii sunt cunoscători ai
tehnologiei de la o vârstă fragedă.
Strategiile de predare‐învățare a conținuturilor curriculare prin
intermediul softurilor educaționale necesită în prealabil un studiu
detaliat și o bună cunoaștere a realității educaționale.
Pe lângă valențele evident informative și formative ale
utilizării softurilor, nu trebuie să neglijăm un aspect considerat
important, cel puțin în concepțiile pedagogice internaționale, și
anume cel al atractivității. Mijloacele informatice moderne sporesc
semnificativ atractivitatea procesului educațional. Softul educational
reprezintă „inovaţia tehnologică cea mai importantă a pedagogiei
moderne” [2].
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Se cunoaște faptul că există şi o limitare principială a
posibilităților de utilizare a softurilor, ce nu poate fi depăşită decât
prin menținerea unui rol important al profesorului în achiziția,
prelucrarea şi utilizarea informațiilor, în acțiunea de formare a
deprinderilor şi abilităților practice. De aceea, interesul acordat
dezvoltării competenței tehnologice depășește etapa instruirii inițiale
în profesie și se inserează pe parcursul întregii cariere didactice,
necesitând o redefinire continuă a obiectivelor formării.
În prezent, crește responsabilitatea pentru asigurarea
echipamentelor IT și a produselor software în şcoli. Învăţarea cu
ajutorul PC și a produselor software pune elevul în situaţii de
interacţiune, interactivitate și de comunicare foarte rapidă, mult
intensificate și realizate într-un univers autentic – cyberspaţiul, care
permite o difuziune masivă a conţinuturilor și o anumită flexibilitate a
timpului, prin îmbinarea mijloacelor de comunicare sincrone cu cele
asincrone. Lumea microcalculatoarelor, a internetului, cyberspaţiul
s-a dezvoltat ca un nou mediu de comunicare, inedit, ciudat, un mediu
care construiește o realitate paralelă.
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VALORIFICAREA INTELIGENȚELOR MULTIPLE ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
BURCĂ ANIȘOARA , doctorandă
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Abstract
The use of multiple intelligences in pre-school education can
be achieved through interactive teaching, learning and evaluation
strategies by applying methodological alternatives that can relate to:
words, numbers or logic, images, music, introspection, physical
experience, social experience.
Keywords: general skills, special intelligence skills, multiple
intelligences, alternative methodologies
Adnotare
Valorificarea inteligențelor multiple în învățământul
preșcolar se poate realiza prin strategii interactive de predare,
învăţare şi evaluare, prin aplicarea alternativelor metodologice prin
care se poate relaţiona cu: cuvintele, numerele sau logica, imaginile,
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muzica, introspecţia, experienţa fizică, experienţa socială, experienţa
în natură.
Cuvinte-cheie: aptitudini generale, aptitudini speciale,
inteligență, inteligenţe multiple, metodologii alternative
Orice persoană posedă aptitudini şi talente unice. Pentru
profesorul contemporan, este o provocare să utilizeze cât mai eficient
avantajul pe care îl oferă faptul că fiecare copil este înzestrat nu cu o
singură inteligenţă, ci cu ,,profiluri de inteligenţă” [4, p.216].
Am inițiat prezenta cercetare în vederea găsirii celei mai bune
forme de educaţie pentru copiii preșcolari, a programelor care să-i
ajute să le fie stimulat potenţialul prin valorificarea inteligențelor şi
să le sprijine dezvoltarea. Toate acestea ne-au orientat spre scopul
cercetării noastre; pentru a proiecta condiţiile cele mai potrivite de
desfăşurare a demersului educaţional centrat pe copil, e bine să
cunoaştem profilul de inteligenţă al fiecăruia.
În legătură cu inteligența, s-au formulat în timp o serie de teorii
în încercarea de a se lămuri aspectele care intervin în înțelegerea
profilurilor aptitudinale specifice prin care diferă subiecții, a
diversității comportamentului inteligent. Cercetarea inteligenței este
abordată în mod diferit. Unii autori, așa ca Piaget (1956), Vîgoțki
(1979) și Bruner (1978), propun o abordare evolutivă. Alții, ca
Eysenck(1979), White (1965) și Cattell (1971), vin cu o abordare
calitativă [8, p.79].
În general, aptitudinile sunt relaționate cu activitatea
desfășurată de un individ sub aspectul performanței și eficienței,
unde se va pune problema cantității, calității, dar și a intensității
efortului depus în realizarea unei sarcini concrete [7, p. 689].
Termenul de inteligență pare a fi consacrat în literatură de
Cicero, caracterizând „puterea și funcția minții de a stabili legături și
a face legături între legături” [11, p. 362].
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Fără să i se dea o definiție clară în timp, inteligența dezvăluie
atât o latură potențială, cât și una manifestă; ea este atât un proces,
cât și o aptitudine, reflectându-se deopotrivă ca formă și atribut în
organizarea minții și a comportamentului, fiind, în fond, un istrument
de adaptare complementar instinctului și deprinderilor, de aceea cele
mai multe definiții ale inteligenței au în vedere capacitatea de
adaptare a indivizilor pe baza unor proceduri cognitive. În
psihologie, inteligența este legată de cunoaștere în dublu aspect,
extensional, în sensul diversității de situații abordabile și rezolvabile,
și intensional, în sensul profunzimii de pătrundere și înțelegere [7, p.
699].
Discuții aprinse se leagă și cu referire la raportul înnăscut –
dobândit, care încearcă să lămurească măsura în care aptitudinea are
resurse native și gradul de înfluență a mediului de viață asupra
structurării aptitudinilor. Poziția cea mai acceptată în această privință
este cea referitoare la existența unui „fond ereditar” care, prin
interacțiune cu mediul, în măsura unei gradualități formulate sub
aspectul unui cadran al compensării reciproce, poate conduce la un
set de variante acoperitoare pentru cazuistica urmărită, în care se va
apela la o metodă de analiză comparativă pentru evidențierea
alternativă a variabilelor [7, p. 689].
Clasificarea aptitudinilor a condus la stabilirea unui criteriu
comun acceptat, și anume sfera de solicitare și implicare în realizarea
activității. De aceea s-a convenit asupra denumirii de aptitudini
generale, prezente în orice activitate umană, și aptitudini speciale.
Acest mod de împărțire a aptitudinilor va face distincție între
aptitudinile intelectuale și cele senzorio-motorii, în a căror schemă de
organizare și funcționare se includ „caracteristicile rezolutivintegrative ale analizatorilor (pragurile sensibilităţii, dinamica
generală a sensibilităţii, acuitatea senzorială, capacitatea de admisie,
capacitatea de procesare informaţională, capacitatea de fixare121

păstrare etc.) şi caracteristicile structural-dinamice ale aparatelor
motorii (viteză/rapiditate, forţă, fineţea şi melodicitatea mişcărilor,
tempo, ritm, precizie, complexitatea acţiunilor)” [7, p. 689].
De asemenea, funcțiunile psihice ca memoria, imaginația și
inteligența vor face parte din schema de organizare și funcționare a
aptitudinilor generale intelectuale, unde doar inteligența se va lua în
calitate de aptitudine generală intelectuală, memoria și imaginația
subsumându-i-se [7, p. 689].
Cealaltă clasă, cea a aptitudinilor speciale, aduce în dezbatere
relativitatea modului de cotare a unor performanțe aptitudinale atunci
când raportarea se face la o anumită clasă sau la o sferă foarte îngustă
de acțiune.
De remarcat că aptitudinile din această clasă au o încărcătură
ereditară pregnantă, de aceea ele vor fi polarizate pe subsisteme strict
individualizate ale personalității, subsisteme constituite în jurul
anumitor simțuri (vizual, auditiv, tactil etc.) sau axate pe cogniție
(simboluri, memorie verbală, numerică, imaginație etc.) Aceasta va
conduce la o clasificare aptitudinală după genul de activitate:
artistică, științifică, tehnică, sportivă, managerială etc. Desigur, o
asemenea aranjare a aptitudinilor speciale va conduce, în plan
individual, la organizarea și integrarea lor piramidală, care va scoate
în relief, prin departajare spre vârful piramidei, persoanele de geniu
[8, p. 75].
Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, inteligenţa
este capacitatea omului de a înţelege uşor şi bine, de a sesiza
ceea ce este esenţial, de a rezolva situaţii sau probleme noi pe baza
experienţei acumulate anterior, sinonim cu deşteptăciune [3].
Psihologul H. Gardner defineşte conceptul de inteligenţă ca
fiind „calea prin care un individ poate să-şi rezolve problemele de
viaţă; abilitatea de a crea un produs sau de a oferi un serviciu care
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este de valoare în cel puţin o cultură; potenţialul de a găsi sau de a
crea soluţii care să faciliteze noi achiziţii” [5, p.123].
Deci teoriile referitoare la inteligenţă ale lui Binet, Sinon,
Stanford, care propuneau principiul omogenităţii din punctul de
vedere al inteligenţei în organizarea colectivelor, au fost devansate
de perspectiva multidimensională a inteligenţei, dezvoltată în paralel
cu alte capacităţi individuale (inteligenţa emoţională şi socială).
Teoria referitoare la inteligenţe, cu cea mai mare rezonanţă în
educaţie din ultimele decenii, este teoria inteligenţelor multiple a lui
H. Gardner (1983), definite ca abilităţi de a rezolva probleme, de a
genera noi probleme, de a face ceva, pornind de la cele învăţate.
Psihologul american H. Gardner este de părerea că inteligenţa
este localizată pe diferite zone ale creierului, care sunt conectate între
ele, se susţin una pe cealaltă, dar pot funcţiona şi independent, dacă
este nevoie. Cercetătorul a demonstrat că intelectul uman este
multiplu şi că orice individ reprezintă o „colecţie de inteligenţe”, iar
capacitatea cognitivă a unei persoane poate fi mai bine descrisă
printr-un set de abilităţi sau deprinderi mentale, pe care le numeşte
inteligenţe multiple. În opinia sa, orice individ posedă, într-o măsură
mai mare sau mai mică, fiecare dintre aceste inteligenţe. Ceea ce îi
diferenţiază însă pe oameni este gradul lor diferit de dezvoltare şi
natura unică a combinării acestor inteligenţe. Tocmai din această
cauză, specifică autorul, fiecare persoană este unică, iar unicitatea ei
se manifestă prin faptul că are mai dezvoltat un anume tip de
inteligenţă, ceea ce şi îi determină randamentul asimilării
cunoştinţelor, al interiorizării şi al explicării relaţiilor, al implicării
profesionale etc. [4, p. 226].
Deci, folosind strategiile interactive de predare, învăţare şi
evaluare, educatorii pot să propună copiilor alternative metodologice
centrate pe stimularea diferitelor tipuri de inteligenţe dominante,
asigurând tratarea diferenţiată a acestora în procesul instructiv123

educativ. Plecând de la premisa că performanţele în învăţare depind
de motivaţie şi de gradul de stimulare în activitate, copiilor trebuie să
le oferim o gamă variată de experienţe printre care să se regăsească şi
cele menite să le asigure o învăţare eficientă, corespunzătoare
inteligenţei sau inteligenţelor dominante.
Educatorul bun cunoaşte şi apreciează/valorifică punctele de
vedere ale copiilor/elevilor. Opiniile acestora reprezintă nişte
„ferestre” deschise spre propriile lor raţionamente, ilustrative pentru
felul cum gândesc şi cum înţeleg lumea. Acordându-le şansa de a-şi
exprima părerile, profesorul stimulează încrederea elevilor în
propriile forţe [10, p. 13].
Prin teoria inteligenţelor multiple, Howard Gardner critică
modelul unilateral în care este privită, recunoscută şi valorizată
inteligenţa umană şi, pe baza studiilor neurologice şi antropologice,
propune un model alternativ. Aceasta pleacă de la premisa că fiecare
individ posedă, cel puţin, nouă inteligenţe diferite, exprimate prin
moduri variate de învăţare şi modalităţi particulare de exprimare a
achiziţiilor dobândite. Fiecare om reprezintă o combinaţie unică de
dezvoltare şi manifestare a acestor abilităţi. Din acest motiv, cadrele
didactice pot să ia în considerare aceste diferenţe la copiii lor şi să
opteze pentru tratarea diferenţiată a acestora în procesul de predare –
învăţare – evaluare.
De modul cum aceste potenţialităţi latente ale copiilor sunt
stimulate, depind dezvoltarea şi manifestatea lor expresivă. Lipsa de
stimulare poate duce la scăderea şanselor de dezvoltare a unui anumit
tip de inteligenţă, din cauza faptului că zonele cerebrale
corespunzătoare rămân nefolosite, se dezactivează, conducând la
reducerea abilităţilor specifice de învăţare. Gardner atrage atenţia
asupra faptului că aceste inteligenţe sunt potenţialităţi biologice care
se dezvoltă mai mult sau mai puţin, în funcţie de oportunităţile
întâlnite şi de motivaţia individuală, la orice vârstă [10, p. 23].
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Cercetătoarea Oprea Crenguța-Lăcrămioara reliefează faptul că
niciun program didactic nu poate să stimuleze în egală măsură toate
cele nouă inteligenţe multiple şi nici nu este necesar ca toate să fie
cuprinse într-o singură lecţie. Organizarea demersului didactic în
spiritul stimulării inteligenţelor multiple nu schimbă radical modul în
care profesorii predau în mod tradițional. În predare, învăţare,
evaluare trebuie căutate căile pe care se poate relaţiona prin: cuvinte,
numere sau logică, imagini, muzică, introspecţie, experienţă fizică,
experienţă socială, experienţă în natură. Este poate nevoie de
accentuarea sau adăugarea unor strategii de predare-învăţareevaluare complementare care să solicite mai mult manifestarea
interactivă a copilului. Aceste strategii sunt menite să stimuleze
reflecţia şi implicarea în procesul cunoaşterii. Predarea în spiritul
teoriei inteligenţelor multiple se realizează treptat, în fiecare zi
adăugând câte un element nou, menit să trezească interesul copiilor şi
să le descopere talentele. De asemenea, copiii pot fi stimulaţi
periodic să expună felul în care şi-au manifestat inteligenţele în
activităţi formale, nonformale sau informale. Acest lucru îi ajută să
conştientizeze mai mult profilul psihologic personal, precum şi pe cel
al colegilor. Este importantă adaptarea strategiilor didactice de
predare, învăţare şi evaluare la stilul de învăţare al copiilor pentru a
obţine performanţele dorite. Gardner, prin teoria sa, promovează
concepţia conform căreia cadrele didactice trebuie să-şi adapteze
stilul de predare la stilul de învăţare al discipolilor [10, p. 24].
Dunn R. susține că predarea-învăţarea adecvată la punctele forte
ale elevului conduce la atingerea dezideratelor într-un mod plăcut şi
uşor. „Elevii pot învăţa orice dacă materia este abordată prin metode
compatibile cu elementele forte ale stilului lor de învăţare; aceiaşi
elevi înregistrează eşecuri când materia este abordată după metode
incompatibile cu elementele lor forte” [2].
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Pe lângă predare și învățare, cadrele didactice nu trebuie să uite
și de procesul de evaluare, care, la fel, joacă un rol important în
stimularea inteligențelor. Ideile de modernizare a practicii evaluative
în şcoală au în vedere, mai întâi, promovarea concepţiei conform
căreia evaluăm pentru a vedea ce ştie copilul, nu ce nu ştie, urmărind
care sunt progresele lui faţă de stadiul anterior. Susţinem astfel
valorizarea aspectelor pozitive menite să încurajeze o nouă învăţare,
concomitent cu prescrierea unor programe compensatorii de
remediere a erorilor şi a lacunelor descoperite. Prin evaluare nu
trebuie să vânam greşelile elevilor/studenților, căci astfel vom atrage
o percepţie negativă asupra proceselor de învăţare, de evaluare şi
asupra celui care realizează evaluarea. A greşi nu este întotdeauna
ceva rău, deoarece şi din greşeli se poate învăţa, şi nu este exclus ca
şi în urma evaluărilor realizate să se producă o mai bună înţelegere a
materialului de studiu, ca urmare a reflectării şi conştientizării
activităţilor desfăşurate. Iniţial, înainte de a intra în şcoală, copiilor
nu le este frică să greşească. Până ajung adulţi, majoritatea copiilor
îşi pierd însă din capacitatea nativă de a greşi fără frica de a fi
sancţionaţi. Şcoala stigmatizează greşelile, iar elevii percep faptul că
a greşi este sinonim cu a face un lucru rău, nedorit.
Rezultatul este pierderea încrederii în sine şi a originalităţii
creative obţinute prin încercare şi eroare. Deoarece „eşecul în
îndeplinirea unei sarcini nu trebuie să antreneze eşecul generalizat al
celui care îl suferă”, elevului i se recunoaşte dreptul la greşeală, căci
greşelile creative sunt mai importante pentru dezvoltarea cognitivă
decât răspunsurile corecte, corespunzătoare.
H. Siebert vorbeşte în cartea sa „Pedagogie constructivistă”
despre faptul că există şi „lauda greşelii; dar în spatele acesteia –
continuă autorul – se ascunde totuşi intenţia de a depăşi
greşelile”[12].
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Prin aplicarea teoriei inteligenţelor multiple în procesul de
învăţământ, curriculumul se organizează în jurul celor şapte abilităţi:
lingvistică, logico-matematică, corporal-kinestezică, spaţială,
muzicală, interpersonală şi intrapersonală. Dezvoltarea curriculară
bazată pe T.I.M. are în vedere lărgirea evantaiului de experienţe de
învăţare propuse elevilor şi, pe această bază, crearea mai multor
ocazii pentru dezvoltarea talentelor acestora. Totodată, se
promovează dezvoltarea viziunilor intradisciplinare, pluridisciplinare
şi transdisciplinare pentru realizarea conexiunilor între diverse arii
curriculare în procesul didactic. Cel mai des folosite metode care
activează şi dezvoltă cel puţin o inteligenţă multiplă sunt: discuţia în
grup, conversaţia colectivă, dezbaterea, brainstormingul, predareaînvăţarea reciprocă, pălăriile gânditoare (stimulează inteligenţele
verbală/lingvistică şi interpersonală), problematizarea (pentru
inteligenţele logico-matematică şi verbală/lingvistică), experimentul,
demonstraţia (stimulează inteligenţele kinestezică, matematică,
intrapersonală), exerciţiul de compunere a unei melodii pe un text dat
(stimulează inteligenţele verbală, muzicală, intrapersonală sau
interpersonală), hărţile conceptuale (folosesc inteligenţele spaţială/
vizuală, logico-matematică, verbală/lingvistică, interpersonală şi/sau
intrapersonală), metoda dramatizării (dezvoltă inteligenţele
verbală/lingvistică, muzicală, spaţială, corporală/kinestezică,
interpesonală), exerciţiul de creare de planşe/reprezentări grafice/
postere (se bazează în special pe inteligenţele spaţială/vizuală şi
verbală/lingvistică), simularea (foloseşte inteligenţele verbală/
lingvistică, interpersonală, corporală/kinestezică), portofoliile
(stimulează următoarele tipuri de inteligenţă: verbală/lingvistică,
spaţială/vizuală, prin aspectul redactării şi folosirii instrumentelor
vizuale de tipul: pagini colorate, markere, desene, ilustraţii,
fotografii, coperta), metoda logico-matematică (prin ordonarea
materialelor, clasificarea lor, cronologie, aşezare în pagină), muzicală
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(dacă conţine înregistrări audio), intrapersonală (prin autoevaluările
efectuate şi prin reflecţiile asupra obiectivelor propuse şi asupra
rezultatelor înregistrate, prin teme de aprofundat, prin interese noudescoperite), interpersonală (pentru activităţile desfăşurate în grup),
existenţială (în măsura în care sunt propuse întrebări profunde) [10,
p.26].
În concluzie, subscriem ideii conform căreia influențele
educative au un rol esențial în actualizarea potențialului fiecărui
copil. Pentru ca aceste influențe să fie eficiente, este nevoie de pus
accent pe formarea educatorilor astfel încât să fie capabili să
organizeze activitățile de învățare cu preșcolarii într-o varietate de
moduri, utilizând muzica, teatrul, activitățile artistice, multimedia,
munca în echipă, excursiile și multe altele valorificând potențialul
fiecărui copil. În majoritatea sistemelor educaționale și culturale,
inclusiv din Republica Moldova și România, se acordă, în mod
eronat, importanță cu precădere inteligenței verbale și celei logicomatematice, neglijându-se celelalte dimensiuni ale inteligenței
multiple. Cu regret, în conştiinţa multor cadre didactice și a
părinților, misiunea majoră a sistemului de învăţământ este să
dezvolte abilităţile academice (scris, citit, socotit). Suntem de părerea
că e bine să oferim copilului o varietate de contexte, astfel încât
diferite tipuri de inteligenţă să se manifeste la nivel optim, să devină
o cale eficientă de receptare a iformației, o situaţie de învăţare
valabilă şi eficace, care îndeplineşte atât condiţii interne, cât şi
externe. Este vorba despre conceptul motivaţiei învăţării care se
raportează la factorii intrinseci (predispoziţia, capacităţile,
mecanismele de învăţare, care depind întru totul de persoana ce
învaţă, dar pe care profesorul este obligat să le cunoască, să le
depisteze prin diferite investigaţii pedagogice) şi la factorii extrinseci
(stimulenţii selectaţi de către profesor).
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IMPORTANȚA DEZVOLTĂRII COMPORTAMENTELOR
SOCIALE LA COPII
BRUJA CARMEN-VASILICA, doctorandă
HAHEU-MUNTEANU EFROSINIA,
dr., conf. univ., UPS „I.Creangă”
Abstract
This article brieflydiscusses the issue of social behavior
inchildren by defining the notion ofbehavior. The concept of social
behaviorbelongs to those concepts thatcan not beeliminatedfrom the
life of the individual or from the scientificanalysis. Social behavioris
an intentional behavior, carried bb b bout outsideprofessional
obligations and orientedtowards the preservation and promotion of
social values. I wished to write about social behaviors,
consideringthatlessisbeing said about them, more importance being
given to the anti-social ones.
Keywords: social norms and values, social behavior, social
learning, behavioralskills, social training, social conduct.
Adnotare
Prezentul articol dezbate pe scurt problematica
comportamentului social la copii prin definirea noţiunii de
comportament. Conceptul de comportament social aparţine acelor
concepte care nu pot fi eliminate din viaţa individului şi nici din
analiza ştiinţifică. Comportamentul social este unul intenţionat,
realizat înafara obligaţiilor profesionale şi orientat spre conservarea
şi promovarea valorilor sociale. Am dorit să scriem despre
comportamentele sociale, având în vedere faptul că despre acestea
se vorbeşte tot mai puţin, acordându-se mai multă importanţă celor
antisociale.
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Cuvinte-cheie: norme şi valori sociale, comportament social,
învăţare socială, capacităţi comportamentale, instruire socială,
conduită socială.
Tema propusă de noi pentru cercetare este de mare actualitate și
poate constitui o etapă importantă în practicile și cercetările
educaționale din domeniul învățământului preșcolar. Aceasta intră în
preocupările și preferințele noastre de mult timp, în încercarea de a
găsi soluții pentru formarea și dezvoltarea abilităților de viață la
copiii preșcolari și la adulții cu care aceștia interacționează. Întreaga
dezvoltare umană este influențată de procesul de socializare,
respectiv, de integrarea socială şi de identitatea persoanei. Asupra
copilului se exercită influențe, mai întâi, din cadrul familiei și apoi
din grădiniță, într-un mod mai organizat și mai sistematic.
De foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supără
atitudinea sau comportamentul unei persoane ori al unui copil, ne
gândim că nu este educat corect, nu este politicos și nu are cei șapte
ani de acasă. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educație
potrivită ori nu și-a însușit diverse norme ori reguli de politețe, în
special. Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe,
deprinderi, comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani
de viață. Această perioadă este considerată „culmea achizițiilor”, este
una dintre perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul
are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare
și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj etc. [4,
p.1226].
Familia, celula de bază a societăţii, reprezintă, de fapt, o
minisocietate, iar copilul învăţat să respecte reguli şi să se comporte
responsabil în familie şi la şcoală se va integra perfect în societate
când va ajunge la maturitate.
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O educație reală, profundă se fundamentează în familie, iar
apoi ea continuă și se desăvârșește în grădiniță și școală. În primul
rând, ea se realizează prin puterea exemplului și abia apoi prin cea a
cuvântului. Tot ceea ce se săvârșește sub privirea copilului are efect
mai puternic decât orice frază moralizatoare.
Părinții și educatorii constituie factori ce concură în a-i oferi
modele de conduită, clişee de apreciere şi reacţii, opinii şi cunoştinţe
despre tot ceea ce îl înconjoară, uneori bune, alteori nu. Din
observațiile directe și din experiențele personale în activitatea directă
cu preșcolarii și părinții acestora, cu educatoarele, din feed-backurile
obținute în cadrul programelor de formare continuă susținute cu
părinții și cu cadrele didactice care lucrează cu copiii de 3-7 ani, reiese
nevoia unor elemente de curriculum de suport (în cazul nostru –
program de formare) care, aplicate, să ducă la îmbunătățirea
performanțelor sociale ale copiilor.
În opinia unor autori (Buhler, Zazzo), copilul prezintă
maximum de interacţiuni sau, cel puţin interdependenţe sociale în
vremea copilăriei mici, pe câtă vreme în continuare el dobândeşte o
personalitate individualizată printr-un fel de retragere sau eliberare
faţă de aceste interdependenţe iniţiale. Pentru J. Piaget, dimpotrivă,
procesul de socializare este progresiv [5, p.116].
În psihologie, procesul de socializare a copilului este privit ca
un aspect esenţial al dezvoltării personalităţii, cercetările în această
direcţie bazându-se pe teoriile unor personalităţi marcante
ca L. S. Vîgotski, J. Piaget, H. Wallon, fiecare axându-se pe anumite
aspecte ale socializării copilului. L.S. Vîgotski scoate în evidenţă
faptul că socializarea este o permanentă confruntare a copilului cu
mediul său social în care el învaţă limba, ajungând astfel la
socializarea gândurilor şi ideilor sale [5, p.118].
Competenţele sociale se referă la abilitatea copiilor de a forma
relaţii sociale funcţionale cu ceilalţi copii şi adulţi din viaţa lor.
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Altfel spus, competenţele sociale facilitează interacţiunile pozitive,
corespunzătoare normelor culturale în aşa fel, încât să permită
atingerea propriilor scopuri şi, în acelaşi timp, respectarea nevoilor
celorlalţi [7, p. 27]. Competenţele sociale de bază descrise în
literatura de specialitate sunt: iniţierea unei relaţii şi integrarea în
grup.
Iniţierea unei relaţii – această competenţă se referă la însuşirea
unor comportamente esenţiale pentru buna funcţionare a unei relaţii,
cum ar fi [6, pp.14-15]:
 Iniţiativa de a comunica cu ceilalţi (ex.: le spune colegilor pe
nume; foloseşte formule tipice pentru deschiderea unei
conversaţii: „pe tine cum te cheamă?”, „tu câţi ani ai?”;
atrage atenţia unui copil asupra sa sau asupra unui obiect:
„uite ce maşină am!”);
 Încurajarea celorlalţi copii să se joace împreună (ex.: „vrei să
ne jucăm, Andrei?”);
 Stabilirea contactului vizual cu persoana care i se adresează
sau căreia i se adresează;
 Aşteptarea rândului (ex.: aşteaptă să fie numit pentru a
răspunde, aşteaptă să îi vină rândul pentru a se juca cu o
jucărie etc.);
 Împărţirea materialelor comune – jucării, creioane colorate
(ex.: oferă unui copil o jucărie pentru a se juca cu el; oferă, la
schimb, o jucărie pentru a obţine jucăria altui copil);
 Formularea unei cereri atunci când solicită un obiect care nu-i
aparţine (ex.: spune „îmi dai şi mie, te rog, maşinuţa?”);
 Manifestarea afecţiunii faţă de ceilalţi (ex.: îi îmbrăţişează, îi
mângâie, îi ţine de mână).
Integrarea în grup – grupul de prieteni este cel care ne
validează comportamentele şi ne oferă suportul social în momentele
dificile. Suportul social este considerat unul dintre factorii cei mai
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eficienţi în combaterea situaţiilor stresante. Caracteristica de bază a
interacţiunilor sociale în perioada cuprinsă între preşcolaritate şi
pubertate este faptul că predomină jocul şi gruparea în funcţie de
gen: fetele se joacă şi caută compania fetelor, iar băieţii se joacă şi
caută compania băieţilor. Băieţii se joacă în grupuri mai mari şi la o
distanţă mai mare faţă de adulţi în comparaţie cu fetele care preferă
grupurile mai restrânse, de 2-3 persoane. Această competenţă se
referă la capacitatea copilului de [2, pg. 64]:
 Înţelegere şi respectare a regulilor asociate unui context social;
 Cooperare cu ceilalţi în rezolvarea unor sarcini comune sau în
desfăşurarea unui joc;
 Rezolvare a problemelor sociale în mod adecvat folosind
negocierea şi compromisul în locul strategiilor agresive sau a
celor de evitare.
Cum învață copiii comportamentele sociale? Comportamentele
adulţilor, părinţi şi educatori, reprezintă principalul context de
învăţare a comportamentelor sociale de către copii. Din acest punct
de vedere, sunt importante următoarele strategii [6, p. 16-19]:
Oferirea unui bun exemplu personal. Copiii învaţă prin
observare şi imitare. În acest sens, comportamentul adultului
reprezintă, în anumite situaţii sociale, un model pentru copil. În
acest sens, adulţii trebuie să manifeste comportamente de grijă
faţă de ceilalţi şi de interacţiune eficientă. Sunt recomandate
folosirea formulele de adresare politicoasă (ex.„te rog”,
„mulţumesc”);
Catalogarea corectă a comportamentelor nepotrivite ale
copiilor care apar în contextul interacţiunilor zilnice.
Comportamentele nepotrivite ale copiilor preşcolari ascund
lipsa unor abilităţi sociale. Smulgerea unor jucării, împinsul,
stricarea jocului altor copii reprezintă câteva exemple de
comportamente neadecvate care adesea pot fi catalogate cu
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uşurinţă ca fiind semne de răutate sau egoism, fapt care
conduce la o reacţie de furie şi de pedeapsă din partea cadrului
didactic;
Reacţia la ceea ce fac copiii în funcţie de un obiectiv de
învăţare supraordonat, şi nu în acord cu propria emoţie. Cu alte
cuvinte, este important să reacţionăm „aşa cum se cuvine, nu
aşa cum ne vine”.
Dezvoltarea comportamentelor sociale de la cele mai fragede
vârste este foarte importantă și reprezintă o integrare a teoriilor
asupra inteligenţei sociale (Thorndike, 1920; Gardner, 1983;
Sternberg, 1985), a inteligenţei emoţionale (Bar-On, 1988; Salovey
& Mayer, 1990; Goleman, 1995; 1998) şi a dezvoltării competenţelor
(Boyatzis, 1982; Spencer & Spencer, 1993) aplicate în educaţie
(Seal, 2011).
Potrivit lui J. Bruner (1990), comportamentul social la nivel de
inteligenţă socială poate fi descris ca un model de personalitate şi de
comportament individual în care se presupune că oamenii se cunosc
pe ei şi lumea socială în care trăiesc. Indivizii folosesc activ aceste
cunoştinţe pentru a-şi controla emoţiile şi orienta comportamentul
spre obiectivele dorite [1, p.32].
Trebuie precizat faptul că dezvoltarea comportamentului social
la preşcolari este un proces deosebit de complex, care nu se
realizează doar prin anumite programe formative specifice sau prin
alegerea atentă a unor conţinuturi educaţionale. Poate cel mai
important aspect este atitudinea şi conduita adultului care devine
modelul copilului (părintele şi cadrul didactic).
O serie de studii experimentale au confirmat faptul că, la fel
ca alte genuri de comportamente, cel social este învăţat. Învăţarea
socială, atât prin mecanismul direct al recompensei, pedepsei şi
reîntăririi, cât şi prin observarea consecinţelor comportamentale ale
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altor persoane ce întreprind acţiuni prosociale (învăţarea indirectă,
prin modele), conduce la însuşirea de conduite altruiste la copii.
În concluzie, menționăm că un număr mare de cercetători
recunoaște faptul că acei copii care beneficiază mai mult de educație
cognitivă și mai puțin de o educație socioemoțională pot fi
„neechipaţi” pentru provocările viitoare, atât ca indivizi, cât şi ca
membri ai societăţii, deoarece nu este suficient doar să fie hrănită
mintea. Studiile recente arată că inteligenţa socioemoţională este cel
mai bun predictor în achiziţiile viitoare ale copiilor pentru succes.
Actul educațional trebuie orientat spre formarea la copii a
competențelor sociale și emoționale, care să-i ajute la integrarea
activă în mediul școlar, social şi cultural prin comportamente
prosociale.
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CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICĂ PRIVIND
FORMAREA COMPETENȚELOR PARENTALE POZITIVE
CEBAN VERONICA, doctorandă
Abstract
The article presents a theoretical importance in the field of
parental
education,
capitalizing
in this
context,
the
psychopedagogical counseling of the family in order to develop
positive parenting skills meant to balance the psychoemotional
climate of the family, to harmonize the interpersonal relationships
between parents and children, also, to direct the family developing
themselves the necessary skills to solve the conflicts without calling
the specialized help. Also, the analysis and capitalization of the
theoretical aspects of the psychopedagogical counseling, will guide
and help us later, in elaborating the methodological foundations
within the research.
Keywords: psychopedagogical counseling, family, positive
parenting skills, interpersonal relationships.
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Adnotare
Articolul dat prezintă o importanță teoretică ce vizează
domeniul educației parentale valorificând, în acest context,
consilierea psihopedagogică a familiei în vederea formării
competențelor parentale pozitive, menite să echilibreze climatul
psihoemoțional al familiei, să armonizeze relațiile interpersonale
părinți – copii și, totodată, să orienteze familia spre dezvoltarea
abilităților de soluționare a conflictelor fără a apela la ajutor
specializat. De asemenea, analiza și valorificarea aspectelor
teoretice ale consilierii psihopedagogice ne vor orienta și ne vor
ajuta ulterior în elaborarea fundamentelor metodologice în cadrul
cercetării.
Cuvinte-cheie:
consiliere
psihopedagogică,
familie,
competențe parentale pozitive, relații interpersonale.
Familia în toate timpurile a avut nevoie de sprijin, de
orientare și îndrumare în ceea ce privește creșterea și educația
copiilor. Ținând cont că ritmul accelerat al dezvoltării politicoeconomice, sociale și tehnologice a perturbat și a devalorizat simțitor
mediul familial, astăzi, mai mult ca oricând, această instituție socială
fundamentală, valoare autentic umană necesită o intervenție din
partea statului, la nivel mondial, în vederea armonizării și echilibrării
relațiilor intrafamiliale. În acest context, propunem o analiză a
intervenției consilierii psihopedagogice în cadrul familiei ca factor
de stabilitate și sprijin calificat.
Potrivit cercetătorului I. Al. Dumitru [5, p. 11], constatările
empirice și cercetările științifice converg spre ideea potrivit căreia,
formarea și dezvoltarea personalității umane este un proces deosebit
de complex care presupune activități specifice de educație și
consiliere educațională desfășurate pe parcursul întregii vieți.
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În conformitate cu ideea dată și cu faptul că trăim într-o
societate și suntem parte componentă a acesteia, familia, ca
fundament al societății, devine tot mai vulnerabilă și mai instabilă
axiologic, psihologic și atitudinal.
În acest sens, activitatea de consiliere psihopedagogică a
familiei în contextul educației parentale presupune un demers
educaţional-formativ centrat pe valorificarea capacităţilor şi a
disponibilităţilor individuale ale părinților, menite să faciliteze
învăţarea-consolidarea unor competențe și deprinderi care le va
asigura o schimbare evolutivă a personalității proprii și le va permite
totodată, adaptarea permanentă la solicitările actuale privind
armonizarea relațiilor cu copiii [8].
Întrucât familia exercită, prin intermediul socializării, o
puternică influenţă asupra nivelului de dezvoltare fizică, intelectuală,
emoțională şi morală a personalității copiilor, se consolidează astfel
valorile şi modelele parentale ale tinerei generaţii [2]. Odată ce
părinții nu îndeplinesc funcțiile familiale, nu-și exercită obligațiunile
și responsabilitățile asumate, adoptă un stil de comunicare și de
relaționare cu copii greșit, contaminat și indecent, întâmpină
dificultăți în gestionarea și soluționarea conflictelor, se
distorsionează, în așa mod, procesul de devenire a personalității
copilului, lăsând amprente asupra sistemului de valori, de atitudini,
de conduită și de viziuni despre lume, asupra modului de percepere și
de afirmare a sinelui, precum și asupra modului de interiorizare a
modelului parental.
Dumitru I. A., referindu-se la consilierea psihopedagogică,
precizează ideea că aceasta este un tip de consiliere care îmbină două
dimensiuni: una psihologică și una pedagogică. În acest context, ea
urmărește abilitarea persoanei pentru a-și schimba funcționarea
optimă prin realizarea unor schimbări evolutive ori de câte ori
situația o cere, având la bază un model psihoeducațional al formării
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și dezvoltării personalității umane [5, p. 14]. Totodată, I. Holdevici
notează: „Oamenii ating nivelul optim de funcționare atunci când
stăpânesc, la nivel operațional, deprinderile fundamentale de a face
față cerințelor vieții” [6, p. 27].
Astfel, educația în cadrul familiei capătă tentă socială prin
abilitarea copilului cu acel set de valori, deprinderi, viziuni, cogniții
și comportamente, necesare pentru o funcționalitate optimă și pentru
integrare eficientă în societate. Dat fiind faptul că astfel de instituții
sociale precum: grădinița, școala, centre de consiliere, centre de
creație etc. tot mai mult preiau din funcțiile care erau asigurate de
familie, este dezvoltată și valorificată, în acest sens, consilierea
psihopedagogică în școală, care are drept obiectiv major învățarea și
abilitarea părinților, elevilor, reprezentanților legali ai copilului, a
cadrelor didactice etc. cu anumite competențe și priceperi în procesul
de comunicare, relaționare și soluționare a conflictelor intra- și
interpersonale, precum și dezvoltarea unui sistem coerent de scopuri
în viață și întărirea comportamentului parental pozitiv.
Astfel, o persoană orientată spre acest scop este capabilă să
pună în acțiune modele alternative de comportament, să-și valorifice
potențialul cognitiv-comportamental, să abordeze problemele de
viață din perspective diferite, dar fără a se concentra pe anumite
soluții prefabricate într-o situație sau alta [10].
Din ideea anunțată, lesne observăm că procesul de consiliere
psihopedagogică în școală este orientat spre schimbarea voluntară a
priceperilor, atitudinilor și comportamentului elevilor, dar, mai cu
seamă, al părinților, iar în acest context, misiunea consilierului nu
constă doar în sfătuire, ci și în ajutorare și sprijinire a familiei, astfel
ca aceasta să devină aptă să-și formeze și să dezvolte aptitudini,
abilități, deprinderi și competențe în armonizarea relațiilor părinți –
copii și în soluționarea propriilor conflicte și dificultăți.
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Pornind de la definiția dată de cercetătoarea Larisa Cuznețov
că consilierea psihopedagogică urmăreşte abilitarea adulţilor/
părinţilor cu competenţe ce le-ar asigura formarea şi funcţionarea
optimă a unui model psihoeducaţional de autodezvoltare şi de
educare a personalităţii copiilor lor [3, p. 16], identificăm formele
consilierii psihopedagogice [3; 5; 11 etc.] care facilitează formarea –
dezvoltarea competențelor parentale, și anume:
• Consilierea în situații de criză;
• Consilierea remedială;
• Consilierea preventivă;
• Consilierea pentru dezvoltare.
În consens cu informaţia prezentată, considerăm oportun să
menţionăm un tip relativ nou de intervenţie sociopsihologică, definit
drept consilierea ontologică complexă a familiei [7, p. 10], întemeiat,
fundamentat şi validat ştiinţific de către Larisa Cuzneţov.
Datorită aspectului multidimensional al consilierii și al
formelor acesteia, evidențiem ideea conform căreia consilierea
psihopedagogică are drept scop abilitarea și învățarea părinţilor în
stăpânirea, la nivel operaţional şi strategic, a competenţelor şi
deprinderilor fundamentale de comunicare, relaţionare şi educare a
copiilor, astfel ca să fie apți de a face faţă eficient cerinţelor în
calitate de familiști şi de părinți [5].
Odată ce orice conduită și atitudine este învățată și
interiorizată prin simulare, astfel de comportamente distructive ca:
incapacitatea de a relaționa, inadaptabilitatea la stres, comunicarea
defectuoasă sau atitudinea iresponsabilă a copiilor față de semeni
sunt cauzate de incompetența părinților, de dezinformarea sau
necunoașterea din partea lor a aspectelor teoretice ce țin de
particularitățile de vârstă și individuale ale copiilor, de crizele de
vârstă și de familie, de stilurile parentale etc., precum și a celor
metodologice de gestionare eficientă a emoțiilor: flexibilitate și
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rezistență la stres, managemetul conflictelor, abilități de comunicare
persuasivă și empatizare reciprocă etc.
În acest sens, familia necesită intervenție din partea statului,
în frunte cu instituțiile specializate în acest context, cum ar fi:
grădinița, școala, centrele de consiliere, centrele de dezvoltare
personală etc., care ar oferi sprijin și suport informativ și
metodologic părinților/adulților, cadrelor didactice, reprezentanților
legali ai copilului în vederea învățării și consolidării competențelor
parentale.
Plecând de la logica cercetării, în cele ce urmează vom
identifica competențele parentale care contribuie la formarea eului
social și a supraeului copilului, prin care acesta va primi, va prelucra
și va estima informațiile primite din afară. Așadar, competențele
parentale implică [9]:
 Competenţa organizatorică/managerială;
 competenţa comunicativă;
 competența normativă;
 competența axiologică;
 competența motivațională;
 competenţa de observare şi autoactualizare;
 competența de cunoaştere şi de receptare a informaţiei
privind cultura şi problematica familiei;
 competența de prelucrare a informaţiei privind cultura
şi problematica familiei;
 competența de transformare a informaţiei selectate;
 competența de creare, producere, promovare a ideilor
şi conduitelor.
Totuși ansamblul competențelor parentale evidențiate nu
trebuie interpretat ca o totalitate de abilități și aptitudini, acestea
necesită a fi prelucrate, învățate și consolidate instantaneu, astfel ca
relațiile interpersonale părinți – copii să capete aspect constructiv. În
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acest sens, propunem o clarificare a conținutului competențelor
parentale, în cele ce urmează [4, p. 247]:
1. Cunoaşterea particularităţilor de vârstă, de personalitate şi de
gen ale adulţilor şi copiilor, pentru a valorifica, adecvat şi la
maximum, potenţialul acestora;
2. Însuşirea/învăţarea şi asigurarea, exersarea organizării –
desfăşurării – monitorizării modului de viaţă sănătos şi demn
în cadrul familiei;
3. Gestionarea şi controlul trăirilor afective personale şi
acordarea ajutorului de acest fel copiilor, pentru a le forma
calităţi moral-volitive şi cultură psihoemoţională;
4. Capacitatea de a anticipa şi a rezolva conflictele interne şi
cele interpersonale în relaţiile cu semenii şi cu copiii;
5. Formarea şi consolidarea la copii a competenţelor şi
deprinderilor de viaţă sănătoase;
6. Orientarea şi exersarea autocunoaşterii şi autoperfecţionării
(morale, spirituale, intelectuale, psihofizice, tehnologice,
estetice etc.).
Urmărind logica ideilor, ținem să amintim că scopul educaţiei
parentale este de a dezvolta relaţiile dintre părinţi şi copii prin
încurajarea comportamentelor de sprijin ale părinţilor şi prin
modificarea comportamentelor nonproductive sau vătămătoare ale
acestora [1, p. 12], respectiv, consilierea psihopedagogică vizează
realizarea scopului de abilitare a părinților cu un set de instrumente,
deprinderi și priceperi ce facilitează procesul de autocunoaștere și
acceptare de sine, de atingere a nivelului optim de funcționalitate a
personalității, ceea ce, ulterior, contribuie la armonizarea și
fortificarea relațiilor părinți – copii; instalarea unui climat
psihoemoțional echilibrat în cadrul familiei; atingerea stării de bine și
a satisfacției personale; sporirea stimei și încrederii în sine, toate
acestea, în mod rezultativ, sporesc abilitățile și competențele
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parentale privind soluționarea conflictelor intra/interpersonale și
luarea deciziilor optime în vederea creșterii și educării copiilor.
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ABORDAREA ŞI REZOLVAREA UNUI CONFLICT ŞCOLAR
PRIN COMUNICARE DIDACTICĂ EFICIENTĂ
CHIRIAC II LAURA, doctorandă
Abstract
For teachers, conflict situations are some of the most difficult
tests of professional abilities and deontology, since a conflict
situation has implications on both communication channels and the
environment in which the participants evolve.. The teacher helps
students develop positive attitudes towards everything surrounding
them, to the environment, to parents and colleagues.
Keywords: conflict, communication, abilities, activities,
positive attitudes
Adnotare
Pentru profesori, situaţiile conflictuale constituie unele
dintre cele mai grele teste de abilitate şi deontologie profesională,
dat fiind faptul că o situaţie conflictuală are implicaţii atât asupra
canalelor de comunicare, cât şi asupra mediului în care evoluează
participanţii. Învăţătorul ajută elevii să-şi dezvolte atitudini pozitive
faţă de tot ce îi înconjoară, faţă de mediul înconjurător, față de
parinţi şi de colegi.
Cuvinte-cheie: conflict, comunicare, abilităţi, activităţi,
atitudini pozitive
Arta de a comunica nu este un proces natural sau o abilitate cu
care ne naştem. Noi învătăm să comunicăm. Orice comunicare
implică creaţie şi schimb de înţelesuri. Aceste înţelesuri sunt
reprezentate prin semne şi coduri. Se pare că oamenii au o adevărată
nevoie să descifreze înţelesul tuturor acţiunilor umane. Observarea şi
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înţelegerea acestui proces poate să ne facă să fim mai conştienţi
referitor la ce se întâmplă când comunicăm.
Comunicarea interpersonală realizată în diverse situaţii
didactice are loc într-un mediu deosebit (mediul şcolar) şi într-un
context specific (şcoala sau un spaţiu adiacent acesteia).
Etimologic, termenul „conflict” provine din limba latină
(conflictus) și înseamnă lovire reciprocă, înfruntare (conflictus = a se
lovi unul pe altul). Conflictul este caracterizat drept o „opoziţie
deschisă”, o luptă între indivizi sau grupuri cu interese divergente sau
incompatibile, cu efecte distructive (de cele mai multe ori) asupra
interacţiunii sociale.
Apariția unui conflict poate bloca procesul de comunicare,
ducând la eşecul /insuccesul acesteia. Deoarece profesorul şi şcolarul
– ca parteneri educaţionali – dezvoltă activităţi comune bazate, în
esenţă, pe comunicare didactică, este important de cunoscut şi de
acceptat următoarele:
- Conflictul este o realitate firească a vieţii cotidiene,
inerentă în relaţiile interumane (profesorul şi şcolarul au experienţe
de viaţă diferite, percepţii ale realităţii diferite, dispoziţii diferite);
- Conflictul poate fi tratat pe căi pozitive sau negative:
abordat pozitiv, conflictul, de regulă ideatic, poate determina
dezvoltarea personală, afirmarea creativităţii, schimbarea socială;
este constructiv; abordat negativ, conflictul are rezultate distructive
asupra psihicului, fizicului, spiritului (tensiunea nervoasă este mare,
nemulţumirile şi reproşurile sporesc); din această perspectivă este
respins principiul acceptării reciproce;
-Într-un conflict, sentimentele sunt foarte importante,
pentru că nu pot fi controlate, (îndeosebi, cele neconştientizate,
rumorile, patimile, vanitatea etc.);
- Întotdeauna un conflict poate fi soluţionat dacă se cunosc
sursele, dacă se respectă cele trei principii strategice de rezolvare şi
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dacă se doreşte efectiv dezamorsarea şi instalarea armoniei (printr-un
management corespunzător);
- Conflictul din mediul şcolar trebuie neapărat negociat,
încercându-se să se ajungă la o soluţie acceptabilă pentru ambele
părţi.
Modelul de dezvoltare şi stingere a unui conflict şcolar
presupune cinci etape relativ distincte:
1. Dezacordul – apariţia diferenţelor între membrii grupului
şcolar;
2. Confruntarea – apariția unor acţiuni ce susţin opiniile,
cerinţele sau convingerile fiecărei părţi;
3. Escaladarea – violenţa verbală se transformă în violenţă
fizică sau morală;
4. Descaladarea – începe negocierea (trecerea de la tensiune,
iraţionalitate, spontaneitate, lipsă de logică la o discutare normală a
intereselor parţilor aflate în conflict);
5. Rezolvarea – intervine mediatorul, ca „a treia parte” neutră,
imparţială şi obiectivă;
Analiza oricărui conflict şcolar relevă faptul că orice situaţie de
comunicare afectată de o tensiune/conflict devine, automat,
dependentă de trei factori:
a) sursa (emiţătorul),
b) mesajul,
c) mediul şi canalele de comunicare.
Elementul determinant în actul comunicării este emiţătorul (sursa)
care în situaţii de conflict şcolar se manifestă plenar, ieşind în
evidenţă. Deoarece profesorul-emiţător deţine controlul asupra
actului de comunicare, se impune ca în situaţii conflictuale să
acţioneze prompt, să identifice în timp util sursele conflictului şi să
stabilească strategia de dezamorsare a conflictului şi de normalizare a
climatului didactic.
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În situaţiile deosebite de conflict, comunicarea profesor – elev
este într-o măsură apreciabilă dependentă de precizia şi de acurateţea
mesajului, care trebuie să fie cuplat cu intenţia emiţătorului şi cu
nivelul de percepţie al ascultătorului destinatar. Mesajul are
semnificaţie şi este complet numai în condiţiile în care este coroborat
cu limbajul folosit, cu filtrele şi perturbaţiile din comunicare, cu
mediul şi canalele de comunicare. În situaţia de conflict,
comunicarea este eficace dacă posibilităţile asigurate de canale sunt
mai mari. Aceasta pentru că este nevoie ca receptorii să cunoască
informaţia şi să o poată propaga mai departe, timpul alocat rezolvării
conflictului fiind scurt şi, de asemenea, se impun dezbateri,
negocieri, fiind necesar şi un feed-back imediat şi apropiat.
În concluzie, comunicarea didactică de tip faţă în faţă sau mediată
electronic este condiţionată de calitatea celor trei factori, prezentaţi
anterior. Ca profesori, avem datoria de a-i ajuta pe elevi să obţină o
imagine mai clară despre ei înşişi şi despre societate, avem datoria de
a transforma conflictele în şanse educative. Capacitatea de a aborda
conflictele într-un mod constructiv contribuie la sănătatea mentală şi
individuală şi are efecte pozitive asupra societăţii în general.
Dacă dorim ca între noi, adulţii şi copiii, să aibă loc o comunicare
eficientă, va trebui să învăţăm cum să ascultăm şi să luăm în
considerare părerea copilului, chiar şi atunci când nu suntem de
acord cu el. Formularea mesajelor la persoana I comunică copiilor
modul în care comportamentul lor a fost deranjant. Limbajul
responsabilităţii se foloseşte atât pentru a comunica sentimentele
pozitive, cât şi pentru comunicarea lucrurilor sau situaţiilor care ne
deranjează.
Pasivitatea este un comportament care poate fi descris ca
răspunsul unei personae ce încearcă să evite confruntările,
conflictele, îşi doreşte ca toată lumea să fie mulţumită, însă fără a
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ţine seama de drepturile sau dorinţele sale personale, nu solicită ceva
anume, nu se implică în câştigarea unor drepturi personale sau în
apărarea unor opinii. Aceste persoane se simt rănite, frustrate, iritate,
fără însă a încerca să-şi exprime nemulţumirile faţă de ceilalţi.
Agresivitatea este o reacţie comportamentală prin care îl
blamezi pe celălalt şi îl acuzi, încalci regulile impuse de autorităţi,
eşti insensibil la sentimentele celorlalţi, rezolvi problemele prin
violenţă, eşti sarcastic şi utilizezi adesea critica în comunicare.
Mesajele pe care le transmitem copiilor în diferite situaţii pot
fi: „Sunt supărată că nu ai învăţat.”; „Mă doare când văd că nu
asculţi şi în continuare comportamentul tău fată de colegi lasă de
dorit.”; „Sunt dezamăgită, deoarece ai scris foarte dezordonat.”;
„Mi-ar plăcea ca de acum înainte să citeşti lecţia şi din manual.”;
„Sunt mândră că te străduieşti să lucrezi mai ordonat.” etc.
Odată ce noi, dascălii, vom folosi limbajul responsabilităţii,
sunt mari şanse ca şi elevii, la rândul lor, prin imitaţie, să îl
folosească.
Fiecare copil, adolescent sau adult trebuie să conştientizeze
drepturile asertive şi să facă apel la ele ori de câte ori este necesar.
Adultul – părintele sau dascălul – trebuie să accepte că şi copiii, şi
tinerii au aceleaşi drepturi asertive ca şi adulţii şi că apelarea la
această formă de comunicare nu lezează drepturile niciuneia dintre
părţile implicate în conflict.
În general, dar mai ales într-un conflict, copiii au nevoie să
fie ascultaţi, au nevoie de cineva care să înţeleagă situaţia lor şi să fie
lângă ei. Această nevoie poate fi împlinită prin ascultarea activă care
aduce, în plus, posibilitatea de a-i ajuta să-şi descopere singuri
resursele personale.
În lucrarea „Psihologia rezolvării conflictelor”, autorul
Morton Deutsch propune profesorilor şi, în general, educatorilor o
serie de recomandări:
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Trebuie să cunoşti tipul de conflict în care eşti implicat;
Trebuie să conştientizezi cauzele şi consecinţele violenţei şi
ale alternativelor de violenţă, chiar atunci când eşti foarte
nervos;
- Trebuie să înfrunţi conflictul mai degrabă decât să-l eviţi;
- Respectă-te pe tine şi interesele tale, respectă-l pe celalalt şi
interesele sale;
- Evită etnocentrismul; înţelege şi acceptă realitatea
diferenţelor culturale;
- Fă diferenţa clară între „interese” şi „poziţii”;
- Cercetează interesele proprii şi pe ale celuilalt pentru a
identifica interesele comune şi compatibile pe care le aveţi;
- Defineşte interesele conflictuale drept o problemă reciprocă
ce urmează să fie rezolvată prin cooperare;
- Ascultă cu atenţie şi vorbeşte în aşa fel, ca să fii înţeles; este
necesară încercarea activă de a te pune în locul celuilalt şi de
a verifica mereu dacă reuşeşti s-o faci cu succes;
- Fii atent la tendinţele naturale spre subiectivitate, percepţii
eronate, judecăţi greşite şi gândire stereotipă;
- Dezvoltă abilităţi de a aborda conflicte grele, astfel încât să
nu manifeşti neajutorare şi disperare când te confrunţi cu cei
care sunt mai puternici și nu vor să se angajeze într-o
soluţionare constructivă sau folosesc şiretlicuri;
- Trebuie să te cunoşti pe tine şi să îţi cunoşti reacţiile tipice la
diferite feluri de conflict;
- Pe tot parcursul conflictului, rămâi o persoană morală – adică
o persoană atentă şi corectă.
Evitarea, ignorarea sau neimplicarea în raport cu situaţiile de
conflict din sala de clasă nu apar ca abordări predominante ale
cadrelor didactice, ci doar ca tendinţe în unele situaţii. Acest fapt
corelează pozitiv cu ansamblul rolurilor manageriale pe care
-
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managerul clasei ar trebui să le exercite în grupul şcolar, deoarece
procesul pe care îl conduce, cel de dezvoltare a personalităţii elevilor
săi, este unul esenţial, extrem de delicat şi cu înrâurire puternică
asupra întregii evoluţii ulterioare a educabilului.
Conflictul este o componentă naturală a existenţei cotidiene, în
general, şi a realităţii şcolare, în special. În intervenţiile lor în
situaţiile de „microcriză educaţională” (indisciplină, violenţă,
neimplicare, comunicare blocată), cadrele didactice sunt puse în
situaţia de a demonstra abilităţi şi strategii de management
educaţional, ţinând cont de faptul că nu educă numai de la catedră
sau în clasă, ci prin fiecare contact relaţional cu copiii.
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EVALUAREA ȘI RECUPERAREA FUNCŢIILOR
COGNITIVE DEFICITARE LA PREȘCOLARUL CU
DIZABILITĂȚI INTELECTUALE
COBZARU IRINA, doctorandă
Abstract
The intellectual evolution of pre-school children is
achieved through the development of mental processes of knowledge
(thinking, memory, imagination), the formation of cognitive
structures and the necessary behaviors in the learning activity.
These skills are based on acquired knowledge and tools of
intellectual work. The pre-school psychological characteristics are
assessed not by the information volume, but by the operational level.
Deficient cognitive functions in mentally retarded children and
attention disorders are found in the excessive perceptual field width,
blurred spatial and temporal perception, unsystematic, impulsive,
unplanned exploratory behavior, lack of precision and accuracy.
Keywords: Intellectual disabilities, cognitive functions,
psychological evaluation, adaptive functioning, communication,
social functioning.
Adnotare
Evoluţia intelectuală a copiilor preşcolari se realizează sub
aspectul dezvoltării proceselor psihice de cunoaştere (gândirea,
memoria, imaginaţia), al formării structurilor cognitive şi a
comportamentelor necesare în activitatea de învăţare. La baza
acestor capacităţi stau cunoştinţele dobândite şi instrumentele de
muncă intelectuală. Particularităţile psihice ale preşcolarului sunt
evaluate nu după volumul informaţional, ci după nivelul operaţional.
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Funcţiile cognitive deficitare la copiii cu retard mental și cu
tulburări de atenție se regăsesc în lărgimea exagerată a câmpului
perceptiv, în percepţia spaţială și temporală neclară, într-un
comportament exploratoriu nesistematic, impulsiv, neplanificat, în
lipsa de precizie şi de acurateţe.
Cuvinte-cheie: Dizabilități intelectuale, funcții cognitive,
evaluare psihologică, funcționare adaptativă, comunicare,
funcționare socială.
Un diagnostic al dizabilităţii intelectuale aduce cu el anumite
modalităţi unice de tratament care trebuie înţelese şi abordate. Este
necesară o bună înţelegere a nevoilor specifice ale copiilor cu
dizabilităţi intelectuale şi a strategiior de îmbunătăţire a calităţii vieţii
lor. Insuficienţa intelectuală este o stare de deficit de dezvoltare, care
duce la o limitare semnificativă a intelectului sau cogniţiei şi la o
adaptare slabă la cerinţele vieţii de zi cu zi. Dizabilitatea nu este o
boală în sine, ci este consecinţa dezvoltării unui proces patogen [1].
DSM-5 [2] caracterizează dizabilitatea intelectuală
(tulburările de dezvoltare intelectuală) prin deficitele abilităţilor
mentale generale, cum ar fi raţionamentul, rezolvarea problemelor,
planificarea, gândirea abstractă, judecata, învăţarea academică şi
învăţarea din experientă.
Deficitele duc la afectarea funcționării adaptative, astfel încât
individul nu îndeplinește standardele personale specifice vârstei sale
cronologice.
Evaluarea psihologică a persoanelor cu dizabilități
intelectuale include următoarele componente: anamneza, istoricul
cuprinzător preluat de la părinți, aparținători, simptome prezente,
inclusiv descrieri concrete ale comportamentelor specifice în diferite
situații, schimbarea lor în timp sau în diferite împrejurări,
conjuncturi, evenimente antecedente și modul cum diferiți
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apartinători se ocupă de comportamente, de funcționare adaptativă,
de autoîngrijire, de comunicare și funcționare socială.
Alte informații elocvente sunt detaliile privind tratamentul
recuperator și medicamentos anterior, cu accent deosebit pe efectele
adverse ale medicamentelor care ar putea provoca simptomele
prezente.
O mare importanță în cadrul procesului de evaluare o are, în
plus, detalierea intervențiilor educaționale, a programelor de lucru și
a situațiilor de viață, inclusiv calitatea, coerența și adecvarea lor,
disponibilitatea serviciilor de susținere, precum și descrierea
atitudinii părinților/aparținătorilor față de copil, înțelegerea
dizabilității copilului și susținerea creșterii, în raport cu tendințele de
supraprotecție. De asemenea, este necesară revizuirea testelor și
evaluărilor cognitive anterioare sau completarea unora noi.
Abordările diagnosticului sunt modificate în funcție de
nivelul cognitiv al copilului și, în special, de abilitățile de
comunicare.
Comunicarea este ceea ce trăim împreună cu cineva: trăirea
împreună a unui anumit moment, confruntarea unor idei, emoții” [3]–
într-un cuvânt, tot ce se întâmplă în relația cu celălalt.
Pentru copiii care au o cunoaștere ușoară și bune abilități
verbale, abordarea nu diferă mult de diagnosticarea persoanelor cu
aptitudini cognitive medii. Cu cât abilitățile de comunicare ale
copilului sunt mai sărace, cu atat mai mult depindem de informațiile
furnizate de persoanele apropiate, familiarizate cu copilul, și de
observațiile comportamentale directe.
Deficiențele identificabile la nivelele superioare ale
comunicării, care trec dincolo de simpla producere și întelegere de
enunțuri constituie o importantă piedică în calea integrării lor sociale.
În plan senzorial-perceptiv, principalele caracteristici ale
deficienţelor de intelect sunt: dificultăţi de analiză, ceea ce duce la
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perceperea globală a obiectului în detrimentul elementelor sale
componente (cu alte cuvinte, deficientul mental „nu vede copacii din
cauza pădurii”). Aceste dificultaţi apar, în primul rând, din cauza
activismului scăzut al deficientului mental. Dar această dificultate nu
trebuie confundată cu legea structuralităţii perceptive, postulată de
psihologia generală şi care acţionează la indivizii normali.
Această lege arată că nu toate însuşirile obiectului perceput
au aceeaşi intensitate şi nu comunică aceeaşi cantitate de informaţie.
Dar, chiar şi aşa, la copiii normali sunt percepute, mai slab sau mai
puternic, toate însuşirile obiectului, pe când la deficienţii mental,
unele însuşiri sunt cu totul ignorate. Ca dovadă, în cazul în care
părţile unui obiect sunt mai bine delimitate (prin culoare, subliniere,
poziţie), analiza se desfăşoară mai uşor, iar percepţia devine mai
consistentă.
Strategii psihopedagogice privind recuperarea, corecţia și
dezvoltarea funcţiilor cognitive deficitare
După cum au arătat numeroşi cercetători, învăţarea actului
lexical, grafic, de calcul şi de cunoaştere, în general, îşi are originea,
cel puţin în etapa de debut, în activitatea senzorio-motorie, astfel
încât orice proces de învăţare comportă o latură perceptivă şi una
motorie. Există o învăţare perceptivă, aşa cum există şi o învăţare
motorie.
Astfel, abilitarea copilului, în general, şi a copilului cu
dizabilitati intelectuale, în mod special, trebuie să pornească de la
palierul fundamental – adică motricitatea – pentru a ajunge progresiv
la palierele superioare de tip limbaj, gândire, afectivitate; a fost
formată o colecţie de jocuri-exerciţii senzorio-motorii şi perceptive,
menite să fixeze atenţia, observaţia, să antreneze memoria şi judecata
copilului.
Scopul acestor jocuri-exerciţii este de a obţine randamente
individuale ameliorative ale tuturor acestor paliere prin antrenarea
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inteligenţei senzorio-motorii.
Jocurile-exerciţii sunt clasificate în:
a. jocuri-exerciţii de atenţie, centrate pe date vizuale, date
auditive, date tactile;
b. jocuri-exerciţii perceptive şi senzorio-motorii pentru
memorie: memoria de recunoaştere; memoria audio-vizuală;
memoria vizual-grafică;
c. jocuri-exerciţii perceptive şi senzorio-motorii pentru
reprezentarea mentală sub forma clasificărilor, asociaţiilor verbale, a
povestirilor prezentate în dezordine, reversibilitate etc.
Setul de jocuri-exerciţii propus a fost utilizat selectiv, în
funcţie de particularităţile individuale ale şcolarilor cu deficienţă
mentală, în cadrul experimentului psihopedagogic iniţiat şi prezentat
în lucrarea de faţă.
Jocuri-exerciţii de atenţie, centrate pe date vizuale şi auditive
[4]:
Jocul „Dispariţia”
Scop: exersarea atenţiei vizuale şi a observaţiei;
Material: bentiţe;
Instrucţiune: sub acordurile unei melodii, copiii se deplasează, legaţi
la ochi, într-un spaţiu delimitat. Conducătorul jocului se ascunde şi
emite un sunet din ascunzătoare. Copiii trebuie să se îndrepte spre
direcţia de unde vine sunetul, să-şi scoată bentiţele şi să cerceteze
locul până îl găsesc.
Varianta 1. Acelaşi grup de copii, dar cu modificări la
îmbrăcămintea unora dintre ei (adăugare sau înlăturare). Se cere ca
un jucător să numească detaliile de îmbrăcăminte care au fost
schimbate la alt jucător; un jucător să desemneze toate detaliile
modificate la fiecare dintre colegii lui.
Jocul „Simţul cromatic”
Scop: formarea capacităţii de reacţie rapidă;
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Materiale: câte un cub de carton sau de lemn pentru fiecare jucător.
Fiecare faţă a cubului are o culoare diferită. Elevilor mai mari li se
pot da două sau mai multe cuburi.
Instrucţiune: se prezintă una, două sau, eventual, trei feţe ale cubului,
care trebuie să fie regăsite cât mai repede posibil de fiecare jucător la
cubul lui.
Varianta 1. Se utilizează o a doua serie de cuburi care vor
avea câte două culori pe fiecare faţă (faţa este împărţită în două părţi,
prin diagonală).
Jocul „Evaluarea liniilor”
Scop: evaluare şi clasare fără manipulare;
Materiale: creta şi tabla;
Instrucţiune: se desenează pe tablă, cu creta albă, în poziţie
orizontală, segmente de dreaptă de lungimi diferite. Se indică, de
către un copil, cel mai lung şi cel mai scurt segment de dreaptă. Se
verifică apoi, prin măsurare cu rigla, exprimându-se dimensiunile.
Varianta 1. Segmentele de dreaptă se notează cu litere. Se
citesc segmentele de dreaptă şi apoi se scriu în ordine crescătoare sau
descrescătoare.
Varianta 2. Segmentele de dreaptă sunt dispuse în poziţie
orizontală.
Varianta 3. Segmentele sunt amplasate în unghiuri.
Varianta 4. Aşezarea segmentelor de dreaptă formează linii
frânte. Se verifică dimensiunea fiecărui segment de dreaptă care
formează linie frântă şi se notează.
Jocul „Obiectele multicolore”
Scop: exerciţii de sinteză pentru educaţia perceptivă;
Materiale: cutii ce conţin mici forme din lemn (pătrate, triunghiuri,
dreptunghiuri, cuburi vopsite în culorile bleu, galben, verde, roşu).
Fiecare colecţie de forme identice trebuie să conţină suprafeţe cu
fiecare dintre culorile alese. Fiecare colecţie se poate împărţi în două
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părţi: jumătate din forme, vopsite pe două feţe cu aceeaşi culoare;
cealaltă jumătate, vopsite cu câte o culoare diferită pe fiecare faţă.
Instrucţiune:
• Se solicită o anumită formă geometrică; se identifică şi se
denumeşte o anumită formă geometrică;
• Se pun toate formele de acelaşi fel (numai pătrate sau numai
cercuri) şi de aceeaşi culoare într-o cutie cu culoarea respectivă;
• Se pun cât mai multe forme de o anumită culoare într-o cutie, întrun timp dat;
• Se triază după criteriul formă, fără a se ţine seama de culoare;
• Se triază după criteriul culoare, indiferent de formă;
• Se triază după criteriul formă şi culoare simultan, de exemplu, toate
pătratele roşii, toate triunghiurile bleu.
Cotare: se cronometrează timpul necesar fiecărui copil pentru a
efectua un anumit exerciţiu. De exemplu, cât timp îi trebuie să pună
pătratele roşii în cutia roşie. Se numără formele geometrice de o
anumită culoare care sunt puse într-o cutie de aceeaşi culoare într-un
anumit timp.
Varianta 1. Se utilizează colecţii complete cu forme de
dimensiuni diferite, introducându-se, pe lângă criteriile de formă,
culoare şi criteriul de mărime.
Varianta 2. Pentru copiii care posedă noţiunile de număr, se
pot da comenzi de tipul: un pătrat roşu, două triunghiuri bleu, trei
romburi verzi etc. Se lucrează mai întâi cu forme identice, pe urmă se
mărește dificultatea: două pătrate roşii şi un mic pătrat bleu, trei
romburi mici verzi şi unul galben etc.; la această variantă se poate
folosi şi o serie martor pentru ca elevii să se autocontroleze.
Varianta 3. Cu ajutorul formelor de dimensiuni mici (de
exemplu, pătrate roşii), să se asambleze o formă asemănătoare, dar
mai mare (de exemplu, un pătrat roşu compus din patru, opt sau 16
pătrate mici roşii). În unele cazuri, se pot oferi modele de asamblare.
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Varianta 4. Se pot asambla triunghiuri, dreptunghiuri, cercuri
decupate în două sau în mai multe părţi simetrice sau asimetrice.
Varianta 5. Se trasează conturul unei forme geometrice şi se
colorează în culoarea cerută sau în culori alternative.
Varianta 6. Se fac mozaicuri simple din forme de aceeaşi
dimensiune, dar diferit colorate.
Jocul „Localizarea zgomotelor”
Scop: dezvoltarea atenţiei auditive;
Materiale: ceas, ceas-deşteptător, jucării care produc sunete scurte;
Instrucţiune: copiii, legaţi la ochi, sunt grupaţi într-un colţ al camerei.
Obiectul care produce sunetul este ascuns într-un loc necunoscut sau
chiar în buzunarul unui copil care va fi desemnat, automat,
complicele conducătorului de joc. Copiii trebuie să localizeze
direcţia de unde provine sunetul.
Varianta 1. Copiii sunt plasaţi în mijlocul camerei. Sursa
sonoră este deplasată de către un copil. Jucătorii îl reperează şi-l
desemnează în raport cu ei înşişi. „Aud deşteptătorul în fața mea, la
stânga, la dreapta, departe, foarte departe etc.”
Varianta 2. Conducătorul jocului deplasează un obiect care
produce un sunet. Copiii merg în direcţia respectivă sau o
desemnează verbal.
Jocul „Cutii”
Scop: evaluarea volumelor fără manipulare imediată;
Materiale: cutii de dimensiuni progresive şi obiecte (de preferat
păpuşi) de dimensiuni diferite, dar proporţionate;
Instrucţiune: alegeţi obiectele şi cutiile formând perechi în aşa fel,
încât toate cutiile ocupate să fie închise fără greutate. Acolo sunt
obiectele, aici sunt cutiile. Toate obiectele trebuie puse în cutii în aşa
fel, încât să putem închide uşor toate cutiile. Copiii trebuie să
aranjeze cutiile în serie crescătoare şi descrescătoare, să aranjeze
cutiile în aceeaşi ordine; să facă corespondenţa fără a pune obiectele
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în cutii; să plaseze obiectele în cutiile corespunzătoare şi să închidă
cutiile.
Exerciţii perceptive şi senzorio-motorii pentru atenţie [5]
(forma internă) pe date verbale:
Jocul „Reacţie la cuvânt”
Scop: dezvoltarea atenţiei auditive;
Materiale: un text care conţine nume de animale şi de copii.
Instrucţiune: fiecare copil răspunde (reacţionează printr-un gest) la
auzul unui nume de animal sau de copil pe care şi l-a ales înaintea
activităţii.
Varianta 1. Textul conţine un cuvânt la care trebuie să
reacţioneze printr-un gest mai mulţi copii.
Varianta 2. Textul conţine adjective (sau articole, pronume,
conjuncţii).
Varianta 3. Textul conţine adjective (sau articole, pronume,
conjuncţii) şi fiecare copil trebuie să reacţioneze la cuvântul
repartizat lui.
Jocul „Rima”
Scop: dezvoltarea atenţiei auditive;
Materiale: un text care conţine nume de animale şi de copii;
Instrucţiune: se pronunţă un cuvânt şi copiii sunt puşi să spună alte
cuvinte care să se termine cu aceeaşi silabă.
Jocul „Numărarea de la 1 până la 10”
Scop: pentru a reproduce formele auditive verbale automatizate;
Instrucţiune: numără de la 1 până la 10 şi înapoi cât mai repede
posibil.
Variante: Se numără din 2 în 2, din 5 în 5, din 10 în 10 de la...
până la...
Exerciţii perceptive şi senzorio-motorii pentru atenţie [5] (forma
internă) pe date auditive
Jocul „Zgomote familiare”
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Scop: identificarea zgomotelor caracteristice (particulare);
Materiale: obiecte care produc zgomote caracteristice;
Instrucţiune: copiii aşezaţi în spatele unui ecran trebuie să recunoască
diverse zgomote: lovirea a două pahare, turnatul apei într-o căldare
goală, mototolirea unor hârtii, închiderea şi deschiderea unei cutii de
metal, ascuţirea unui cuţit etc.
Exerciţii perceptive şi senzorio-motorii pentru atenţie [5] (forma
internă) pe date tactile
Jocul „Colierul”
Scop: dezvoltarea atenţiei vizuale şi agilitatea digitală;
Materiale: mărgele de culori şi forme diferite, aţă etc.;
Instrucţiune: se face un colier pe bază de imitaţie (un colier martor în
câmpul perceptiv al copiilor) sau după dictare, pronunţând numele
culorii.
Jocul „Stereognozie”
Scop: identificarea naturii materialelor din care sunt confecţionate
obiectele;
Materiale: două colecţii de eşantioane de stofă (mătase, lână,
bumbac, in, cânepă);
Instrucţiune: se prezintă un eşantion oarecare. Copilul trebuie să
găsească eşantionul identic.
Jocul „Stereognozie”
Scop: recunoaşterea literelor, cifrelor prin palpare;
Materiale: colecţii de litere şi cifre din carton, glaspapir;
Instrucţiune: se prezintă colecţia, iar copilul, prin pipăire, trebuie să
recunoască literele şi să le numească, fiind legat la ochi.
Jocul „Literele dictate”
Scop: dezvoltarea atenţiei vizuale;
Materiale: alfabetare cu litere mobile;
Instrucţiune: conducătorul jocului scrie pe tablă unul sau mai multe
cuvinte. La semnalul convenit, copilul desemnat ia prima literă
161

pentru a compune cuvântul. Fiecare copil ia, la rândul său, litera
următoare, până se recompune cuvântul scris pe tablă.
Varianta 1. Unul dintre jucători dă o literă, al doilea adaugă
alta, al treilea – încă o literă. În final, se obţine un cuvânt care este,
cu siguranţă, altul decât acela care a fost gândit de primul jucător.
Jocul „Recunoaşterea numerelor”
Scop: memorarea vizuală a datelor simbolice;
Instrucţiune: se prezintă o serie de numere formate din una sau două
cifre. Se citesc apoi numerele ascunse. Copilul trebuie să spună ce
numere au fost.
Variantă. În loc de numere pot fi folosite litere sau silabe.
Jocul „Vocea şoptită”
Scop: memorarea auditivă;
Instrucţiune: se pronunţă cuvinte. Copiii trebuie să le repete după
cinci secunde. Se poate folosi unul, două sau trei cuvinte grupate pe
bază de asociere între ele. Se pot utiliza, de asemenea, cifre. Se
recomandă să nu se dea de două ori acelaşi număr într-o serie. (O
serie poate fi formată din trei, patru sau cinci cifre).
Jocul „Memorarea cifrelor”
Scop: memorarea verbală a numerelor;
Materiale: Serii de numere formate din acelaşi număr de cifre;
Instrucţiune: se citeşte, pe rând, câte o serie de numere (de exemplu,
numere formate din trei cifre). Apoi se cere elevilor să spună
numerele prezentate şi citite anterior. Se trece la o altă serie de
numere formate din mai multe cifre.
În concluzie, menționăm că, în cadrul actului educaționalterapeutic pot fi urmate unele strategii care ajută procesul de
dezvoltare a competențelor, funcțiilor și proceselor psihice la
preșcolarii cu dizabilități intelectuale, urmărindu-se, de exemplu,
folosirea punctelor tari ale copilului, pentru a-i dezvolta
oportunitățile, cum ar fi: dezvoltarea aptitudinilor pentru activitățile
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practice sau muzicale, dezvoltarea încrederii în forțele proprii,
mobilizarea atenției și a voinței pentru a termina activitatea începută,
realizarea unui program adecvat posibilităților copilului, cu sarcini
precise și bine definite.
1.
2.
3.
4.
5.
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DEZVOLTAREA IDENTITӐŢII VOCAŢIONALE – PREMISӐ
A PREVENIRII DIFICULTӐŢILOR DE ADAPTARE ȊN
ȊNVӐŢӐMȂNTUL LICEAL
CRISTIAN ADӐSCӐLIŢEI, doctorand
(România)
Abstract
The paper presents the dimensions of the vocational identity interests, values, aptitudes and correlations of the personality of
high school students - in close connection with the role of preventing
difficulties in adapting to the school context.
Keywords: Vocational identity, difficulties of adaptation,
academic/ professional satisfaction, preventing school adaptation
difficulties.
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Adnotare
Lucrarea prezintă dimensiunile identităţii vocaţionale –
interese, valori, aptitudini – şi corelate ale personalităţii elevilor de
liceu în strânsă legătură cu rolul de prevenire a dificultăţilor de
adaptare la contextul şcolar.
Cuvinte-cheie: identitate vocaţională, dificultăţi de adaptare,
satisfacţie academică/profesională, prevenirea dificultăţilor de
adaptare şcolară.
Autorul E. H. Erikson a adoptat o abordare psihosocială faţă
de înţelegerea identităţii, descriind jocul combinat dintre biologia
individuală şi psihologie, pe de o parte, şi recunoaşterea şi reacţiile
sociale într-un context istoric, pe de altă parte [apud 6, p. 241].
Ulterior lui, mulţi teoreticieni au oferit alternative pentru
interpretarea termenului, considerând că elementele constitutive din
definirea lui deţin importanţă diferită.
Conform autoarei J. Kroger, câteva contribuţii importante ale
lui E. H. Erikson includ conceptul de identitate a ego-ului, sarcina
adolescenţei de tip identitate versus neclaritatea rolului, procesul de
formare a identităţii, criza de identitate şi fenomenul de moratoriu
social [6, p 241].
Ȋn concepţia lui E. H. Erikson, problemele referitoare la
deciziile vocaţionale, pe lângă altele, stau la baza identităţii ego-ului.
Autori precum J. E. Marcia (1966, 1967) [9,10], E. Balisteri,
N. A. Busch-Rossnagel, K. R. Geisinger (1995) [1]; W. Meeus,
J. Iedema, M. Helsen, W. Vollenbergh (1999) [10] au examinat
modalitatea în care un individ îşi selectează direcţiile personale
legate de astfel de probleme prin procese de explorare şi angajament.
J. E. Marcia a fost dur criticat pentru slaba reprezentare a unor
constructe ale teoriei lui E. H. Erikson în abordarea statusului
ideentităţii şi pentru faptul că în concepţia sa este ignorată esenţa
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identităţii, respectiv, continuitatea spaţio-temporală, cum remarcă
autorul A. Van Hoof [ibidem, p. 244].
Opţiunile academice şi vocaţionale, chiar dacă suportă
influenţa contextului familial, a abilităţilor şi intereselor proprii, se
dezvoltă preponderent în cadrul şcolar. Ȋn accepţia autorilor
J.E. Cote, F.W. Vondracek, E. J. Porfeli, dezvoltarea şi identitatea
trebuie analizate în strânsă legătură cu contextul în care se
desfăşoară.
Ȋn Olanda, cercetătorul H.A. Bosma (1992) a raportat că, în
timpul interviurilor luate pe tema identităţii, adolescenţii s-au referit
cel mai frecvent la şcoală/ (viitoarea) ocupaţie ca fiind cele mai
importante elemente pentru ei [15, p. 138].
Dezvoltarea vocaţională a adolescenţilor are loc treptat,
pentru ca, în final, aceştia să ajungă să practice meseria la care visau.
Pentru ca identitatea vocaţională să aibă un traseu ascendent, este
necesară o explorare a modului în care adolescenţii sunt îndrumaţi în
alegerea unui anumit tip de activitate sau a unei profesii. Dacă acest
proces decurge anevoios, adolescenţii se confruntă cu dificultăţi de
adaptare şcolară care afectează însăşi dezvoltarea identităţii
vocaţionale. Practic, cele două concepte prezentate se
intercondiţionează.
Potrivit autoarelor G. Lemeni, O. Negru, conceptul de sine
stă la baza luării deciziilor de carieră, fiind criteriul principal de
analiză a opţiunilor educaţionale sau ocupaţionale şi de identificare a
opţiunii care corespunde cel mai mult aşteptărilor elevului [7,
p.144].
Interesele, valorile, aptitudinile şi personalitatea constituie
informaţiile despre sine care contribuie la identitatea vocaţională.
Este de preferat ca, atunci când se iau decizii privitoare la traseul
educaţional/profesional, acestea să corespundă intereselor proprii ale
individului. Cu cât gradul de suprapunere este mai mare, cu atât sunt
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şanse mai mari ca adolescentul să fie mulţumit şi motivat pentru
activitate şi să se adapteze contextului în care este plasat.
Evidenţiem faptul că, în viziunea autoarelor G. Lemeni şi O.
Subţirică, congruenţa dintre interesele persoanei şi şcoala/profesia
aleasă determină:
 satisfacţie academică/profesională;
 stabilitate în alegerea făcută şi capacitatea mai bună de
adaptare la modificările interne ale mediului;
 performanţă academică/profesională;
 nivel scăzut de stres academic/ ocupaţional [7, p. 147].
Ȋntr-o recenzie elaborată de S. D. Brown şi R.W. Lent în 2016,
este precizat faptul că autorii L. Y. Flores (2014) [5] şi R. W. Lent
(2012) [8] corelează direct autoeficacitatea cu satisfacţia academică,
pe când autorul D. B. Singley ( 2010) [14] consideră că acestea
interacţionează doar indirect, prin progresul obiectivului.
Constatările autorilor L. Ojeda (2011) [13], R. W. Lent (2011) [ 8]
au confirmat în mare măsură relaţia ipotetică dintre mediul şcolar/al
muncii şi satisfacţie [3, p. 15]. Ȋn accepţiunea lui S. D. Brown şi
R.W. Lent, există o serie de cercetări care s-au concentrat asupra
elementelor de bunăstare eudaimonică în contextul educaţional şi
vocaţional. O astfel de cercetare pune accentul pe şcoală şi muncă
drept contexte pentru actualizarea potenţialului personal sau a
dezvoltării, în căutarea sensului şi scopului vieţii, altfel zis, „a face
bine” (de exemplu, a-i ajuta pe alţii) versus „a te simţi bine” [3,
p.15].
Cercetarea asupra modelului academic de performanţă SCCT
(Teoria socio-cognitivă a carierei) sugerează două variabile care sunt
importante în realizarea academică – abilităţi academice/performanţe
anterioare şi convingeri de autoeficacitate. S-a constatat că abilitatea
academică corelează cu performanţa atât direct, cât şi indirect, prin
informarea elevilor asupra expectanţelor de autoeficacitate
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academică. Astfel, eforturile de promovare a convingerilor de autoeficacitate (care sunt totuşi optimiste proporţional cu talentele
elevilor) pot duce la creşterea performanţelor şcolare [3, p. 18].
Modulul „Dezvoltare personală şi proiectarea carierei” din
cadrul disciplinelor şcolare Educaţie civică şi Dirigenţie, clasa a X-a,
din Republica Moldova, are drept competenţă de bază proiectarea
carierei, iar două dintre cele patru competenţe specifice se referă
explicit la dezvoltarea identităţii vocaţionale: „competenţa de
realizare a marketingului personal şi vocaţional”, „competenţa de a
lua decizii privind traseul educaţional şi profesional în baza
sistemului de atitudini şi valori” [16, p.7]. Conform opiniei autoarei
A. Bolboceanu, competenţa de orientare şi dezvoltare în carieră, de
rând cu altele, asigură autonomia personalităţii, forţa ei de decizie,
responsabilitatea pentru propia viaţă şi dezvoltare – valori de
sorginte europeană, la care se raliază în prezent şi Republica
Moldova [2, p. 5].
Ȋn viziunea autoarelor G. Lemeni şi O. Negru, modalităţile
prin care şcoala transmite valorile legate de muncă sunt:
- cerinţe legate de performanţă – majoritatea şcolilor promovează
orientarea elevilor spre performanţă şi expertiză, însă modul în care
ele definesc acest lucru diferă. De exemplu, unele şcoli definesc
performanţa prin dezvoltare personală, altele – prin notele şcolare,
influenţând valoarea acordată acestor aspecte de către elevi.
- metodele de predare – pot să încurajeze valorizarea colaborării
sau a competiţiei între elevi, în realizarea sarcinilor şcolare sau de
muncă.
- atitudinea profesorilor (autoritară sau democratică) faţă de elevi
poate duce la valorizarea conformismului sau a responsabilităţii şi a
independenţei în realizarea sarcinilor [7, p. 150].
Documentul de politică a educaţiei Educaţia – 2020,
Strategia de dezvoltare sectorială, 2020 stipulează necesitatea de
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„ghidare, suport psihologic pe tot parcusul vieţii” [15]. Studiul
literaturii de specialitate sugerează că identitatea vocaţională îmbină
cunoştinţele legate de propriile interese, valori, abilităţi şi
competenţe, pe de o parte, cu preferinţa pentru un anumit tip de
activităţi, stiluri de interacţiune şi medii de muncă, pe de altă parte .
Identitatea vocaţională, consideră autorul T. Constantin,
apare la confluenţa dintre experienţele multiple de învăţare şi de
muncă ale adolescentului şi reprezintă primul pas al procesului de
dezvoltare a identităţii profesionale, cel de cristalizare a opţiunilor şi
de alegere a unei filiere de formare profesională. Procesul de formare
şi dezvoltare a identităţii vocaţionale este descris în diverse modele
teoretice, acelaşi autor prezentând modele propuse de E. Ginzberg,
A. Roe, D. Super şi J. Marcia [4, p. 99].
Ȋn prevenirea dificultăţilor de adaptare în mediul şcolar, un
rol semnificativ îl deţine identitatea vocaţională bine dezvoltată.
O direcţie de definire a adaptării, frecvent întâlnită în
literatura de specialitate, este de a surprinde ceea ce nu este adaptare,
adică de a operaţionaliza conceptul de inadaptare. Pentru specialiştii
în promovarea adaptării şcolare şi combaterea inadaptării, este mai
important să stabilească natura şi tipologia rezistenţelor şi
dificultăţilor elevilor în a participa la viaţa concretă din câmpul
şcolar, în a-şi asuma şi a respecta normele şi obligaţiile impuse de
şcoală, de asemenea, să analizeze settingul comportamental specific
şcolii, cu programul propriu de setting (reprezentat de secvenţele
ordonate în timp de activităţi şi de schimburi interpersonale) care
poate fi mai bogat sau mai sărac în roluri şi responsabilităţi oferite,
ceea ce poate predispune, prin el însuşi, la pasivitate şi neimplicare
[12, p. 178].
Din perspectivă socială şi din perspectivă psihologică,
procesul de adaptare, dificultăţile de adaptare şcolară au constituit
interes pentru G. Ferreol, E. H. Erikson, A. Adler, A. Kern, J. Piaget.
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Ȋn Republica Moldova, aspectele psihopedagogice ale fenomenului
adaptării/ dificultăţilor de adaptare au fost investigate de: E. Ţărnă,
N. Bucun, O. Paladi, V. Rusnac, N. Sacaliuc, A. Cara, P. Jelescu,
I. Negură, A. Bolboceanu, S. Cemortan, V. Goraş-Postică, S. Toma,
iar în România, de către P. Golu, A. Gherguț, C. Păunescu, I. Muşu,
E. Păun, A. Neculau, A.Vasilescu. Ȋn spaţiul sovietic s-au preocupat
de problematică următorii autori: L. I. Bojovici, L. S. Vîgotski,
A.N. Leontiev, A.R. Luria, V.S. Muhina, M.I. Lisina, D. B. Elikonin,
I. V. Dubrovina, Iu. I. Maximenko, N. G. Salmina, E. E. Kravțova,
N. I. Gutkina, E. D. Bojovici, N. F. Kruglova.
Dacă adaptarea este un proces greu de surprins, deoarece
vizează acordul individului cu mediul social, dificultăţile de adaptare
pot fi uşor reperate, fiindcă apar drept comportamente disruptive:
conflicte, violenţă, absenteism, regres şcolar etc.
Analiza literaturii de specialitate ne permite să stabilim că
dezvoltarea identităţii vocaţionale este un proces care include:
– adaptarea adolescentului la contextul educaţional în care se află;
– interiorizarea valorilor legate de muncă;
– manifestarea intereselor prin comportamente de apropiere faţă de
anumite activităţi;
– transmisia valorilor personale în procesul activităţii în mediul
şcolar.
Procesul dezvoltării identităţii vocaţionale corelează cu
procesul prevenirii dificultăţilor de adaptare în mediul şcolar, adică
cu procesul conştientizării de către copilul în creştere a propriei
persoane, a potenţialului, a aptitudinilor sale, precum şi a
perspectivelor de dezvoltare.
Aceste concluzii ne permit să promovăm parametrii
prevenirii dificultăţilor de adaptare în context şcolar prin dezvoltarea
identităţii vocaţionale, și anume:
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- indicatorii reuşitei şcolare: frecvenţa la ore, situaţia şcolară,
progresul şcolar, cooperarea între colegi;
- ierarhia valorilor şi diverse variante de atitudini ale elevilor față de
norme şi reguli: acceptarea emoţională, atitudini formale,
comunicarea asertivă;
- integrarea elevului în grupul de colegi şi lipsa conflictelor;
- maturitatea socială: respect, răbdare, gândire pozitivă, nivel înalt de
dezvoltare a autoaprecierii şi a pretenţiilor, interdependenţa
scopurilor ideale şi reale, formarea structurii ierarhice a orientărilor
valorice.
Considerăm că identitatea vocaţională dezvoltată va
preîntâmpina apariţia dificultăţilor de adaptare şi chiar va determina
atingerea satisfacţiei academice/profesionale.
1.

2.

3.

4.
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CAUZE ALE LIPSEI DE MOTIVAȚIE
ÎN PRACTICAREA EXERCIȚIULUI FIZIC
DANIEL DRAGOȘ OPRESCU, doctorand
(România)
Abstract
It is increasingly evident today that adolescents are no longer
interested in practicing physical exercise, which leads to a multitude
of problems in their development. These deficiencies are manifested
both in terms of harmonious physical development and on other
plans, such as cognitive, affective and social area.
Identifying the causes of lack of motivation for practicing
physical exercise becomes an important desideratum to counteract
the effects that have become impossible to ignore. These causes
originate both in the area of social changes taking place and in the
economic and educational area.
Keywords: motivation, education, learning, physicalexercice,
health, teenagers, cognitive development, affective development,
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Adnotare
Este din ce în ce mai evident astăzi că adolescenții nu mai
sunt interesați de practicarea exercițiului fizic, fapt ce duce la o
multitudine de probleme în dezvoltarea acestora. Aceste deficiențe se
manifestă atât pe planul dezvoltării fizice armonioase, cât și pe alte
planuri, cum este cel cognitiv, cel afectiv și cel social.
Identificarea cauzelor lipsei de motivație pentru practicarea
exercițiului fizic devine, astfel, un deziderat important în vederea
contracarării efectelor care au devenit imposibil de ignorat. Aceste
cauze își au originea atât în zona schimbărilor sociale care au loc,
cât și în zona economică și educațională.
Cuvinte-cheie: motivație, educație, învățare, exercițiu fizic,
sănătate, adolescenți, dezvoltare cognitivă, dezvoltare afectivă.
Aflați la vârste când discernământul nu este încă pe deplin
format și deciziile nu se iau pe baza unor analize raționale, elevii
trebuie să facă față în fiecare zi unei multitudini de provocări ce le
solicită resursele fizice și psihice la cote ridicate. Care sunt motivele
ce îi determină să vină la școală, să își asume sarcinile de lucru, să le
ducă la bun sfârșit, ca a doua zi să o ia iarăși de la capăt?
Derivând în mod adecvat definiția motivației, se poate afirma
că „motivația învățării este dată de totalitatea mobilurilor care susțin
energetic, activează și direcționează desfășurarea activităților de
învățare” [1, p. 121].
O interacțiune continuă și constantă cu sursele de informație,
chiar fără a exista intenția vădită de a participa activ la instruire,
conduce la asimilarea, chiar dacă doar parțială, a unor conținuturi și
poate genera un „de ce” ori un „cum?” ce pot îndrepta elevul în
direcția potrivită.
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Astfel, în activitățile destinate învățării, se disting două
categorii de elemente motivaționale, grupate în funcție de
poziționarea sursei din care provin:
 Motivația intrinsecă grupează motive, factori, stimuli care
provin din sursele interne ale elevului, când acesta este
direct interesat în a dobândi noi cunoștințe, abilități,
competențe, iar acest fapt decurge și din atractivitatea
activităților educaționale, când se regăsește în cadrul lor,
când simte că devine mai complet și mai competitiv în urma
eforturilor făcute. Motivația intrinsecă se hrănește, cu
predilecție, din curiozitatea epistemică, adică din resimțirea
acelei nevoi de a ști, ca un cadru general de manifestare;
 Motivația extrinsecă își are sorgintea în exteriorul
individului, când a ști ori a cunoaște nu mai este un scop în
sine, atitudinea față de învățare fiind determinată de scopuri
pe termen scurt, de obicei materializate în anumite foloase,
recompense pe care elevul le poate primi de la părinți,
familie, profesori, școală, acestea fiind mobilul învățării și
nu educația, abordată ca un câmp în care cineva se poate
realiza. În acest caz, satisfacția de a ști, de a fi competent, de
a simți curiozitate și emoție nu apare, învățarea se face fără
o plăcere interioară, fără atractivitate, fiind însoțită de multe
ori de trăiri mai puțin dorite, precum teama, în general, și
teama de eșec, în special.
Practica pedagogică a demonstrat că elevul poate accesa
ambele surse de motivație, atât cea intrinsecă, cât și cea extrinsecă, în
funcție de o serie de factori precum: interesul personal pentru un
anumit câmp de studiu, dar și recompensele pe care ar putea să le
primească de la părinți ori de la alte persoane, plăcerea de a participa
la orele de curs ale unui anumit profesor, dar și unele avantaje,
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precum un loc de frunte într-o competiție, premii în bunuri sau în
bani, oferite de școală sau de autorități.
Exercițiul fizic nu este un concept al zilelor noastre și a fost
folosit încă din antichitate ca modalitate de pregătire și întărire a
individului care, de multe ori, era soldat, dar putea să fie și un
performer gata de întrecere cu alți indivizi, pentru a arăta cât de mult
pot fi extinse limitele corpului uman (de ex., la Jocurile Olimpice).
Epoca modernă și contemporană aduce elemente noi în teoria
educației fizice, prin fundamentarea științifică a beneficiilor ce
decurg din practicarea mișcării și prin constituirea disciplinelor de
profil.
Dincolo de beneficiile recunoscute ale mișcării, beneficii
popularizate din plin în zilele noastre, când Organizația Mondială a
Sănătății face cunoscut faptul că, în perioada 1975-2016, studiile au
arătat creșterea de 10 ori a ratei obezității, iar, raportată la sexe,
această rată actuală este de 6% în rândul fetelor și de 8% în rândul
băieților, este dificil de acceptat că tinerii nu mai practică mult și cu
plăcere exercițiile fizice. Această popularizare nu este suficientă,
dacă motivația practicării exercițiilor fizice lipsește. Analizat
superficial, acest lucru pare puțin credibil, mai ales din perspectiva
enunțată de M. Bouet [apud 2, p. 11], care evidențiază aspectele
comune identificate dintre joc și sport, accentuând legătura făcută
între cele două zone prin spiritul ludic.
Educația fizică reprezintă un proces destinat perfecționării
dezvoltării fizice, îmbunătățirii capacităților motrice, în concordanță
cu elemente particulare de vârstă, sex, atât pentru o evoluție
armonioasă, cât și pentru susținerea unei stări de sănătate ce permite
omului să-și desfășoare cu succes activitățile profesionale și sociale.
Anterior, s-a mai amintit aici despre lipsa de motivație a
adolescenților de astăzi în practicarea exercițiului fizic, deși
beneficiile acestui tip de educație sunt larg cunoscute de foarte multă
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vreme, atât din punct de vedere formal, în documentele școlare, cât și
informal, din experiența pe care omul a adunat-o de-a lungul
timpului.
Pentru un aspect fizic plăcut, se preferă dietele alimentare,
care sunt generatoare de probleme de sănătate, de frustrare, anxietate,
scădere de stimă de sine, diete ale căror rezultate sunt temporare, pe
când mișcarea este generatoare de beneficii stabile pe termen lung.
Efectele exercițiului fizic sunt benefice nu numai din punctul
de vedere al unei bune forme fizice și al sănătății. Efectele pozitive
sunt multiple și în planuri în care, în mod obișnuit, nu ne-am aștepta,
și anume: constituie baza unor medii care promovează egalitatea și
combat discriminarea, integrează persoane de diferite condiții și
origini, nivelând diferențele dintre oameni, dezvoltă capacitățile de
lucru în echipă, participă la o armonioasă dezvoltare cognitivă și
afectivă, dezvoltă spiritul de inițiativă și întrajutorare, spiritul de
observație, gândirea strategică și capacitatea de planificare pe termen
mediu și lung, iar lista poate continua.
Care sunt cauzele unei masive demotivări în privința
practicării exercițiului fizic, în condițiile în care este evident că un
adult pe deplin format și integrat în societate are nevoie de acest
instrument în evoluția sa?
O serie de studii longitudinale efectuate la nivel internațional
arată clar o scădere continuă a autodeterminării privitor la motivația
practicării exercițiilor fizice, în perioada de trecere de la copilărie la
stadiul de adult, adică în perioada adolescenței [4].
Autorii citați arată că această lipsă de motivație este un
obstacol în identificarea mecanismelor motivaționale care determină
individul să se implice cu angajament în acest tip de activitate.
Astfel, indivizii care sunt sedentari prezintă o listă mai largă de
motive care îi împiedică să practice mișcarea în mod constant, pe
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când indivizii care sunt îndeobște mai activi, prezintă o listă mult mai
scurtă de astfel de motive.
Adolescenții acuză cauze precum lipsa timpului necesar,
lenea, munca sau pregătirea pentru diferite examene.
Un studiu efectuat de către un colectiv de cadre de la
Michigan University [6] arată că între preadolescenții și adolescenții
de astăzi se atestă o stare îngrijorătoare – lipsă acută de mișcare: mai
puțin de 12% dintre băieți îndeplinesc recomandările federale
privitoare la activitățile ce implică exercițiile fizice, acest fapt fiind
de-a dreptul alarmant, dacă se iau în considerare consecințele pe
termen mediu și lung. Piedicile identificate în acest studiu țin atât de
lipsa de motivație, cât și de anumite elemente de mediu: condiții
școlare de practicare a exercițiului fizic modeste, prea puține condiții
existente în cartiere, curți de mici dimensiuni și parcuri, în care
mișcarea este dificil de practicat. O altă cauză, exprimată de mulți
dintre băieții incluși în studiu, ține de preferința de a-și petrece
timpul liber în jocuri la computer sau stând în fața televizorului, în
detrimentul practicării unor sporturi. Adolescenții care au participat
la studiu consideră că cel mai important motiv de practicare a
mișcării în mod organizat este beneficiul menținerii greutății
corporale, îmbunătățirea aparențelor prezenței personale și sănătatea
fizică. Astfel, pe lângă piedicile enunțate, cercetătorii mai arată că
mulți dintre copii au părinți care lucrează, astfel că lipsește
îndrumarea și supravegherea parentală, care pot determina copilul să
abandoneze activitățile statice și să se angajeze în exerciții fizice.
Mulți dintre ei au oportunități reduse de practicare a exercițiilor
fizice, oportunități care să fie sigure, accesibile și rezonabile din
punctul de vedere al costurilor.
Aceste elemente conjuncturale conduc la instalarea unor
obiceiuri nesănătoase, atât din punctul de vedere al alimentației, cât
și din punct de vedere motivațional.
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Un alt studiu arată că există o legătură între statutul
socioeconomic și tendința de practicare zilnică a exercițiilor fizice
(minimum 60 de minute de exerciții de intensitate medie sau
ridicată), în sensul că există o corelație strânsă între statutul
socioeconomic și nivelul de practicare zilnică a exercițiilor fizice [5,
pp. 742-755]. Studiul atenționează că nivelul de participare zilnică la
activități fizice de minimum 60 de minute, la vârsta copilăriei și
adolescenței, creează obiceiuri care persistă întreaga viață,
influențând grupurile umane pe termen lung. În acest sens, studiul
face o incursiune în literatura de profil existentă, însă se concentrează
și pe ascultarea adolescenților, mai ales că aceștia au început să
devină vocali în spațiul politic și economic, ceea ce poate crea o
premisă de promovare a unor tendințe sănătoase în privința
practicării mișcării în mod regulat.
În urma investigațiilor, studiul enunță câteva piedici pe care
adolescenții le acuză, și anume: experiențe neplăcute în școală, la
orele de educație fizică, anumiți factori personali, precum motivația
și autoconștientizarea unor aparențe, constrângeri din partea familiei
ori a prietenilor, precum și lipsa unor resurse (timp, bani etc.).
Lipsa motivației și a entuziasmului este cauza invocată de
fete, care practică puțin sau nu practică deloc exercițiile fizice în mod
constant. Adolescenții, al căror nivel de practicare a activităților
fizice a scăzut cu vârsta, au demonstrat o schimbare a sursei
motivaționale, de la motivația intrinsecă, la cea extrinsecă, ceea ce nu
asigură nivelul energetic necesar pentru susţinerea unor activități pe
termen lung.
O altă cauză, invocată, în special, de fete, este lipsa de
amuzament, de delectare, asociată cu o slabă diversificare a acestui
tip de educație, cu o percepție negativă privitor la experiențele
încercate de cei care practică activitățile fizice, absența prietenilor, o
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slabă percepție a competențelor dobândite, coroborată cu o lipsă de
autonomie și o slabă competitivitate implicată.
Să te bucuri de activitățile desfășurate, să le savurezi
reprezintă motivul principal pe care adolescenții, în special fetele, îl
invocă atunci când este vorba de implicare personală. O parte dintre
adolescenți cred că nu sunt talentați la acest tip de activitate, mai ales
că această părere se formează prin comparația cu ceilalți,
preocuparea tinerilor fiind aceea că vor părea nepricepuți, greoi,
punându-se astfel în situații jenante în fața altora.
Un alt obstacol menționat de fete este acela că nu se simt în
largul lor în fața altor persoane, mai ales în fața băieților, disconfort
legat de aparențele fizice (echipamentul sportiv, transpirația,
greutatea). Pentru unele fete, conceptul de feminitate nu este
compatibil cu practicarea activităților fizice sau a sportului. În mod
deosebit, o fată care practică activități fizice este percepută ca fiind
nepopulară (uncool), sau insuficient de feminină, existând astfel
probabilitatea de a fi etichetată negativ de alții (prea „băiețoasă”).
Aceste convingeri rigide au fost legate de normele sociale, cum ar fi
aceea că fetele ar trebui să fie atente la aparențele fizice și la
îmbrăcăminte, pentru a arăta „feminin”, astfel că anumite obiecte de
îmbrăcăminte aferente echipamentului sportiv ar trebui să fie doar
pentru băieți. Fetele care nu înfruntă aceste opinii înrădăcinate în
societate și vor să se conformeze sunt mult mai puțin înclinate să
practice exerciții fizice.
O cauză larg invocată de către adolescenții de ambele sexe
este lipsa timpului, deoarece acordă prioritate altor tipuri de activități
pentru petrecerea timpului liber, precum munca part-time, studiul
individual, mersul la cumpărături, activități „de ecran”, ieșiri noaptea
și petrecerea timpului liber cu prietenii.
La fel de larg este menționată, ca barieră, influența pe care
prietenii o au asupra comportamentului adolescentului și asupra
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modului de petrecere a timpului liber. Au fost, astfel, identificate
influențe negative de tipul: prietenii nu sunt implicați în activități
fizice, prietenilor nu le place efortul fizic, lipsa de susținere din
partea prietenilor, prea multă presiune pentru a fi activ din punct de
vedere fizic etc. Este de înțeles că adolescenții acordă foarte multă
importanță prietenilor, preferințelor acestora și au tendința de a se
conforma normelor de grup, pentru a fi acceptați din punct de vedere
social. Totuși este îngrijorătoare lipsa lor de asumare a identității
personale, care poate fi diferită de personalitatea de grup, astfel că la
vârsta maturității ei se vor confrunta cu o slabă capacitate de
comunicare asertivă și cu deficiențe de identificare a unor resurse
interne de susținere și justificare a opiniilor personale.
În aceeași ordine de idei, familia exercită o mare influență
asupra adolescentului, chiar dacă uneori el nu recunoaște acest lucru.
Astfel, adolescenții care au cunoscut o scădere semnificativă a
motivației de practicare a activităților fizice au invocat așa elemente,
precum: membri de familie inactivi din punct de vedere fizic, o lipsă
a încurajării din partea familiei, lipsa sprijinului financiar, dificultăți
în a ajunge la facilitățile de practicare a exercițiilor fizice, prea multă
presiune în privința performanței academice, mai ales în liceu.
Adolescenții nu sunt influențați doar de familie, ci și de alte
persoane, precum profesorii de educație fizică, antrenori etc.
Tinerii care au prezentat o scădere a nivelului de activitate
fizică odată cu vârsta, au acuzat așa factori de influență negativă ca:
adulți care au promovat concentrarea pe competiție și nu pe
incluziune, activități lipsite de elemente aducătoare de satisfacții,
niveluri prea ridicate ale cerințelor, lipsa încurajărilor, lipsa relațiilor
cu ceilalți, programa școlară concentrată pe sporturile predominant
masculine, lipsa de autonomie în alegerea tipurilor de activități și
profesori nedrepți.
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De asemenea, atât în context școlar, cât și în context
comunitar, adolescenții au semnalat lipsa unor programe adecvate
nevoilor lor, oferta existentă fiind insuficientă și nediversificată,
concentrată foarte mult pe rezultate competiționale, favorabilă mai
ales băieților, în dezacord cu preferințele celor mai mulți dintre ei.
Atunci când există programe destinate exercițiului fizic, acestea sunt
accesibile pentru puțini tineri, dat fiind costurile mari, orarul
incomod, distanțele mari de acasă și siguranța scăzută. Mai mult,
infrastructura existentă este neadaptată pentru vârste diferite și pentru
diferențele de gen.
Privit în dinamică, fenomenul de demotivare în timp, de la
vârste mici, când spiritul ludic este dezvoltat, la vârste mai mari,
când sunt prevalenți alți factori de influență, crește în perioadele de
tranziție de la un nivel de studii la altul; aceste perioade par să aibă o
influență semnificativă asupra tendinței și motivației de a practica
mișcarea. Adolescenții care au prezentat nivele scăzute de implicare
în activitățile fizice au acuzat volumul mare de muncă necesar pentru
obținerea de rezultate școlare rezonabile, lipsa de energie și de poftă
de mișcare, precum și mai puține oportunități de a fi activi din punct
de vedere fizic. De asemenea, trecerea de la școală la activitatea
profesională este o altă perioadă critică ce influențează nivelul de
implicare în activitățile fizice.
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EDUCAȚIA – FACTOR AL DEZVOLTĂRII SOCIALE A
COPILULUI PREȘCOLAR
DAVIDESCU LILIANA MARIA, doctorandă
Abstract
Education is one of the important factors in the personality
development of the individual. Together with the other two factosr,
heredity and environment, education shapes and leads the individual
towards success.
The educational activity is in its essence a relationship between
subject-object, during which a change, a transformation of the object
is being followed in accordance with a specific purpose.
Keywords: education, early education, child development,
social development, mental development.
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Adnotare
Educația este unul dintre factorii importanți în dezvoltarea
personalității individului. Alături de alți doi factori, ereditate și mediu,
educația schimbă și conduce individul către calea de succes. Acțiunea
educațională este, în esență, o relație între un subiect și un obiect, în
cadrul căreia subiectul urmărește o schimbare, o transformare, a
obiectului, conform unui scop.
Cuvinte-cheie: educație, educație timpurie, dezvoltarea
copilului, dezvoltare socială, dezvoltare psihică.
Copilăria timpurie reprezintă cea mai importantă perioadă din
viața copilului, întrucât este marcată de momente cruciale pentru
succesul sau insuccesul de mai tărziu, de aceea intervenția adultului
asupra modului de percepere a lucrurilor este fundamentală pentru
copilul preșcolar. Educația timpurie se realizează atât în mediul
familial, cât și în instituțiile specializate, iar din acest motiv atât
mediul familial, cât și cel educațional trebuie să fie unul propice
pentru dezvoltarea psihică și socială a copilului. Studiile de
specialitate au demonstrat că toţi cei trei factori (ereditatea, mediul,
educaţia) interacționează formând personalitatea umană.
În dezvoltarea psihică și socială a copilului preșcolar, un rol
extrem de important îl are educatorul care îi oferă copilului date de
recepție, noțiuni, cunoștințe, modele și norme de conduită, iar
copilul, interiorizând aceste valori prin procese de stocare și de
prelucrare internă, devine competent pentru anumite performanțe
intelectuale și sociorelaționale, astfel că cele doua linii de evoluție se
unifică în procesul dezvoltării personalității copilului.
Educaţia, se ştie, este un demers prin excelenţă teleologic,
orientat spre atingerea unui scop, ceea ce presupune stabilirea unor
etape pentru a ajunge la acele orizonturi dezirabile vizate de unii sau
de alţii (educaţi, educatori, părinţi, societate etc.)[2, p. 23].
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Această afirmaţie poate constitui răspunsul la întrebarea ce
înseamnă educația, dar și care este scopul preșcolarității, respectiv,
acela de a transforma și a perfecționa copilul sub acțiunea
influențelor externe. Preșcolaritatea pregătește, dar și conduce copilul
către informare, instruire, pregătire intelectuală, iar educatorul nu se
poate limita (în condițiile educației moderne), la rolul de simplu
transmițător de cunoștințe, ci trebuie să vizeze întreaga personalitate
a copilului, în special, dimensiunea socială a acestora. Astfel,
educatorul trebuie să se centreze în cea mai mare măsură pe copil,
ajutându-l să se integreze în actul educațional, deoarece integrarea
educațională este abordată în strânsă legătura cu legile dezvoltării
personalității şi în contextul creativității copilului.
Copilul preșcolar necesită sprijin atât fizic, cât și intelectual
în dezvoltarea sa, lucru oferit nu doar de educator sau cadre
didactice, ci și de mediile în care trăiește, familia fiind primul
exemplu din viața copilului. În condițiile educației moderne,
educatorul nu mai este doar persoana care propune conținuturi, ține
lecții și cere anumite conduite, ci și persoana care stimulează și
întreține activismul investigator al copilului, se orientează către
specificul intereselor și capacităților copilului, fiind atent la
realizările și creațiile acestuia. De asemenea, este persoana care oferă
afecțiunea pe care copilul o cere sau de care are nevoie atât pentru
dezvoltarea încrederii în sine, cât și pentru a crea legătura dintre
acesta și copil. Dezvoltarea psihică este un proces mixt,
bidimensional, fiind de proveniență externă, prin conținut, și internă,
prin premise și mod de realizare. Asupra copilului sunt exercitate
numeroase influențe externe, interne, naturale, sociale, directe sau
indirecte. Unele intră în categoria factorilor cu acțiune determinată,
altele – în categoria celor cu rol de condiție sau de premisă. Ele pot fi
grupate prin raportarea la trei noțiuni de bază, și anume ereditate,
mediu, educație.
184

Idealul educativ, într-o societate democratică, vizează
realizarea unui model de dezvoltare şi de manifestare deplină a
personalităţii copilului – o personalitate complexă, armonioasă, care
să se adapteze la schimbările cerute de progresul social, tehnicoştiinţific, cultural, etic contemporan. Dezvoltarea psihică este
considerată un proces sui generis unic cu legităţi interne proprii. Ea
nu trebuie redusă nici la un proces determinat filogenetic, dar nici la
un proces determinat din afară, de mediu şi de educaţie. Importantă
este activitatea Eului, interacţiunile pe care subiectul le are cu factorii
din afara sa, prin care reuşeşte să asimileze, să recepteze, să
selecteze, să codifice şi să decodifice influenţele primite din mediul
intern, precum şi informaţiile educative, mesajele socioculturale din
mediul extern. Astfel, toate intervenţiile şi influenţele mediului,
eredităţii şi educaţiei sunt filtrate şi mediate de activitatea Eului,
considerat subiect dinamic al dezvoltării psihice şi al împlinirii
personalităţii sale.
Factorii dezvoltării personalității individului, așa cum am
spus mai sus, sunt grupați în trei noțiuni de bază, astfel că ereditatea
reprezintă o însuşire biologică generală a organismelor vii şi ea se
manifestă prin transmiterea unor caractere morfofiziologice de la
ascendenţi la descendenţi. În acest sens, se vorbeşte de o ereditate
generală (ereditatea speciei), ce constă în capacitatea de a da naştere
unui pui de om, şi de o ereditate specială, care se manifestă prin
transmiterea unor caracteristici individuale (fizice sau fiziologice).
Prin urmare, putem afirma că ereditatea reprezintă premisa naturală
necesară şi obiectivă a dezvoltării psihice în condiţiile mediului
sociocultural. Al doilea factor este mediul în care individul crește și
se dezvoltă. Toate cercetările au evidenţiat rolul mediului ca factor al
dezvoltării copilului, acesta exercitând atât influenţe pozitive, cât şi
negative. Trebuie reţinut şi faptul că doar mediul nu poate asigura
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dezvoltarea personalităţii umane în afara interacţiunii sale cu ceilalţi
doi factori, ereditatea şi educaţia.
Totodată, cercetările au demonstrat rolul mediului în
activarea predispoziţiilor native ale individului; rolul mediului în
socializare, proces în cadrul căruia copilul învaţă să comunice, să se
joace, să înveţe, să muncească, să stabilească relaţii de cooperare, de
colaborare cu ceilalţi, să asimileze cultura comunităţii/societăţii în
care trăieşte, să asimileze şi să interiorizeze modele comportamentale
etc.
Influenţele mediului social asupra formării şi dezvoltării
personalităţii copilului sunt sintetizate de Ioan Nicola astfel:
• păstrează sau depozitează experienţa umană concretizată în acte
de cultură;
• declanşează şi actualizează predispoziţiile naturale ale
individului;
• oferă posibilităţi nelimitate în vederea valorificării
predispoziţiilor native ale individului [6, p.31-32].
Mediul poate acţiona ca o barieră sau ca un factor care
favorizează dezvoltarea psihică, dar n-o influenţează direct: relaţionarea
construcţiei biologice ereditare a organismului cu datele de construcţie
furnizate de mediu se face prin intermediul educaţiei.
Dezvoltarea fiinţei umane ca personalitate este un proces ce
se desfăşoară în concordanţă cu legea automişcării universale, adică
a succesiunii modificărilor stadiale ireversibile sub raport structural
şi informaţional, parcurgând drumul evoluţiei de la simplu la
complex, de la inferior la superior. Creşterea, maturizarea şi
dezvoltarea fiinţei umane sunt elemente stadiale ale formării
personalităţii.
Educabilitatea vizează disponibilitatea omului de a fi receptiv
la influenţele educaţiei (formale, informale şi nonformale) şi de a
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realiza acumulări progresive exprimate în comportamentele sale
psihosociale.
Dezvoltarea este un proces complex, care se realizează printro succesiune de stadii, fiecare stadiu reprezentând o unitate
funcţională cu un specific calitativ propriu. Sunt evidenţiate trei
niveluri ale dezvoltării: dezvoltarea biologică (transformările fizice,
morfologice, biochimice); dezvoltarea psihică (formarea şi
restructurarea continuă a proceselor, funcţiilor şi însuşirilor psihice);
dezvoltarea socială (asimilarea şi interiorizarea normelor, a
modelelor socioculturale şi reglarea conduitei în acord cu acestea) [4,
p. 23]. Dezvoltarea fiinţei umane se produce atât ca etapă de
creştere, care este o evoluţie, în principal, cantitativă, cât şi ca etapă
de maturizare, care este, în principal, o evoluţie calitativă – aşa cum
ar fi, de exemplu, trecerea de la structura infantilă la structura adultă
a personalităţii. Desigur, între cele două etape – creşterea şi
maturizarea – există relaţii, interacţiune, în sensul că elementele
maturizării sunt pregătite în timpul creşterii, maturizarea perfectând
elementele creşterii.
Dezvoltarea fiinţei umane ca evoluţie calitativă complexă de
creştere şi maturizare este privită în perspectivă filogenetică şi
ontogenetică. Din perspectivă filogenetică, dezvoltarea fiinţei umane
este influenţată de evoluţia generaţiilor anterioare (arborele
genealogic) prin intermediul eredităţii. Din perspectivă ontogenetică,
dezvoltarea omului, îndeosebi ca personalitate, este influenţată, într-o
măsură importantă, de evoluţia sa în timpul vieţii sale individuale, de
la naştere până la moarte. Pedagogia, pentru a elabora o teorie şi o
strategie de valorificare eficientă a educabilităţii, are nevoie să
descopere vectorii sau factorii care să determine şi să contribuie la
formarea şi dezvoltarea personalităţii.
Educația este unul dintre cei trei factori în dezvoltarea socială
a ființei umane, astfel că, în accepţiunea sa cea mai largă, educaţia
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poate fi definită ca ,,activitatea specializată, specific umană, care
mijloceşte şi diversifică raportul dintre om şi mediul său, favorizând
dezvoltarea omului prin intermediul societăţii şi a societăţii prin
intermediul omului” Faure.
Prin intermediul educaţiei, copilul asimilează şi interiorizează –
transferându-le în comportamente proprii – modele, norme, valori,
atitudini, cunoştinţe, ce asigură trecerea de la realitatea biologică la
cea socială umană. Datorită calităţilor, funcţiilor şi caracteristicilor ei
(printre care subliniem caracterul organizat, conştient, intenţionat, cu
un conţinut selectat şi îndrumat de specialişti anume formaţi şi
selectaţi pentru instrucţie şi educaţie), educaţia, fără a diminua cu
nimic rolul celor doi factori cu care se intercondiţionează (ereditatea şi
mediul), are un rol principal în interacţiunea factorilor dezvoltării
personalităţii.
Educația reprezintă un fel de evantai de intervenții, exercitate
în mod organizat din exterior în vederea formării personalității umane,
potrivit unui model impus în virtutea unor desiderate sociale [6, p.20].
În concluzie, idealul educației definește un tip de
personalitate determinată psihosocial pe termen lung, ceea ce
demonstrează rolul esențial al educației în dezvoltarea socială a
copilului preșcolar care urmează să se integreze treptat în multe
grupuri sociale diferite ca organizare. Educația din instituțiile de
învățământ preșcolar pregătește copilul pentru adaptarea la diferite
medii sociale, dezvoltându-l social; astfel, acesta va putea urma cu
succes etapele integrării psihosociale a nivelului său de vârstă.
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LIBERTATEA UNIVERSITARĂ – CONDIȚIE NECESARĂ ȘI
IMUABILĂ A PRODUCȚIEI INTELECTUALE
DIANA DONOAGĂ, doctorandă
Abstract
Regardless of the political attitude and the theoretical
approach that we take to the academic environment, we believe that
we hesitate when it comes to the concept of academic freedom, the
definition and relevance of this concept still remaining problematic.
Academic freedom and the future of educational institutions seem to
be closely linked. Any reflection on academic freedom must therefore
take into account both the evolution of society, its values and its
strengths, as well as the profound changes that the educational
institution suffers as a result.
Keywords: academic freedom, scientific research,
professional autonomy.
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Adnotare
Indiferent de atitudinea politică și de abordarea teoretică pe
care o luăm față de mediul academic, considerăm că ezităm atunci
când vine vorba de conceptul de libertate academică, definiția și
relevanța acestui concept rămânând încă problematice. Libertatea
academică și viitorul instituțiilor de învățământ par a fi strâns legate.
Orice reflecție asupra libertății academice trebuie, prin urmare, să
țină seama atât de evoluția societății, de valorile și de puterile
acesteia, cât și de schimbările profunde pe care instituția de
învățământ le suferă ca rezultat.
Cuvinte-cheie: libertate academică, cercetare științifică,
autonomie profesională.
În retorica universitară se face tot mai frecvent referință la
libertatea academică, iar în societate se vorbește tot mai mult despre
drepturile cetățenești, libertatea academică și drepturile cetățenești
fiind pilonii unei democrații autentice și condițiile absolut esențiale
pentru dezvoltarea unei instituții de învățământ și a unei națiuni.
Încă de la originile sale, principiul libertății academice a fost
inseparabil de contextul universitar. Într-adevăr, acest principiu este
o valoare esențială a instituțiilor de învățământ superior și, în
general, a educației. După cum a scris O'Hear (1988), libertatea
academică nu poate fi concepută în afara acestui context pentru că
este o valoare care aparține direct universității. Libertatea academică
este o moștenire intelectuală a vechilor școli filosofice care a stat la
baza înființării universităților [7, p. 79].
Așa cum subliniază Malcolm Tight (1988), moștenirea
intelectuală a universității contemporane a fost asigurată de filosofia
lui Socrate; de standardele universității din secolul al XII-lea din
Bologna și Paris; de conceptele filosofice din Germania din secolul
al XIX-lea și de idealurile de autonomie profesională ale secolului al
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XX-lea. Oricare ar fi sursa acestei moșteniri, libertatea academică
rămâne astăzi tot mai des asociată cu noțiunea de căutare a
adevărului [2, p. 63].
În acest sens, Humboldt afirma că „instituțiile de
învățământ își pot atinge scopul doar dacă fiecare dintre ele se află pe
cât e posibil de aproape de adevărul pur științific, independența și
libertatea sunt principiile care prevalează în sfera lor” [5, p. 45-46].
Apărarea libertății academice este o apărare a universității
în sine. Aceste instituții au absolut nevoie de o libertate pentru a
putea îndeplini misiunea lor socială.
Într-adevăr, dacă libertățile au fost limitate anterior în
numele intereselor politice, al ortodoxiei religioase și al unei
moralități conservatoare, în prezent ele sunt supuse unor noi
constrângeri.
Remarcăm astăzi că Recomandarea UNESCO privind
statutul cadrelor didactice din învățământul superior din 1997 este
mai relevantă ca niciodată, mai ales în ceea ce privește libertatea
academică. O profesie garantată de stat trebuie să insufle elevilor
valorile democrației și abilitățile unui scepticism sănătos, profesorii
fiind principalii actori ai schimbării, adepții drepturilor și demnității
umane.
Toate acestea pot fi realizate numai de către profesorii a
căror libertate academică este respectată, garantată și protejată.
A fi abilitat în calitate de învățător înseamnă a avea acces la o
pregătire de înaltă calitate, la salarii echitabile și la oportunități de
dezvoltare profesională. De asemenea, înseamnă a avea libertatea de
a sprijini dezvoltarea curriculei naționale și autonomia profesională
pentru a alege cele mai potrivite metode și abordări care permit o
educație mai eficace și mai echitabilă.
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Mai mult, înseamnă că profesorul poate să predea în
siguranță și securitate în perioadele de fluctuație politică, de
instabilitate și conflicte.
Libertatea academică este esențială pentru profesori la toate
nivelurile de învățământ, fiind indispensabilă pentru capacitatea lor
de a inova, de a explora și de a rămâne la curent cu cele mai recente
cercetări pedagogice. Însă, în multe țări, libertatea academică și
autonomia profesorilor sunt încă sub presiune.
Ce ar însemna de fapt libertatea academică? Libertatea
academică a profesorului este definită în Recomandarea UNESCO
din 1997 ca fiind „libertatea de predare și de discuții în afara
doctrinei prescrise, libertatea de a desfășura activități de cercetare și
difuzarea și publicarea rezultatelor, dreptul de a-și exprima liber
opinia cu privire la instituția sau sistemul în care lucrează, dreptul de
a nu fi supus cenzurii instituționale și de a participa liber la
activitățile organizațiilor profesionale sau ale organizațiilor
academice reprezentative. ” [6, p. 71].
James Turk, director al Centrului pentru Libertatea de
Exprimare a Facultății de Comunicare și Design de la Universitatea
Ryerson (Canada), în urma analizei aprofundate a conceptului de
libertate academică, așa cum este el definit în Recomandarea din
1997, precizează că ar exista patru componente: „libertatea de
educație, libertatea de cercetare, libertatea de expresie intramurală și
libertatea de exprimare extramurală” [1, p. 80].
Libertatea de exprimare liberă înseamnă că profesorii nu
numai că au voie să învețe să-și împărtășească cunoștințele, ci și să
participe la administrarea instituțiilor din care fac parte. Această
libertate este susținută de libertatea de exprimare extramurală, care
permite profesorilor să comunice rezultatele cercetării și să difuzeze
cunoștințele pe care le-au dobândit [8, p. 23-24].
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Libertățile academice permit profesorilor să participe la
dezbaterile politice și la deciziile care au impact asupra calității
educației, prin promovarea și căutarea unor resurse și finanțări
adecvate.
Această definiție nu se referă doar la garantarea libertății
academice a cadrelor didactice din învățământul superior și a
autonomiei lor în predarea și desfășurarea cercetărilor, se urmărește,
de asemenea, să se asigure că orice cadru didactic are voie să se
exprime în legătură cu managementul și cu deciziile luate de
instituțiile lor.
Are autonomia instituțională prioritate față de libertatea
academică sau nu?
Conceptul de autonomie instituțională este definit în
Recomandarea din 1997 drept „expresia instituțională a libertății
academice și o condiție necesară pentru ca profesorii și instituțiile de
învățământ superior să-și îndeplinească funcțiile. Se subliniază, de
asemenea, că autonomia este un drept pe care instituțiile membre
trebuie să-l protejeze și să-l apere [3, p. 87].
Autonomia instituțională este, de asemenea, un factor-cheie
în libertatea academică, deoarece permite cadrelor didactice din
învățământul superior să își creeze programele și materialele conexe,
pe baza cercetărilor efectuate.
Cu toate acestea, potrivit unei definiții înguste a autonomiei
instituționale, prerogativele administrative au prioritate față de
libertatea de cercetare și predare a cadrelor didactice. După cum a
subliniat prof. Turk, există „multe cazuri în care universitatea, prin
administrație sau printr-un consiliu de conducere non-academic,
răstoarnă o decizie a facultății, nu consultă facultatea” [9, p. 25].
Sprijinul limitat disponibil pentru instituțiile de învățământ
superior, din punctul de vedere al resurselor și al finanțării, împiedică
funcția de consolidare a capacității acestor instituții, deoarece acestea
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nu pot efectua cercetări care să informeze despre programele
didactice la nivel național, regional și global. De asemenea, le lasă la
cheremul presiunilor externe, care dictează nu numai curriculumul
predat, ci și cercetarea efectuată.
Vorbind în numele Organizației Internaționale a Muncii
(OIM), Oliver Liang, șeful Unității pentru Serviciile Publice și
Private, de asemenea, a remarcat faptul că „cercetările efectuate în
prezent de către OIM arată că libertatea academică și autonomia
personalului din învățământul superior sunt din ce în ce mai
compromise de tendințe diferite atât în interiorul, cât și în afara
universității. Într-adevăr, acum vedem cum presiunile politice și
economice reduc în continuare libertatea academică atât în interiorul,
cât și în afara instituțiilor de învățământ superior” [7, p. 65].
Acest lucru a fost, de asemenea, evidențiat de Irina Bokova,
care a declarat în mesajul său adresat comunității profesorilor din
întreaga lume (2017) că „în prea multe cazuri, profesorii nu primesc
sprijinul pe care îl merită, ei se confruntă cu restricții și bariere ”.
Libertatea academică este fundamentul pe care se bazează o
mare parte a sistemului educațional. După cum a menționat George
Haddad, președintele Universității Paris 1 Panthéon – Sorbonne,
„lumea învățământului superior este o lume a libertății: libertatea de
a inova, libertatea de a crea, libertatea de a visa și libertatea de a
împărtăși” [8, p. 73]. În plus, punerea în aplicare și respectarea
Recomandării din 1997 reprezintă una dintre modalitățile de a
asigura protecția acesteia. Cu toate acestea, libertatea academică nu
ar trebui să fie detașata de toate limitele, care sunt impuse de
standardele profesionale definite pentru profesie.
Libertatea universitară este o condiție necesară și imuabilă
a producției intelectuale. Este garantul gândirii critice, una dintre
funcțiile istorice fundamentale ale universității. Protecția acesteia
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asigură dreptul de exprimare în condițiile regimurilor autoritare și ale
ideologiilor intolerante.
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PREMISE ALE FORMĂRII COMPETENŢELOR
LITERAR-ARTISTICE ALE ELEVILOR DIN CLASELE
PRIMARE
PAGA DOINA, doctorandă
Abstract
The article deals with the problem of the formation of the
literary-artistic skills of primary school pupils, insisting on a number
of determinant premises of this process, namely: the knowledge of
the small student of a code system and the experience of transtextuality, memory, thinking, learner's interest in learning and text
reading, artistic reception, etc. It refers to a series of theories and
ideas belonging to notorious names in the field of psychology (J.
Piajet, A. Cosmovici, L. Iacob, T. Creţu), the theory of reading (P.
Cornea), the theory and methodology of literary- artistic (V. Pâslaru,
C. Şchiopu, M. Zlate, etc).
Keywords:
communication
skills,
language
skills,
prerequisites, reading text, reception, literary and artistic
competence.
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Adnotare
În articol este abordată problema formării competenţelor
literar-artistice ale elevilor din clasele primare, insistându-se pe un
șir de premise determinante ale acestui proces, și anume:
cunoaşterea de către elevul mic a unui sistem de coduri şi experienţa
transtextualităţii, dezvoltarea memoriei, a gândirii, a interesului
elevului pentru învățare și pentru lectura textului, receptarea
artistică etc. Se face referință la un șir de teorii și idei aparținând
unor nume notorii din domeniul psihologiei (J. Piajet, A. Cosmovici,
L. Iacob, T. Crețu), al teoriei lecturii (P. Cornea), al teoriei și
metodologiei educației literar-artistice (V. Pâslaru, C. Șchiopu,
M. Zlate etc).
Cuvinte-cheie: competență de comunicare, competenţă
lingvistică, premise, lectură, text, receptare, competență literarartistică.
Competențele dobândite de elevii din ciclul primar
presupun cunoștințele, atitudinile și aptitudinile deprinse de aceștia
în cadrul procesului de învățământ, precum și capacitatea lor de a
utiliza aceste cunoștințe, atitudini și aptitudini în rezolvarea unor
sarcini de învățare.
Una dinte cele opt competențe-cheie prevăzute în
„Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competenţele-cheie pentru
învăţarea pe tot parcursul vieţii” („Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 394“ din 30.12.2006) este competența de comunicare în
limba maternă, în cazul de față, competența de comunicare în limba
română, formată pe tot parcursul procesului de învățământ, cu
preponderență în cadrul orelor de comunicare în limba română, care
cuprinde atât latura lingvistică, cât și latura literară (lectura,
receptarea și interpretarea textului literar).
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L. Iacob este de părere că această competență de comunicare
presupune totalitatea aptitudinilor în care cunoștințele de limbă și
cele socioculturale sunt absolut necesare [7, p. 237].
Este de reţinut, de asemenea, afirmaţia cercetătorului Vlad
Pâslaru că, pentru realizarea unei comunicări eficiente, elevii trebuie
să aibă competenţă lingvistică şi competenţă de comunicare [13,
p.35].
În şcoală, se urmăreşte formarea competenţelor lingvistice în
strânsă corelare cu competenţele literar-artistice. Constantin Şchiopu
susține ideea că aceste competențe de comunicare reprezintă „o pistă
de lansare pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor lectorale”
[15, p.100].
Componenta literară a competenţei de comunicare presupune
cunoaşterea unui sistem de coduri şi experienţa transtextualităţii [1,
p. 87]. În opinia aceluiaşi autor, competenţa literară înseamnă mai
mult decât o simplă achiziţie, deoarece aceasta are ca trăsătură
specifică creativitatea, capacitatea de a inventa sensuri
complementare, de a stabili legături şi a produce anumite interferenţe
[1, pag. 88].
Competenţa literară sau lectorală, cum mai este numită în
literatura de specialitate, presupune formarea deprinderii de citire şi a
aptitudinii de înţelegere şi interpretare a celor citite, de înţelegere a
sensului cuvintelor, de trăire a sentimentelor transmise de textul
literar.
Toate acestea sunt posibile doar dacă se ţine cont de
particularităţile psihologice şi de vârstă ale elevilor. Nu putem cere
elevilor de ciclul primar să lectureze şi să înţeleagă un text greoi, cu
multe neologisme, cu un fir epic întortocheat. Volumul cunoștințelor
transmise, gradul de dificultate a sarcinilor propuse, intensitatea
efortului depus în activitățile școlare trebuie să fie în concordanță cu
particularitățile lor de vârstă.
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La clasele primare se poate vorbi despre o fază incipientă a
formării competențelor literare, proces care va continua în gimnaziu,
liceu și chiar toată viața. Având în vedere că învățătorul este cel care
îi va determina, prin dibăcia sa didactică, pe micii școlari să
îndrăgească și să recepteze lectura, considerăm că sarcina sa este
foarte importantă.
Mica școlaritate începe de la șase ani și durează până în jurul
vârstei de 10 ani. În această perioadă, elevul înregistrează un real
progres în ceea ce privește cunoașterea și înțelegerea lumii, deoarece,
prin învățare, el își îmbogățește cunoștințele în mod organizat,
operează cu noțiuni noi și își dezvoltă unele atribute ale cunoașterii:
observația, organizarea imaginației, a memoriei, dezvoltarea
limbajului, gândirea, capacitatea de a-și exprima propriile idei. Tot
acum, se dezvoltă toate procesele senzoriale. Receptivitatea față de
realitatea înconjurătoare începe să se dezvolte, însă percepția poate fi
unoeri superficială. Percepția spațială și temporală cunoaște progrese
vizibile. Această capacitate poate fi utilă, în cadrul orelor de limba
română, în perceperea timpului și a spațiului în care se desfășoară o
narațiune.
Percepția tinde să evolueze spre mai multă precizie și finețe
odată cu învățarea citit-scrisului. Se dezvoltă auzul fonematic, se
combină percepția sunetului cu cea a grafemelor. Se consideră că,
deși percepția este doar punctul de plecare în procesul cunoașterii,
elevul are mare nevoie de ea, deoarece specificul activității sale
constă în perceperea materialului cu care lucrează [5, p. 46].
Funcția mnezică cunoaște, de asemenea, o dezvoltare
semnificativă. Școlarul începe să memoreze mai multe cuvinte,
noțiuni, imagini, simboluri. Acest lucru se produce treptat: față de
clasa I, în clasa a IV-a volumul memoriei se triplează.
În procesul învățării, memoria are un rol important, deoarece
are funcția de a face posibilă fixarea cunoștințelor, reproducerea
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informațiilor, recunoașterea unor situații. Este un proces psihic
absolut necesar, deoarece, în lipsa memoriei, nici inteligența, nici
imaginația și nici creativitatea nu s-ar putea manifesta.
Memoria școlarului mic se caracterizează și prin natura sa
intuitivă. Astfel, el asimilează cu ușurință cunoștințe legate de
prezentarea unor imagini sau obiecte. Poveștile sunt reținute la
această vârstă datorită efectului emoțional pe care îl exercită asupra
ascultătorului.
O dezvoltare importantă are loc și în cazul proceselor
cognitive superioare. Gândirea este bazată mai mult pe senzorialperceptiv, adică are un caracter concret, dar tinde să fie orientată spre
abstract, cu ajutorul învățătorului, prin intermediul metodelor folosite
în procesul instructi-educativ. După M. Zlate și P. Golu, școlaritatea
mică este perioada când încep să apară construcțiile logice ale
gândirii, care sunt caracterizate prin judecăți și raționamente,
înlocuindu-le treptat pe cele empirice, caracteristice perioadei
preșcolarității [20, p.115]. Este timpul când copilul este capabil să
formuleze judecăți, să argumenteze și să susțină propriile păreri, să
rezolve sarcinile cu ajutorul unor ipoteze. Având în vedere că elevul
desfășoară activități intelectuale, încep să se dezvolte operațiile
gândirii: analiza și sinteza, comparația, abstactizarea, generalizarea.
Gândirea devine mai productivă, elevul devine capabil să recepteze
și să interpreteze unele noțiuni, este capabil să înțeleagă procesul
lecturii și să decodifice mesajul textului, să emită judecăți de valoare.
Materia primă a gândirii este constituită din scheme, imagini,
simboluri şi concepte, ca cele de substantiv, de verb, de adjectiv etc.,
dar şi concepte mai complexe, cum ar fi cele de succesiune, de
transformare, de relaţie, de dezvoltare.
La fel de importantă, la această etapă, este și dezvoltarea
limbajului. Elevul intră în școală cu un vocabular destul de dezvoltat,
de aproximativ 2500 de cuvinte (mai ales cei care au frecventat
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grădinița), format, cu preponderență, din cuvinte uzuale și stăpânește
reguli elementare de exprimare corectă, exceptând cazurile
tulburărilor de limbaj. Pe parcursul școlarității, odată cu deprinderea
citit-scrisului, se dezvoltă atât limbajul oral, cât și cel scris, iar elevii
deprind reguli de comunicare corectă pe baza cunoștințelor de limbă
acumulate.
Vocabularul se îmbogățește cu noi cuvinte și expresii, se
modelează expresivitatea limbajului, la aceasta contribuind, în mare
măsură, lecturile literare. Piaget, în studiile sale, insistă asupra rolului
limbajului în dezvoltarea proceselor cognitive ale copilului, sugerând
că există o strânsă legătură între limbaj și gândire, limbaj și logică,
care este esenţială sistemului limbii, constituie factorul esenţial
al învăţării logicii de către copil [ 20, p. 28].
Dezvoltarea limbajului și a particularităților sale depinde nu
numai de nivelul gândirii și al inteligenței, ci și de mediul în care
copilul trăiește și își desfășoară activitatea. El însușește cu ușurință
expresii, cuvinte auzite, folosite des în procesul de comunicare dintre
membrii familiei, de la emisiunile urmărite sau din operele audiate
sau citite.
Limbajul și gândirea sunt influențate în mare parte și de
imaginația fiecăruia. M. Zlate este de părere că există două stadii ale
imaginației: stadiul inițial, specific primelor două clase, care se
caracterizează printr-un aspect imperfect al imaginilor create, datorat
experienței sărace de viață a copilului care creează mai mult imagini
statice, superficiale. Începând cu clasa a treia, datorită activității de
învățare, imaginile capătă contur, devin mai coerente, imaginația
creatoare este mult mai productivă [20, p.117].
Dacă un elev are o gândire mai bună, dacă deține un bagaj
consistent de cunoștințe lingvistice, are un vocabular bogat, se
exprimă cu ușurință, atunci și imaginația sa va fi mai productivă, va
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reuși să construiască sensuri noi, să recepteze și să interpreteze texte,
dezvoltându-și creativitatea.
Creativitatea, deși prezentă din primii ani ai școlarității,
începe să se manifeste mai puternic pe la vârsta de 8-9 ani, atunci se
dezvoltă capacitatea de a realiza compoziții proprii, de a povesti și a
crea povestiri, de a introduce în povestirile create intriga în acțiuni,
„abilitatea de a folosi elemente descriptive literare” [18, p. 354].
Imaginația și creativitatea sunt progresive, atât în ce privește forma,
cât și privind conținutul, stimulate, mai ales, prin activitățile de
lectură, joc, povestire, compunere, educație muzicală și artistică.
În cursul micii școlarități se formează priceperi și deprinderi
utile în procesul învățării. Studierea literaturii va sta la baza formării
deprinderii de folosire a cuvântului în actul comunicării.
În formarea competențelor, un rol important îl au aptitudinile.
Din aptitudinea generală de bază a școlarului, aceea de a învăța, se
desprind aptitudini speciale caracteristice: literare, muzicale,
artistice. A. Cosmovici susţine că aptitudinile sunt acele însușiri ale
unei persoane care explică diferența dintre oameni în ce privește
posibilitatea de a-și însuși anumite cunoștințe, priceperi, deprinderi
[3, p. 115].
La fel ca și în cazul limbajului și al gândirii, și aptitudinile se
formează și se dezvoltă și sub influența unor factori sociali și de
mediu. Orice copil, oricare ar fi nivelul său de dezvoltare
intelectuală, este înzestrat cu o aptitudine într-un anumit domeniu.
Chiar dacă mulți elevi au rezultate bune la toate materiile, ei dețin
aptitudini speciale într-un domeniu care îi atrage mai mult.
Sarcina profesorului este aceea de a descoperi tipul și nivelul
de dezvoltare a aptitudinilor fecărui elev al său și de a-și adapta
conținuturile și metodele didactice în funcție de acestea, în vederea
optimizării procesului de învățământ [2, p. 80].
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Dar aptitudinile nu se pot dezvolta decât în prezența
intereselor. Interesul copilului pentru un anumit domeniu reprezintă
un stimul pentru dobândirea de noi cunoștințe și, în acest mod, pentru
dezvoltarea unor aptitudini speciale. Dorința și interesul de a fi un
bun școlar, de a avea succes în activitatea școlară reprezintă un
factor-cheie în dezvotlarea aptitudinilor. Dacă în primii ani de școală
copilul învață din dorința de a-i mulțumi pe părinți, ulterior,
motivația pentru învățare devine cognitivă, elevul învață din dorința
de a cunoaște mai multe lucruri, din spirit de competiție, din ambiția
de a fi printre cei buni. Astfel, se formează unele trăsături de
personalitate ce țin de voință, de caracter. Succesul școlar are
rezonanțe psihologice, el determinând satisfacție, încredere,
optimism, siguranță și o „expansiune a sinelui”[18, p. 143].
După cum afirma și Ursula Șchiopu, abia de prin clasa a treia
se pot observa corelațiile dintre interese și aptitudini, deoarece copiii
devin conștienți de capacitățile lor și de ceea ce îi atrage mai mult, își
măresc aria intereselor. Atunci se poate observa interesul pentru
limba română, pentru însușirea noilor cuvinte, pentru realizarea nor
compoziții proprii [16, p. 254].
Activitatea instructiv-educativă „implică cunoaşterea
structurii personalităţii celui ce urmează să fie educat, întrucât,
pentru a obţine rezultatele dorite, trebuie să o folosim în raport cu
fiecare copil în parte” [12, p.127].
Limba română constituie un obiect de studiu central în cadrul
procesului de învăţământ. Studiul limbii române are o importanţă
deosebită în formarea personalităţii şcolarului. Fără însuşirea
corespunzătoare a limbii române, nu poate fi concepută evoluţia
intelectuală a elevilor, pregătirea lor la celelalte obiecte.
Didactica limbii române urmărește să ancoreze elevii în
realitatea existentă, să faciliteze formarea competențelor de
comunicare orală și scrisă, crearea unor situații concrete de
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comunciare, îmbogățirea limbajului și folosirea în comunicare a
expresiilor întâlnite în textele literare [11, p. 11].
În școală se studiază atât normele gramaticale ale limbii, cât și
creații literare. Vasile Molan subliniază faptul că, în literatură,
comunicarea este artistică, limbajul obișnuit se încarcă cu
expresivitate, orice cuvânt poate fi înlocuit cu altul, cu înțeles
similar, fără ca mesajul să-și piardă din valoare [10, p.21].
Deși mai puțin s-a analizat aspectul formării competențelor
literar-artistice în ciclul primar, bazele acestora se pun încă din clasa
pregătitoare, când elevii vin în contact cu operele literare, când
manifestă interes pentru un anumit gen literar, pentru un personaj sau
o întâmplare.
Una dintre premisele formării competenţei literar-artistice la
micii şcolari ar fi îndrumarea lor pentru lectură. Lectura constituie
activitatea principală a elevilor și contribuie nemijlocit la dezvoltarea
competențelor de comunicare. Prin intermediul lecturii, elevii își
îmbogășesc vocabularul, își reglează intonația, ritmul vorbirii, își
imbogățesc bagajul de cunoștințe. Astfel, competența de lectură
poate fi considerată ca fiind una transdisciplinară.
Simpla lectură, fără înţelegerea celor citite, nu reprezintă
nimic. Aşadar, lectura trebuie să fie însoţită de receptarea textului
literar. Am putea vorbi despre o altă premisă a formării competenţei
literar artistice. Uneori se folosesc însă termenii de lectură (citire) și
receptare ca având același înțeles, deși aceștia sunt diferiți: procesul
de lectură vizează parcurgerea unui text, pe când receptarea se referă
la rezultatul acestui proces. Paul Cornea, analizând termenul de
lectură versus cel de receptare a textului, subliniază faptul că
termenul de lectură arată ceea ce conține textul, pe când cel de
receptare arată ceea ce reține lectorul [1, pag. 16].
Odată receptat, textul literar trebuie interpretat. Cititorul vine
cu propriile structuri cognitive, care presupun cunoștințele sale în
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domeniul literaturii, al limbii, precum și cu structurile afective, adică
propriile sentimente, trăiri emoționale. Pe parcursul lecturii, acesta
descoperă noi sensuri ale textului [9, p.7].
În concluzie, menționăm că citirea, receptarea şi interpretarea
textului literar propus (în funcţie de particularităţile de vărstă ale
elevilor din ciclul primar) sunt câteva premise ale formării
competenţei literar-artistice la elevii din ciclul primar.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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8.
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EDUCAȚIA NONFORMALĂ – CONTEXT PENTRU
REALIZAREA ACTIVITĂȚII EDUCATIVE
CHISTOL ANA, doctorandă
Abstract
Non-formal education alongside formal education and
informal education represent the whole of the actions and
pedagogical influences deployed, successively or simultaneously,
within the training and development activity of the human
personality.
Keywords: non-formal education, formal education,
characteristics, principles, educational act, activities of interest,
student.
Adnotare
Educaţia nonformală, alături de educaţia formală şi de
educația informală, reprezintă ansamblul acţiunilor şi al
influenţelor pedagogice desfăşurate, succesiv sau simultan, în cadrul
activităţii de formare – dezvoltare a personalităţii umane.
Cuvinte-cheie: educație nonformală, educaţie formală,
activitate educativă.
Fenomen tot mai complex și mai comprehensiv, educația
contemporană aflată în contextul internaționalizării și globalizării,
tinde să depășească limitele exigențelor și valorilor naționale
orientându-se către universalitate, către patrimoniul valoric comun al
umanității. În acest sens, un curriculum formal, oricât de
comprehensiv și bine proiectat, nu poate răspunde singur diversității
umane, iar dezideratul educației permanente tinde să devină o
realitate de necontestat.
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Schimbările socioeconomice au depăşit întotdeauna puterea
de adaptare a sistemelor de învăţământ la noile valori de pe piaţa
muncii şi, prin urmare, la noile nevoi de pregătire a tinerilor. Cum un
sistem de învăţământ nu se poate schimba de la o zi la alta, dată fiind
natura statică şi cumulativă a acestuia, modurile alternative de
învăţare au început să fie cunoscute sub denumirea de educaţie
nonformală în jurul anilor 1950 [11, p. 248].
Educaţia din perspectivă epistemologică semnifică „un proces
de influenţare amplă şi conştientă, sistematică, orientată spre
dezvoltarea facultăţilor morale, intelectuale, psihofizice, estetice şi
tehnologice ale copiilor” [2, p. 307], având drept scop culturalizarea
şi inserţia socială a acestora, iar ca direcţie de evoluţie a activităţii de
formare-dezvoltare a personalităţii în sec. XXI reperează pe educaţia
permanentă şi pe autoeducaţie [1, p. 34].
Educaţia nonformală, alături de educaţia formală şi de
educația informală, reprezintă ansamblul acţiunilor şi al influenţelor
pedagogice desfăşurate, succesiv sau simultan, în cadrul activităţii de
formare – dezvoltare a personalităţii umane. Pentru a deveni o
dimensiune permanentă a existenţei umane, educaţia trebuie să aibă
un caracter global, conjugând armonios şi eficient educaţia formală
cu cea nonformală şi informală.
De la apariția ei, educația nonformală a fost asociată cu
lifelong learning și a accentuat importanța învățării care are
locdincolo de granițele vârstei școlare și a sistemului instituțional.
Termenul de nonformal (lat. nonformalis a fost preluat cu
sensul „în afara unor norme special/ oficial organizate pentru un
anumit tip de activitate” [10, p. 154]) desemnează o realitate
educațională mai puțin formalizată sau neformalizată, dar totdeauna
cu efecte formative [6, p. 50]. Acțiunile incluse în acest perimetru se
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caracterizează printr-o mare flexibilitate și vin în întâmpinarea
intereselor variate, individuale ale elevilor. Educația de tip nonformal
a existat dintotdeauna [9, p. 60].
La mijlocul anilor ’70, cel mai cunoscut concept al educaţiei
nonformale a fost formulat de Ph. Coombs, C. Prosser şi M. Ahmed.
Desfășurată separat sau ca un element important al unei
activităţi mai largi, educaţia nonformală vizează orice activitate
educaţională organizată în afara sistemului formal existent, este
menită să răspundă nevoilor educaţionale ale unui anumit grup şi
urmăreşte obiective de învăţare clare [4, p. 24].
Către anii ’90, UNESCO definea educaţia nonformală ca fiind
constituită din „orice activităţi educaţionale organizate şi susţinute,
care nu corespund exact la ceea ce numim educaţie formală. Aceasta
poate fi realizată în cadrul sau în afara instituţiilor de educaţie şi se
adresează persoanelor de toate vârstele. Educaţia nonformală nu
urmează un sistem ierarhizat şi poate diferi ca durată, fără a implica
în mod obligatoriu certificarea rezultatelor învăţării” [Apud 4, p. 24].
S. Cristea afirmă că „educaţia nonformală reprezintă
ansamblul acţiunilor pedagogice proiectate şi realizate într-un cadru
instituţionalizat extradidactic sau/şi extraşcolar, constituit ca o punte
între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate
informal” [8, p. 135].
Educaţia nonformală sprijină, direct şi indirect, acţiunile şi
influenţele sistemului de învăţământ prin două circuite pedagogice
principale:
a) un circuit pedagogic situat în afara clasei:
- cercuri pe discipline de învăţământ, cercuri interdisciplinare,
cercuri tematice/transdisciplinare;
- ansambluri sportive, artistice, culturale etc.;
- întreceri, competiţii, concursuri, olimpiade şcolare.
b) un circuit pedagogic situat în afara şcolii:
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- activităţi perişcolare – organizate special pentru valorificarea
educativă a timpului liber:
• cu resurse tradiţionale: excursii, vizite, tabere, cluburi,
universităţi populare, vizionări de spectacole (teatru, cinema
etc.) şi de expoziţii etc.;
• cu resurse moderne: videotecă, mediatecă, discotecă,
radioteleviziune şcolară; instruire asistată pe calculator, cu
reţele de programe nonformale etc.;
- activităţi paraşcolare – organizate în mediul socioprofesional, ca
„soluţii alternative” de perfecţionare, reciclare, instruire permanentă,
instituţionalizate special la nivel de presă pedagogică, radioteleviziune şcolară; cursuri, conferinţe tematice – cu programe
speciale de educaţie permanentă etc.
Evoluția educației nonformale este marcată, în ultimele
decenii, de provocările lansate la nivel:
a) conceptual, prin Teoria deşcolarizării societăţii a lui Ivan
Illich;
b) tehnologic, prin progresul mass-mediei, în general, prin
noile mass-media, dezvoltate în contextul societății
informaționale, în mod special [7, p. 123].
Teoria deşcolarizării societăţii, a lui Ivan Illich, propune
„patru reţele ale cunoaşterii”, caracteristice pentru „noile instituţii
educative” de tip nonformal:
a) o reţea de servicii utilizate în activitatea zilnică, care pune la
dispoziţia publicului diferite obiecte educative: instrumente,
biblioteci, laboratoare, săli de expoziţii, săli de spectacol, muzee etc.;
b) o reţea de „schimburi de cunoştinţe” actualizate, bazată pe o listă
de persoane dispuse şi capabile de asemenea activităţi;
c) o reţea de comunicare susţinută printr-un organism care
facilitează întrunirile între semeni şi înregistrarea dorinţelor în
materie de educaţie;
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d) o reţea de adrese ale persoanelor profesioniste sau amatoare,
capabile de servicii educative oferite chiar la nivelul unui anuar [10,
p. 156].
Soluția pedagogică, necesară pentru valorificarea deplină a
resurselor educației nonfromale, respinge modelul propus de Teoria
deşcolarizării societăţii. Implică evidențierea conexiunilor existente
între educația nonformală și educația formală, plecând de la calitatea
lor de forme generale de educație, bazate pe organizare, planificare și
realizare, specializate pedagogic [7, p. 124].
Conţinuturile educaţiei nonformale urmăresc desfăşurarea
unei activităţi cu caracter formativ prin excelenţă, dirijate de
personalul specializat în strânsă legătură cu părinţii, elevii,
organizaţiile nonguvernamentale social-culturale.
Obiectivele pedagogice specifice educaţiei nonformale
completează resursele educaţiei formale la nivelul unor coordonate
de vocaţie, aşa cum precizează Viviane Landsheere:
• sprijinirea elevilor, studenţilor, adulţilor cu şanse speciale –
minime/maxime – de reuşită şcolară, profesională etc.;
• stimularea dezvoltării personalităţii elevilor, studenţilor etc. şi
a comunităţii educative locale, la niveluri de performanţă şi
de competenţă superioare, relevante în plan intelectual,
moral, tehnologic, estetic, fizic;
• valorificarea adecvată a strategiilor de proiectare – realizare a
acţiunilor (de formare și de perfecţionare profesională); de
organizare a timpului liber; de alfabetizare funcţională a
grupurilor sociale defavorizate [9, p. 58].
Educaţia nonformală poate fi făcută în funcţie de activităţile
desfăşurate. Astfel întâlnim:
 activităţi extraclasă/extradidactice (cercuri pe discipline,
interdisciplinare sau tematice, ansambluri sportive, artistice,
concursuri şcolare, olimpiade, competiţii etc.);
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 activităţi de educaţie şi instruire extraşcolare, denumite
paraşcolare şi perişcolare. Activităţile paraşcolare se dezvoltă în
mediul socioprofesional specific: activităţi de perfecţionare şi de
reciclare, de formare civică sau profesională. Activităţile perişcolare
sunt desfăşurate în mediul sociocultural ca activităţi de autoeducaţie
şi de petrecere organizată a timpului liber în cadrul universităţilor
populare, al cluburilor sportive, la teatru, în muzee sau în cluburile
copiilor, în biblioteci publice, în excursii, acţiuni social-culturale sau
în familie ori prin intermediul mass-media [7, p. 124].
Aceste note specifice explică avantajele şi limitele educaţiei
nonformale dependente de incapacitatea momentană a acesteia de
validare socială a rezultatelor care „nu conduc decât rareori la o
calificare oficială a competenţelor”, în opinia cercetătoarei Viviane
De Landsheere.
În contextul dat, omul îndeplineşte în societate concomitent
funcţia de educator şi de educat, realizând un act social, cu caracter
educativ. Deci este evident că procesul educaţional din instituţiile de
învățământ necesită profesionişti capabili să dirijeze acţiunile cu
caracter social-formativ, care, în pedagogia postmodernă, sunt
desemnate prin conceptul de act educativ [1, p. 35].
Pentru a raporta în mod adecvat termenul act la partea a doua
a sintagmei, educativ, am recurs la o analiză semantică şi
conceptuală a perspectivelor pedagogice de aplicare a acesteia.
Astfel, în Dicţionarul explicativ al limbii române se precizează că
actul reprezintă „rezultatul unei activităţi conştiente care are un scop
sau tinde spre realizarea unui scop”. Dicţionarul de sinonime al
limbii române atestă faptul că termenul act şi acţiune sunt sinonime.
Prin urmare, putem recurge la termenul act atunci când
abordăm un ansamblu de acţiuni, adică un polisistem compus din mai
multe componente – sisteme, organizate ierarhic, aflate într-o relaţie
de interdependenţă [3, p. 19].
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Termenul educativ, în opinia lui S. Cristea, denotă practicile
şi acţiunile orientate spre formarea – dezvoltarea personalităţii [8,
p.135]. De fapt, fenomenul educaţional se manifestă la toate
nivelurile existenţei sociale ca formă de activitate, relaţie,
comportament şi ca efect în sensul determinării evoluţiei umane prin
participarea conştientă a omului la acţiunile enumerate.
Dat fiind faptul că o activitate, prin definiţie, înseamnă „un
ansamblu de acte fizice, intelectuale, morale” [8, p. 18], precizăm că
activitatea pedagogică reprezintă un ansamblu de acte educative,
care necesită o anumită proiectare, dirijare, conducere şi orientare
spre un anumit scop. Toate aceste elemente ţin de teoria educaţiei şi
de managementul educaţional [1, p. 35].
În această ordine de idei, managementul actului educativ
reprezintă un element constitutiv al managementului educaţional,
care poate fi definit ca proces direcţionat spre îndeplinirea
obiectivelor instituţiei de învăţământ prin antrenarea resurselor
umane, aplicabile la toate nivelurile acesteia în baza realizării
funcţiilor de proiectare – organizare, orientare – îndrumare, reglare
– autoreglare a structurilor instituţionale [1, p. 35].
Școala este una dintre instituțiile sociale, ale cărei rezultate
influențează atât evoluția beneficiarilor ei direcți, cât și pe cea a
comunității – beneficiari indirecți; instituție care oferă servicii
educaționale, transmite cunoștințe, dezvoltă abilități, formează
competențe, norme, valori recunoscute și acceptate social. Ea
funcționează într-o societate alcătuită din mai mulți factori ai
educației, care au, la rândul lor, o ofertă educațională: familia,
autoritățile, organizațiile guvernamentale, nonguvernamentale.
Activitățile școlii se desfășoară pe două coordonate
pedagogice – prin activități curriculare și extrașcolare [5, p. 8].
Activitatea extrașcolară, ca fenomen educațional, prezintă o
serie de particularități și se supune unor exigențe pedagogice
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specifice, pe care dascălii trebuie să le cunoască și să țină cont de ele.
Ea permite folosirea eficientă și plăcută a timpului liber al elevilor,
dezvoltarea vieții asociative, dezvoltarea capacităților de a lucra în
grup și de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea
voinței și formarea trăsăturilor pozitive de caracter [Ibidem, p. 9].
Dezvoltarea educației nonformale în epoca pedagogiei
postmoderne este stimulată de progresul permanent înregistrat la
nivelul tehnologiilor de vârf. Calitatea superioară a acestora a
determinat afirmarea unor forme specifice de realizare a educației
nonformale prin radio-școală; televiziune școlară/universitară;
învățământ la distanță, programe pedagogice pe internet etc.
(auto)perfectibile în contextul educației globale, care favorizează
valorificarea tuturor conținuturilor și formelor generale ale educației,
în perspectiva educației permanente și a autoeducației [7, p. 125].
Dezvoltarea educației nonformale oferă sugestii și chiar
soluții pentru depășirea prelungitei „crize a școlii”. Educația formală
îmbinată optim cu educația nonformală generează lifewide learning,
copilul fiind motivat să profite de experiențele de învățare de „peste
tot” și să devină inițiatorul propriului proces de cunoaștere adaptată.
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FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE
PRIN E-LEARNING
ȘTEFAN ELENA GABRIELA, doctorandă
(România)
Abstract
Process of continuing education of teachers in our country is based
on the paradigm of the approach not only in terms of learners'
competences but also of the concept of cumulative and continuous
development of the level of competences related to teaching staff.
Through the e-learning system dedicated to the continuous training
of teachers, the beneficiaries have the ability to access the related
programs regardless of location and time, the interaction between
the teachers and their trainers is not a direct one with an individual
assessment, which can be done by mutual agreement of the parties.
Keywords: education, innovation, management, e-learning,
continuous training, teacher
Adnotare
Procesul de formare continuă a cadrelor didactice din țara
noastră se bazează pe paradigma abordării nu numai în ceea ce
privește competențele cursanților, ci și a conceptului de dezvoltare
cumulativă și continuă a nivelului de competențe legate de cadrele
didactice. Prin intermediul sistemului de e-învățare dedicat formării
continue a cadrelor didactice, beneficiarii au abilitatea de a accesa
programele aferente, indiferent de loc și de timp, interacțiunea dintre
profesori și formatorii acestora nu este una directă, cu o evaluare
individuală, care se face de comun acord de către părți.
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Cuvinte-cheie: educație, inovare, management, e-learning,
formare continuă, profesor
Utilizarea tehnologiilor informaționale contribuie la formarea
și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice. Din această ipoteză
rezultă implicarea folosirii calculatorului, a diverselor programe și
platforme, în special e-learning, pentru dezvoltarea culturii
informației cadrelor didactice. Cercetarea efectuată a permis să
stabilim posibilitățile dezvoltării și valorificării gândirii cadrelor
didactice, aplicând diferite metode de învățare, programe de
calculator, pentru a atinge scopurile și obiectivele cercetării generale.
Folosirea calculatorului în activitate oferă elevilor o gamă largă de
oportunități de învățare.
Cadrele didactice trebuie să dispună de strategii și mijloace
care să le formeze elevilor priceperi, abilități, competențe.
Calculatorul oferă cadrelor didactice posibilitatea de a-și organiza și
de a-și reprezenta materialele informative în funcție de inteligența
dominantă a elevilor, particularizând astfel actul de învățare la
cunoașteri multiple, în sistem complex. Elevii, având ca dominantă
inteligența spațial-vizuală, beneficiază de avantaje, cum ar fi:
imagini, scheme, diagrame, histograme, pe care le poate oferi
calculatorul. Lecțiile pe calculator îl pot pune pe elev în situații de a
efectua analize ale cauzelor și efectelor, de a realiza desene și
combinări, clasificări pe diverse criterii.
Subiectii cuprinși în cercetare au fost cadrele didactice și
elevii claselor a VII-a de la Școala Gimnazială „Vasile Șeicaru”,
Oancea, constituind eșantionul experimental, și elevii claselor a VIIa
de
la
Școala
Gimnazială
„Sf.
Ierarh
Nicolae”,
Vânători, reprezentând eșantionul de control.
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Eșantionul constituit din elevii clasei a VII-a de la Școala
Gimnazială „Vasile Șeicaru”, Oancea, totalizând un numar de 24
elevi, și eșantionul constituit din elevii clasei a VII-a de la Școala
Gimnazială „Sf. Ierarh Nicolae”, Vânători, totalizand un numar de 28
de elevi, au urmatoarea structură:
Băieți

12

62,50%

12/28

Băieți

15

62,50%

15/24

Fete

9

37,50%

9/24

Total

24

100 %

24/24

Fete

16

37,5o%

16/28

Total

28

100 %

28/28

Din totalul numărului de elevi, 5% au o situație foarte slabă la
învățătură, 7 % - slabă, 27% - medie, 31,3 - bună și 28,8 % - foarte
bună.

Diagrama Situatia la învățătură a elevilor
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Vechimea în învățământ a cadrelor didactice
Școala Gimnazială „Vasile Șeicaru”, Oancea
NUMĂR RĂSPUNSURI PROCENTE (%)
1-5 ani
6 - 10 ani
11-15 ani
16 - 20 ani
peste 20 ani

2
5
3
3
7

10,0
25,0
15,0
15,0
35,0

TOTAL

20

100

Școala Gimnazială „Sf. Ierarh Nicolae”, Vânători

1-5 ani
6 - 10 ani
11-15 ani
16 - 20 ani

NUMĂR
RĂSPUNSURI
2
5
3
3

PROCENTE (%)
10,0
25,0
15,0
15,0

peste 20 ani

7

35,0

TOTAL

20

100

Media anilor de vechime este de 16,6. De ex., 35% au
vechimea peste 20 de ani, ceea ce înseamnă 7 subiecti, deci media
anilor de vechime fiind 16,6.
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Pentru realizarea obiectivelor investigației, se poate apela la
următoarele instrumente de cercetare:
- consultarea opiniei cadrelor didactice privind
utilizarea
chestionarului;
- observația pedagogică;
- experimentul pedagogic;
- testarea claselor experimentale și a claselor de control;
- metode statistice de prelucrare a datelor
- metode de reprezentare grafica a datelor experimentale
(tabelul, diagrama areolata, histograma).
Prin metodele clasice au fost determinate:
- valorile centrale - mediana, media, media ponderată,
modulul;
- valorile care exprimă indicii variabilității - amplitudinea
dispersiei; abaterea sau deviația centrală, abaterea medie
liniară sau variația medie (Vm), abaterea medie patratică sau
abaterea-standard (S), patratul abaterii-standard sau dispersia
(s2), coeficientul de variabilitate (cv)
- valori care exprimă indicii de corelație.
Dintre toate instrumentele enumerate pentru stabilirea
dificultăților care apar în timpul studierii impactului implicării
tehnologiilor informaționale, am folosit așa metode, cum ar fi:
observarea, interviul, discuții cu elevii și profesorii ce predau diferite
discipline și care au o vechime variabilă în învățământ. Coeficientul
mediu de eficiență în grupele experimentale a fost calculat după
media aritmetică a coeficienților din fiecare grup și are
valoarea Ce = 0,75816. În grupele de control, Ce = 0,64726.
Concordanța instrumentelor cu scopul și variabilele cercetării
Alegerea instrumentelor sau a metodelor unei cercetări se
raportează la problema de cercetare şi la întrebările ei. Acestea
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asigură o logică sau un set de procedee pentru a răspunde întrebărilor
cercetării. Așadar, se pleacă de la întrebările cercetării.
Realitatea trăită de către comunitate şi cadrele didactice, prin
transformările continue din sistemul de învăţământ, poate fi
descoperită numai din spusele şi trăirile acestora (interviul). De
asemenea, pentru a înţelege şi a interpreta părerile subiecţilor, se
caută să se afle informaţii cât mai dense şi mai bogate, problematica
reală cu care se confruntă cei vizaţi, încercând să se dezvolte o
înţelegere empatică a atitudinilor şi trăirilor acestora (chestionare).
Această abordare permite să se afle ce înţelesuri dau actorii
învăţământului.
Aşadar, ca metodă principală de colectare a datelor se folosește
chestionarul calitativ în profunzime, iar ca să se obţină cât mai multă
informaţie, se are în grijă tratarea cu atenţie a respondenţilor.
Metoda anchetei este o metodă de bază pentru cunoaşterea
realităţii sociale, o metodă care întreprinde studiul unei probleme
sociale, al unui fenomen social, prin mijlocirea colectării unor
informaţii rezultate din contact personal cu realitatea sau constând în
opinii, atitudini, comportamente de la un număr mare de membrii ai
colectivităţii cercetate. Aşadar, instrumentul anchetei este
chestionarul, folosit în cercetarea noastră.
Conţinutul chestionarului nostru a vizat cunoaşterea nevoilor
de formare a cadrelor didactice, organizarea. Întrebarea care se pune
este dacă profesorii de astăzi sunt conservatori sau țin pasul cu elevii
lor.
Pornind de la această idee şi dorind să cunoaştem mai bine
importanţa pe care o acordă cadrele didactice formării continue, leam împărţit chestionarele. Folosirea acestora ca tehnică de cercetare
în științele socioumane duce, așadar, la stabilirea relațiilor dintre
variabile și la verificarea, testarea ipotezelor. Acesta se deosebește de
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comunicarea verbală obișnuită prin simplul fapt că informația este
dirijată de către cel ce intervievează.
Chestionarul și interviul sunt cele mai utilizate tehnici de
cercetare în științele socioumane. În general, se recomandă utilizarea
interviului când trebuie studiate comportamente dificil de observat
pentru că se desfășoară în locuri private, când se cercetează
credințele și atitudinile, neexistând documente scrise despre acestea
(M. Stacey, 1970).
Utilizarea interviului în cercetarea știintifică are mai
multe scopuri:
- Identificarea variabilelor și a relației dintre variabile (scop
explorator); astfel, se pot formula ipoteze interesante și valide;
- Poate constitui instrumentul principal de recoltare a informațiilor în
vederea testării ipotezelor, fiecare întrebare reprezintă un item în
structura instrumentului de măsurare;
- Recoltarea unor informații suplimentare celor obținute prin alte
metode.
Pentru a putea stabili gradul de acces la platforma e-learning
a cadrelor didactice, acestea au avut ca sarcină de completat un
chestionar alcătuit din câteva întrebări legate de utilizator și de rolul
calculatorului în viața lor.
Prezentul chestionar urmăreşte aflarea opiniilor cadrelor
didactice în ceea ce priveşte dezvoltarea competențelor didactice în
sistemul de formare continuă prin e-learning. Subiecții au fost
solicitați să contribuie cu experienţa şi opiniile lor la identificarea
unora dintre aspectele problematice ale evaluării şcolare, în
încercarea de a înlătura astfel unele dintre posibilele cauze ale
eşecului şcolar. Premisa de la care se pornește este că valorificarea
experienţei didactice şi cunoaşterea opiniei celor direct implicaţi în
procesul evaluării sunt condiţii obligatorii pentru orice efort de
îmbunătăţire a calităţii învăţământului.
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Astfel, chestionarul aplicat a cuprins următoarele întrebări:
1. Care sunt nevoile/cerințele educaționale cu care se confruntă
profesorii la orele de curs?
2. Ce tipuri de cursuri considerați că ar fi utile pentru dezvoltarea
abilităților și aptitudinilor dumneavoastră?
3. Cât de multă încredere au persoanele în folosirea computerelor
sau a telefoanelor pentru realizarea sarcinilor online?
4. Cât de încrezătoare sunt cadrele didactice că vor reuși să
folosească o nouă tehnologie, fără a avea nevoie de ajutorul
altcuiva?
5. Cât de des folosesc tehnologia pentru a învăța ceva?
6. Cât de multă încredere au cadrele didactice în abilitatea lor de a
discerne care dintre informațiile găsite online sunt adevărate?
7. Cât de familiarizate sunt cadrele didactice cu abrevierile
digitale, cu anumite denumiri sau tehnici din procesul de învățare
online?
În urma cercetării teoretice și experimentale efectuate, reiese
faptul că, dacă vom aplica tehnologiile informaționale în procesul de
predare-învățare, atunci vom asigura:
a. creșterea volumului de informații asimilate;
b. mărirea eficienței procesului de predare-învățare;
c. reducerea timpului necesar pentru instruire;
d. dezvoltarea competențelor de utilizare a tehnologiilor multimedia.
Implementarea tehnologilor informaționale în procesul de
predare-învățare implică:
• sporirea atenției;
• creșterea volumului de informație conștientizată;
• reducerea timpului necesar pentru instruire.
Programul T. I. C. în sistemul învățământului preuniversitar
de toate treptele prevede:
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•

•

•

•

•
•
•
•

•

modernizarea sistemului de învățământ prin: îmbunătățirea
conținuturilor și promovarea tehnologiilor educaționale prin
utilizarea T. I. C.;
sporirea calității prestării serviciilor în învățământ, care
trebuie să corespundă standardelor educaționale europene;
asigurarea unui schimb eficient de informații între minister și
direcțiile generale raionale/municipale de învățământ, tineret
și sport;
formarea și extinderea continuă a spațiului informațional
educațional la nivel național prin asigurarea accesului
calitativ al școlilor și departamentelor Ministerului Educatiei
și Culturii la reteaua Internet;
crearea și administrarea resurselor educaționale (portal, siteuri, baze de date etc.). Asigurarea realizării, în acest spațiu, a
interacțiunilor operative între factorii educaționali;
crearea centrului „Tehnologii informaționale în educație” –
T.I.E.;
elaborarea programelor și standardelor pentru formarea
continuă a profesorilor;
pregătirea profesorilor de alte discipline școlare în utilizarea
T. I. C.;
formarea continuă a cadrelor pe filiere: instruirea profesorilor
de informatică; instruirea managerilor de toate nivelele în
utilizarea T. I. C. în procesul managerial; instruirea
profesorilor în aplicarea tehnologiilor informaționale și
comunicaționale la obiectele de studiu;
dotarea instituțiilor de învățământ preuniversitar cu
calculatoare, cu echipament și cu programe educaționale, care
vor permite realizarea procesului educațional bazat pe T. I. C.
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conectarea tuturor instituțiilor de învățământ preuniversitar și
a tuturor direcțiilor generale municipale de învățământ,
tineret și sport la rețeaua internet;
• crearea unui site (portal) educațional central;
• sporirea calității în educație prin utilizarea tehnologiilor de
informare și comunicare;
• utilizarea optimă a personalului și a resurselor materiale și
financiare;
• crearea unor baze de date adecvate pentru luarea deciziilor la
fiecare nivel de management educațional.
În concluzie, se poate afirma că formarea continuă a cadrelor
didactice nu se limitează la a fi un imperativ generat de evoluţia
socială, ci trebuie supusă unui proces de actualizare în acord cu
expansiunea mijloacelor de comunicare modernă. Astfel, cadrele
didactice vor identifica atât oportunităţi de dezvoltare profesională,
cât şi modalităţi de integrare în circuitele evolutive specifice
societăţii bazate pe cunoaştere.
•

1.
2.

3.

4.
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EDUCAȚIA PENTRU MEDIU – O ȘTIINȚĂ A VIITORULUI
ELENA-RALUCA DIMIDOF, doctorandă
Abstract
This article attempts a broad characterization of
environmental education (EE) and education for sustainable
development (ESD), and includes a short overview of the history of
the field, key debates, the main approaches to ESD and EE, and a
look toward the future. However, such a brief account should not be
considered to be fully comprehensive, and can only be considered to
provide a broad overview of the field from the authors’ perspectives.
Keywords: integration, environment, interdisciplinarity, way,
techniques.
Adnotare
Articolul încearcă o caracterizare a educației ecologice și
a educației pentru o dezvoltare durabilă și include o scurtă trecere în
revistă a istoriei domeniului, dezbaterile-cheie, principalele abordări
ale lor și o privire spre viitor. Cu toate acestea, un astfel de subiect
nu ar trebui să fie considerat a fi pe deplin cuprinzător, ci doar
poate oferi o perspectivă amplă asupra domeniului din punctul de
vedere al autorilor.
Cuvinte-cheie: integrare, mediu, interdisciplinaritate, mod,
tehnici
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S. Cristea definește educația ca fiind o realitate psihosocială
incomensurabilă care include o multitudine de activități și acțiuni
organizate, cu finalități pedagogice generale, specifice și concrete,
dar și de influențe spontane, incidentale și accidentale, cu efecte
pedagogice imprevizibile, difuze, continue și discontinue, directe și
indirecte, provenite din toate direcțiile mediului natural și social,
familial și local, național și internațional etc. [1, p. 9].
După cum apreciază specialiştii, noile tipuri de conţinuturi
sau „noile educaţii” reprezintă cel mai pertinent şi mai util răspuns al
sistemelor educative la imperativele generate de problematica lumii
contemporane [Văideanu, G., 1986 Încercând să răspundă acestora,
noile tipuri de conţinuturi sau „noile educaţii” s-au constituit şi s-au
impus într-un timp foarte scurt, dat fiind faptul că ele corespund unor
trebuinţe de ordin sociopedagogic din ce în ce mai bine conturate.
Educaţia ca fenomen, proces şi conţinut se completează şi se
diversifică. În acest contest, programele şi recomandările UNESCO,
au desemnat faptul ca imperativele lumii contemporane, au dat
naştere noilor educaţii, care nu sunt altceva decât răspunsuri ale
sistemelor educaţionale la problemele apărute. Noile educaţii, printre
care şi educaţia pentru mediu încep a se dezvolta şi a se promova
activ în procesul educaţiei şi formării personalității.
Poluarea mediului a apărut ca o consecință a revoluției
industriale: producția s-a diversificat, au crescut populația și
consumul de materiale, ceea ce a condus la îngreunarea procesului de
lichidare a reziduurilor. Se discută despre patru cazuri de
macropoluare, și anume:
• pătrunderea
substanțelor
toxice
în
mediul
înconjurător;
• poluarea atmosferei superioare provocată de cantitatea
mare de fum, existând mari găuri în stratul de ozon;
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„efectul de seră” prin care crește nivelul temperaturii
la suprafața Pământului;
• acidizarea lacurilor și distrugerea pădurilor.
Scopurile generale ale educaţiei relative la mediu, izvorâte şi
din priza de conştiinţă asupra creşterii accelerate a numărului şi a
gravităţii problemelor, au fost precizate de Conferinţa
Interguvernamentală, care a avut loc pe această temă în 1977, la
Tbilisi, sub egida UNESCO: „educaţia relativă la mediu trebuie,
înainte de toate, să urmărească dezvoltarea gradului de conştiinţă şi a
simţului responsabilităţii tuturor oamenilor faţă de mediu şi față de
problemele sale. Oamenii trebuie să dobândească cunoştinţele,
atitudinile, motivaţia, angajarea şi instrumentele necesare pentru a
acţiona, individual şi în colectiv, în vederea soluţionării problemelor
actuale şi a prevenirii apariţiei unor noi probleme”.
Obiectivele vizează deci în egală măsură cunoştinţele,
achiziţia de atitudini, clarificarea valorilor şi demersul practic.
În perspectivă şcolară, elevul trebuie ajutat să:
- înţeleagă că omul este inseparabil de mediul său şi că efectele
negative ale acţiunilor sale se repercutează asupra lui însuşi;
- obţină cunoştinţe de bază necesare soluţionării problemelor
mediului său imediat;
- judece responsabilităţile individuale şi colective, să se angajeze
în obţinerea cooperării pe linia rezolvării unor probleme;
- dezvolte instrumente de analiză, reflecţie şi acţiune pentru a
înţelege, a preveni şi a corecta neajunsurile provocate mediului
(acţiuni concrete, dar şi reflecţie aprofundată asupra soluţiilor
preventive, de perspectivă).
Focalizarea intervenţiei pedagogice pe obiectivele educaţiei
referitoare la mediu s-a realizat pe baza opţiunii motivate anterior şi
avându-se în vedere un set de principii pe care Claude Sauchon şi
Lester Brown le convertesc în caracteristici ale acestei educaţii şi,
•
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respectiv, în condiţii ale unei acţiuni eficiente în domeniu, printre
care menționează:
- în legătură cu problemele mediului trebuie, obligatoriu, stabilite
interdependenţele dintre factori şi efectele în lanţ, mergându-se până
la o analiză critică globală;
- în consecinţă, educaţia referitoare la mediu trebuie să se
realizeze în condiţii de interdisciplinaritate, toate faţetele unei
probleme fiind examinate într-o viziune de ansamblu, cu aportul
disciplinelor clasice, dar depăşindu-le.
Punctul de plecare îl reprezintă mediul care-l interesează
realmente pe elev, deci mediul său imediat.
Folosirea metodelor de acţiune (anchete, cercetarea
documentelor, discuţiile-dezbateri) este utilă formării judecăţilor de
valoare. Profesorul se integrează echipei, ca ghid, consilier, ajutor şi
îi sprijină pe elevi, putând în acelaşi timp satisface cerinţele de
rapiditate şi eficacitate, fiind solicitat ca sursă de nou şi claritate.
Educația pentru mediu devine un spațiu de intersecție a
formării în cadrul multor discipline de studiu cu posibilitatea
asocierii la numeroase alte dimensiuni.
Ariile disciplinare implicate în educația pentru mediu sunt:
- științe ale naturii și tehnici biofizice;
- știința umanistă;
- știința mediului, știință transdiciplinară, care integrează
diverse științe biofizice și umaniste care se referă la mediu.
În cadrul formării școlare, educația pentru mediu poate fi
grefată în toate disciplinele, poate beneficia de un context disciplinar
sau de unul transdisciplinar, alternativă preferabilă în contextul
actual.
Copiii sunt martori ai transformărilor din viața economică,
socială și a mediului înconjurător. Prin intermediul răspunsurilor
profesorilor, prin interpretarea lor, copiii ajung să înțeleagă relațiile
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dintre unele fenomene ale naturii, ca rezultate ale acțiunilor umane
asupra naturii.
În programa activităților din școală și grădiniță, la fiecare
capitol se pot realiza și activități referitoare la unele aspecte ale
educației ecologice, chiar dacă tema nu specifică aceasta.
Designul proiectării educației pentru mediu trebuie să fie în
acord cu elemente teoretice adoptate de curriculum sau de strategia
educațională, precum și cu opțiunile axiologice.
Principalele demersuri pe care le amintește Sauve L. și care ar
putea fi integrate într-o reală strategie educaționlă sunt: demersul
experențial și demersul holistic. Demersul experențial al relației de
formare presupune că subiectul intră în interacțiune cu mediul de
viață și de studiu. Acest demers implică un contact direct cu situația
reală, experiența stând la baza formării (fiind trăită – analizată –
conceptualizată). Participarea activă a persoanei deschide cadrul
educațional spre mediul de viață. Prin demersul holistic, subiecte
multidimensionale sunt considerate în globalitatea lor.
Se ţine cont de două tipuri de posibilă fragmentare:
– fragmentarea domeniului de cunoaştere (fragmentarea
realităţii este la baza majorităţii problemelor de mediu şi sociale);
– fragmentarea subiectului formării (în cazul în care doar
anumite dimensiuni individuale sunt solicitate, dezvoltarea integrală
a acesteia nu este asigurată);
Deteriorarea cu tendință catrastofală a mediului de viață,
înregistrată în ultimele decenii, e doar o fază recentă precipitată a
unui proces multimilenar de continuă mutilare și tulburare a naturii, a
echilibrului ecologic.
Criza ecologică contemporană este unanim recunoscută de
oamenii de știință, de sociologi, de politicieni, de economiști.
Aceasta atenționează prin tot mai multe și mai puternice semnale
cum sunt: degradarea stratului de ozon, extinderea poluării, dispariția
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unor specii de animale și plante, gestionarea nerațională a surselor de
energie convențională (L. Fodor, 1996). Educația ecologică face
legătură între științele educației și științele naturii. Ea trebuie să fie
un proces activ, continuu, desfășurat la scară planetară și în toate
mediile, clasele și categoriile sociale.
Educația ecologică se fundamentează în familie, prin puterea
exemplului, în primul rând, și apoi prin cea a cuvântului. Există două
moduri în care copilul intră în relație cu mediul său încojurător:
imitația și modelul.
Până la șapte ani, copiii îi imită pe părinți și pe educatori.
Gesturile, modul de adresare verbală, atitudinea și comportamentul
adulților sunt preluate fidel de copii. Jocul este activitatea esențială
pentru dezvoltarea lor fizică și psihică.
Primele forme organizate de cunoastere și ocrotire a mediului
înconjurător le revin grădiniței și școlii, care pun bazele educației
ecologice prin următoarele obiective:
• să cunoască unele elemente ale lumii înconjurătoare;
• să recunoască anumite schimbări și transformări din
mediul înconjurător;
• să exploreze și să descrie fenomene, procese din
mediul înconjurător, folosind diverse surse de
informare;
• să comunice idei pe baza observațiilor efectuate;
• să manifeste disponibilitate de a participa la acțiuni de
protejare și îngrijire a mediului;
• să aplice norme de comportare care să asigure
sănătatea și protecția omului și a naturii.
Educația ecologică se poate realiza la fiecare tip de activitate,
chiar dacă tema nu specifică clar acest lucru. Învățământul preșcolar
naște și menține în forul interior al copiilor două stări:
• dorința de a cunoaște universul lumii vii;
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• puterea de a ocroti formele de viață.
Scopul esențial al educației privind protecția mediului
înconjurător este de a oferi posibilitatea fiecăruia să-și manifeste
atitudinea personală, responsabilitatea față de mediul în care trăiește.
Omenirea poate să-și apere zestrea naturală, indispensabilă
vieții, dar pentru aceasta omul trebuie să știe, sa fie informat,
sensibilizat. O reîntoarcere, prin educație, la cultul naturii, al
elementelor ce o definesc, poate fi astăzi mult mai utilă, mai eficientă
decât oricând cu atât mai mult, cu cât vechea viziune asupra lumii nu
a dispărut din mentalitatea colectivă.
Un prim cerc al învățării trebuie să plece de la cultivarea
atitudinii controlate, pe care școala și familia o pot sădi în copil. Al
doilea cerc poate fi acela al gesturilor și atitudinilor active, ce se pot
forma în activități de protejare a spațiilor verzi, începând din clasă și
curtea școlii, până la cele de curățare a parcurilor, de plantare de
pomi și flori.
Chiar dacă e dificil acest proces educațional, dascălii trebuie
să aibă cunoștințe temeinice și să utilizeze mijloace cât mai adecvate,
pentru a atrage copiii în acest tumult al luptei duse pentru salvarea
naturii.
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COMPETENȚELE DE COMUNICARE LA ORA DE
EDUCAȚIE FIZICĂ
MIHAELA FLOREA, doctorandă
(România)
Abstract
Physical education is characterized, contrary to some
preconceived ideas, through an intense multi-level communication
process, both between teacher and pupils, as well as between
students.
The didactic communication within this discipline of the
curriculum is based on the achievement of the proposed objectives,
along with motivation. Moreover, in most cases, motivation can be
successfully stimulated by adapting and individualizing the didactic
message so as to lead to the attachment to this discipline.
Keywords: empathy, education, learning, efficient
communication, didactic communication, didactic message, phyisical
education
Adnotare
Ora de educație fizică se caracterizează, contrar unor idei
preconcepute, printr-un intens proces de comunicare, desfășurat pe
mai multe planuri, atât între profesor și elevi, cât și între elevi.
Comunicarea didactică în cadrul acestei discipline din planul
de învățământ stă la baza atingerii obiectivelor propuse, alături de
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motivație. Mai mult, în majoritatea cazurilor, motivația poate fi
stimulată cu succes prin adaptarea și individualizarea mesajului
didactic, astfel încât să conducă la apariția atașamentului față de
această disciplină.
Cuvinte-cheie: empatie, educație, învățare, comunicare
eficientă, comunicare didactică, emotivitate, mesaj didactic, educație
fizică.
Disciplina educație fizică face parte din ceea ce numim
trunchiul comun al Planului-cadru de învățământ, atât pentru
învățământul primar şi gimnazial, cât și pentru ciclul inferior și
superior al liceului.
Această disciplină îndeplinește câteva funcții specifice în
procesul instructiv-educativ: 1
- Funcția de dezvoltare armonioasă, care vizează
dezvoltarea somatică și funcțională a copilului/
adolescentului;
- Funcția de perfecționare a capacității motrice, care
țintește îmbunătățirea indicilor și aptitudinilor
psihomotrice;
- Funcția de igienă – se referă la conștientizarea,
însușirea și respectarea regulilor de igienă personală și
de grup;
- Funcția educativă, care ajută la formarea și întărirea
unor comportamente ghidate de o ținută morală
superioară, precum și la dezvoltarea competențelor de
lucru în echipă;
- Funcția de emulație – are drept scop stimularea
individului în a-și cunoaște și a-și depăși limitele,
Rață, Gloria, Didactica educației fizice și sportului, ed.II-a, revăzută și adăugită,
Ed. PIM, Iași, 2008, pag.30;
1
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dezvoltarea spiritului de competiție și a capacității de a
lucra în condiții de stres;
Funcția recreativă, care urmărește îndrumarea
copilului/adolescentului spre activități recreative
benefice;
Funcția de socializare – are drept obiectiv formarea
unor deprinderi superioare de inițiere și dezvoltare a
relațiilor de întrajutorare, colaborare și de integrare cu
succes a individului în grupul social din care face parte.
Analizând aceste funcții, observăm că în esența tuturora se
află necesitatea de a deține competențe superioare de comunicare
eficientă. Atât profesorul, ca lider în sala de clasă, ca formator de
opinie și modelator de comportamente, cât și elevii trebuie să
dezvolte în comun competențe superioare în comunicarea individuală
și de grup, pentru atingerea obiectivelor educative și pentru atragerea
copiilor/adolescenților către exercițiul fizic.
Contrar poate unor idei preconcepute, ora de educație fizică
se bazează pe comunicare la fel de mult ca oricare altă disciplină.
Mai mult decât atât, la ora de educație fizică se folosesc și simboluri
complexe din gestică, semnale auditive cu diferite semnificații,
mișcări, posturi statice etc., ce au un rol important în ansamblul
comunicării didactice.
În desfășurarea orelor de educație fizică se folosesc metode
didactice variate, dominante fiind metodele verbale expozitive,
metodele verbale conversative, dar și metode care implică, în special,
demonstrațiile.
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Mesajele verbale sunt prezente, preponderent, sub formă de
comenzi, explicații, dar și sub formă de mesaje de motivare,
convingere, sugestie. 2
De remarcat este faptul că un mesaj verbal (comanda pentru
executarea unei mișcări sau a unei succesiuni de mișcări) are drept
efect declanșarea unei acțiuni motrice la elev. Motivarea și
convingerea au un rol extrem de important în practicarea exercițiului
fizic, iar profesorul nu poate face asta decât prin mesaje verbale, pe
suportul unei relații apropiate între cadrul didactic și elev, pentru a fi
asigurată receptivitatea elevului și disponibilitatea sa de a accepta
sugestiile făcute sau de a urma sfaturile, în vederea atingerii
performanței.
Deducem că, în genere, feedbackul așteptat de profesor nu
este în mod obligatoriu un alt mesaj verbal din partea elevului, ci
acțiunea motrică pe care acesta o efectuează și corectitudinea/
acuratețea execuției.
În acest mod sunt activate mai multe funcții: cognitivă,
comunicativă, dar și persuasivă și expresivă, fapt determinant pentru
atingerea obiectivelor la ora de educație fizică.
Nu mai puțin importante sunt și elementele paraverbale care
însoțesc mesajele verbale, elemente care ar trebui să prezinte
următoarele elemente distinctive 3:
- Volumul vocii, care trebuie să fie variabil, în funcție de
circumstanțele de învățare;
- Ritmul pronunțării cuvintelor, care trebuie să fie în
acord cu ritmul mișcărilor și cu exigențele de susținere
a mesajului verbal;
Dragnea, A., coord., Educație fizică și sport: teorie și didactică, Ed. FEST,
București, 2006, pag. 167;
3
Dragnea, A., coord., Educație fizică și sport: teorie și didactică, Ed. FEST,
București, 2006, pag. 168
2
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Tonul vocii, care trebuie să parcurgă un repertoriu larg,
de la fermitate la căldură, în funcție de tipul mesajului
și de feedbackul așteptat de la elev;
- Dicția, care trebui să asigure claritatea mesajului;
Comunicarea nonverbală are o pondere mare în cadrul orei de
educație fizică și cuprinde două forme potrivite pentru exercițiul
fizic 4:
- Comunicarea gestuală, care are rol de susținere, de
completare și uneori poate chiar de înlocuire a
mesajului verbal;
- Comunicarea acțională și comportamentală, care face
legătură între domeniul conduitelor motrice și zona
atitudinală și ideatică;
O parte importantă a componentei comunicaționale
nonverbale este limbajul corporal, care este folosit prin tehnici
specifice 5:
- Mișcări, părți ale unei mișcări ori succesiuni de mișcări
executate într-o ordine logică și cu un anumit obiectiv ;
- Abordarea unor ipostaze statice sau dinamice, prin
tensionarea diferitelor grupuri de mușchi;
Aceste tehnici sunt folosite, îndeobște, pentru exprimarea prin
limbaj corporal, dar educația fizică nu exclude estetica mișcării:
dimpotrivă, mișcările corect executate pot fi de foarte multe ori pline
de grație și pot transmite emoție.
Una dintre condițiile unei comunicări eficiente este ascultarea
activă, ce trebuie să caracterizeze atât cadrul didactic, cât și elevul.
Ambele părți implicate în comunicare trebuie să-și asume rolurile și
să dovedească nu numai capacitate de emitere a mesajelor adecvate,
-

4
5

Ibidem
Ibidem
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dar și capacitate de a menține atenția concentrată, de a procesa
informația, de a cere lămuriri și de a da feedbackul potrivit.
Combinarea tuturor tipurilor de comunicare (verbală,
nonverbală și paraverbală), în proporții echilibrate, este cheia
obținerii succesului în comunicarea didactică.
Profesorul este cel care conduce procesul, deci trebuie să fie
capabil să formuleze mesajele și instrucțiunile, iar elevul – să execute
mișcările sau să răspundă potrivit subiectului abordat.
Dacă emiterea mesajului țintește provocarea unor schimbări
la nivelul receptorului, calitatea/intensitatea acestor schimbări nu
poate fi demonstrată decât prin modul în care elevul înțelege și
execută comenzile, prin nivelul motivației sale, al perseverenței și al
conștiinciozității de care dă dovadă. Este deci evident că în cadrul
procesului de comunicare, ascultarea are un rol la fel de important ca
și formularea și transmiterea mesajului, ele condiționându-se
reciproc.
Condiția cea mai importantă pentru atingerea obiectivelor
propuse la ora de educație fizică este aceea a desfășurării unui proces
de comunicare caracterizat de eficiență. Asta necesită o codificare
adecvată a mesajului didactic, ce ține de capacitatea profesorului de a
utiliza în mod potrivit elementele de cod, care să aibă în vedere
vârsta elevului, nivelul la care acesta se află, dar și o decodificare
integrală și oferirea unui feedback adecvat de către receptor, adică de
către elev. Mai mult decât atât, profesorul trebuie să fie un receptor
adecvat pentru mesajele emise de elevi, să dea dovadă de răbdare și
empatie. Considerăm deci că, în cadrul orei de educație fizică, un
obiectiv major care ar trebui enunțat ar fi acela de dezvoltare a
competențelor de comunicare la elevii din clasele liceale.
În cadrul orei de educație fizică, succesul demersului didactic
depinde de modul în care profesorul reușește inițierea și menținerea
unor relații sociale echilibrate, precum și câștigarea încrederii
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elevilor, astfel încât să își asigure autoritatea necesară și să dezvolte
atașamentul elevului față de exercițiul fizic. Aceste deziderate nu pot
fi atinse decât printr-o comunicare didactică eficientă și de bună
calitate, ce depinde atât de calitățile emițătorului, respectiv
profesorul, cât și de dezvoltarea psihică și de abilitățile receptorului,
care, în cele mai multe cazuri, este elevul. Este extrem de important
ca elevul să dețină repertoriul lingvistic în care să se afle și termenii
specifici educației fizice, iar intervenția profesorului să vină în
momentul optim, pentru ca elevul să înțeleagă sensul comunicării 6.
Putem deci afirma cu convingere că, pentru a se asigura de
atingerea obiectivelor propuse în cadrul desfășurării orelor de
educație fizică și pentru o comunicare eficientă și benefică,
profesorul trebuie nu numai să cunoască nivelul la care elevii dețin
competențele de comunicare și sociale necesare, dar trebuie să aibă și
capacitatea de a găsi metode adecvate pentru dezvoltarea acestor
competențe, cu aplicație directă în zona de cod ce se referă la
educația fizică.
În zilele noastre, îmbunătățirea competențelor de comunicare
exclude utilizarea metodelor clasice. Unul dintre indicatorii unei
educații de calitate este folosirea metodelor interactive. Dezvoltarea
competențelor de comunicare și formarea personalității elevului
reclamă modernizarea procesului educațional desfășurat în
învățământul preuniversitar, iar acest deziderat nu poate fi atins decât
prin utilizarea unor instrumente adecvate vârstei și personalității
tinerelor generații. Interactivitatea în ora de educație fizică necesită
un feedback constant odată cu implicarea elevilor în discuții pe teme
specifice, legate de acest tip de educație și de importanța achizițiilor
din domeniu. Feedbackul este un sprijin important în construirea
unor strategii pentru îmbunătățirea comportamentelor și a atitudinii
Rață, Gloria, Didactica educației fizice și sportului, ed.II-a, revăzută și adăugită,
Ed. PIM, Iași, 2008, pag. 153;
6
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față de educația fizică. Profesorul trebuie nu numai să furnizeze
cunoștințe, ci și să stimuleze elevii în deciziile pe care le iau.
Prin urmare, o provocare dinamică a inteligenței ajută la
reactivarea cunoștințelor legate de modul de acțiune. Profesorul de
educație fizică nu este doar o sursă de informație, ci deține și rolul de
mediator în procesul de creare a unui mediu caracterizat de un flux
informațional liber, ce ajunge în totalitate la elevi.
Valențele învățării interactive sunt de necontestat prin faptul
că inițiază și dezvoltă competențe și abilități de comunicare ce
constituie o ante-condiție pentru adaptarea cu succes în viața
profesională, oricare ar fi domeniul de activitate.
Practica tradițională din ora de educație fizică, ce constă în
cea mai mare parte în implementarea modului de execuție al mișcării
și în monitorizare, nu poate conduce la îmbunătățirea abilităților de
comunicare și a atitudinii față de mișcare.
Formarea interactivă la lecțiile de educație fizică are la bază
câteva aspecte comunicaționale de bază, ce se referă la
implementarea unității de învățare, stimularea activităților motorii și
dezvoltarea autocontrolului în învățare. Înțelegerea adecvată a
informației în procesul instructiv-educativ este realizată prin procesul
de comunicare, însoțit de multiple aspecte nonverbale opto-kinetice,
precum gesturile, expresiile faciale, elementele paraverbale de tipul
tonului și volumului vocii. Profesorul previzionează și construiește
un model de comunicare interactivă de transmitere, recepționare,
procesare și control a informației educaționale.
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Fig. 1. Structura modelului de lecție interactivă
Așa cum se poate observa din figura nr. 1, este crucial statutul
și comportamentul profesorului în legătură cu fiecare dintre elevii
săi, precum și modul în care profesorul abordează lecția, printr-o
comunicare intensă și activă în procesul de învățare, diversitate,
modele comportamentale îmbunătățite și activități mereu înnoite.
În acest context, prioritățile sunt: dialogul, activitatea
mentală, libertatea de alegere, evaluarea pozitivă, polifonia,
capacitatea elevului de a crea și a valorifica un climat favorabil,
organizarea comunicării și a motivării, integritate și claritate.
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PREȘCOLARITATEA – PERIOADA OPTIMĂ DE FORMARE
A IMAGINII DE SINE
FLORIA IONELA AURA, doctorandă
(România)
Abstract
An early, individualized educational program needs to be
based on building the personality of the child. He projects the
dimensions of the development domains into the child, with care
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about what each person's identity is. To build a self-image, we must
start from the identity, value and uniqueness of each child.
Keywords: self-image, education, early education, preschool, personality.
Adnotare
Un program educativ timpuriu, individualizat are nevoie să
se bazeze pe construcția personalității copilului. El proiectează în
copil dimensiunile domeniilor de dezvoltare, cu grija față de ceea ce
este identitatea fiecăruia. Pentru a construi o imagine de sine,
trebuie sa pornim de la identitatea, valoarea si unicitatea fiecarui
copil.
Cuvinte-cheie: imagine de sine, educație, educație timpurie,
preșcolar, personalitate.
Educația reprezintă o realitate psihosocială incomensurabilă,
care include o multitudine de activități și acțiuni organizate, cu
finalități pedagogice generale, specifice și concrete, dar și de
influențe spontane, incidentale și accidentale, cu efecte pedagogice
imprevizibile, difuze, continue și discontinue, directe și indirecte,
provenite din toate direcțiile mediului natural și social, familial și
local, național, internațional [1, p. 85].
Sprijinind interdependența, dobandirea capacității de decizie
și asumarea responsabilităților, ne propunem să facilităm construcția
unei imagini de sine puternice, pozitive, care să determine încrederea
în forțele proprii și respectul de sine la copii. Odată cu dezvoltarea
diferitelor componente ale personalității, copilul prescolar începe săși formeze și o imagine de sine, despre importanța sa în lume, despre
nevoile și puterea sa, despre valoarea pe care crede el ca o are.
Această imagine poate deveni tot mai mult sprijin sau o piedică în
procesul adaptării și învățării.
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Imaginea de sine este pentru fiecare o oglindă interioară prin
care se vede și se identifică. Imaginea din oglindă depinde de
acțiunile, de opiniile și de interacțiunile noastre și ale celor din jur,
începând cu mica copilărie. La vârste mici, copilul este mulțumit de
tot ceea ce face, pentru că cel mai important pentru el este să
stăpânească mediul și să-l poată schimba. Adulții din jurul lui dau
semnificație gesturilor și rezultatelor activității copilului.
Ca să înțelegem copiii, trebuie să ne amintim că și noi am
trecut prin această perioadă, numită copilărie. Am trecut prin
momente dificile în perioada micii copilării, uneori am abordat
problemele cu încredere, alteori cu deznadejde. Această încredere
vine din ceea ce știm că putem și din ceea ce suntem ca indivizi.
Imaginea de sine se dezvoltă pe parcursul vieţii din
experienţele pe care le are copilul cu celelalte persoane şi din
acţiunile pe care le realizează şi la care participă. Experienţele din
timpul copilăriei au un rol esenţial în dezvoltarea imaginii de sine.
Astfel, succesele şi eşecurile din copilărie, precum şi felul în care
reacţionează copilul la acestea definesc imaginea pe care o are
copilul despre el. Atitudinile părinţilor, ale profesorilor, colegilor,
fraţilor (surorilor), prietenilor, rudelor contribuie la crearea imaginii
de sine a copilului. Respectul de sine este un sentiment fluctuant –
uneori ai încredere în propriile forțe, alteori nu ai deloc încredere în
tine și în ceea ce poți. La copii, aceste stări sunt foarte delicate, ele
depind de lucruri diverse, minore sau majore, și anume: cuvântul
adresat, gestul, privirea adultului sau a celorlalți copii.
Imaginea de sine este ceea ce crezi despre tine. Aceasta
constă într-o multitudine de judecăți și credințe care îți ilustrează
ideea despre cum crezi tu că ești. Respectul de sine este o trăire
afectivă pe care o ai în raport cu judecățile, credințele, aptitudinile
sau opiniile tale despre propria persoană. Respectul de sine se naște
în urma acceptării acestei imagini de sine construite și cu ajutorul
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celorlalți. De asemenea, reprezintă valoarea pe care ți-o dai tu însuți
în funcție de dezvoltarea globală și specifică a personalității proprii.
Studiile efectuate în pedagogie și psihologie confirmă ipoteza
că de la vârsta preșcolară, copilul dobândește cele mai profunde și
mai durabile caracteristici psihice ale individualității proprii, precum
și sensibilitate și flexiblitate psihică.
Mielu Zlate consideră că imaginea de sine este „totalitatea
reprezentărilor, ideilor, credințelor individului despre propria sa
personalitate” [8, p. 53].
Formarea imaginii de sine nu este un proces exterior care
decurge pe lângă dezvoltarea continuă a organizării interne a
individului, dar nici un lux complex inutil. Ea se infiltrează structural
şi compune o direcţie fundamentală a devenirii personalităţii însăşi,
şi, sub aspect pragmatic-instrumental, reprezintă o cerinţă logică
necesară unei relaţionări şi unui echilibru adecvat cu lumea externă.
În planul comprehensiunii, formarea imaginii de sine devine posibilă
datorită abilității de fracționare pe care o stăpânește gandirea umană,
ceea ce face propriul său suport şi mecanism drept obiect al cercetării
şi analizei. Prin intermediul acestei capacităţi, individul este, în
acelaşi timp, cel care prelucrează informaţia, cel ce atribuie
informaţii, cel ce este supus investigaţiei cognitive. Omul ajunge la o
anumită imagine de sine nu numai pe calea autoaprecierii şi
autoadmirației izolate, ci şi prin relaţionare interpersonală, prin
asemănarea succesivă cu imaginile pe care el şi le formează despre
alţii şi cu imaginile pe care alţii şi le formează despre el.
Tocmai prin intervenția opiniilor şi aprecierilor celorlalţi, el
începe să se raporteze la sine obiectiv şi să înfăptuiască o acţiune
sistematică de autocunoaştere. Imaginile celorlalţi despre individ se
infiltrează necondiţionat, chiar şi prin inconştient, în alcătuirea
imaginii despre sine. În plan general, imaginea de sine contribuie la
dobândirea şi menţinerea identităţii, căreia îi revine un rol crucial în
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separarea solicitărilor interne de cele externe, în stabilirea atât a
punctelor de concordanţă, cât şi a celor de nepotrivire şi animozitate
dintre ele. De îndată ce imaginea şi conştiinţa de sine prind contur,
individul începe să-şi dezvăluie propria identitate în raporturile sale
cu lumea, refuzând din interior orice uniformizare şi dizolvare în
ceilalţi.
Imaginea de sine reprezintă un gen de filtru prin care trec şi se
compară atât solicitările interne proprii ale individului, motivele şi
scopurile activităţii lui, cât şi solicitările externe, limitând modul
concret de a proceda al persoanei la fiecare împrejurare şi situaţie
particulară. Ea se remarcă şi în modul de ierarhizare şi de integrare a
cerințelor, drepturilor, pe de o parte, şi a atribuțiilor şi obligaţiilor, pe
de altă parte. Corespunzător, ea devine un factor optimizator şi
apărător al echilibrului şi sănătăţii psihice sau, dimpotrivă, un factor
predispozant la decădere şi tulburare patologică.
Deşi imperceptibilă, greu de determinat şi de definit,
imaginea de sine joacă un rol deosebit de important în
comportamentul uman, individul fie că apără, fie că demonstrează,
fie că aspiră şi doreşte să le creeze celor din jur o imagine anume
despre sine, de obicei mulțumitoare. Imaginea de sine se constituie
succesiv în procesul de socializare a fiinţei umane prin raportare la
sistemul de valori şi norme socioculturale esențiale în grup.
Imaginea de sine este pentru fiecare o oglindă interioară prin
care se observă şi se identifică. Imaginea din oglindă depinde de
acţiunile, de concepțiile şi de interacţiunile noastre şi a celor din jurul
nostru, începând din fragedă copilărie. La vârstele mici, copilul este
mândru de tot ceea ce face, pentru că cel mai important pentru el este
să stăpânească mediul şi să-l poată schimba. Cei din jurul lui dau
conținut faptelor, acţiunilor şi produselor activităţii lui.
Imaginea de sine se concretizează reflexiv pe fondul unui
sentiment de identitate și continuitate a persoanei, ca expresie a
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prezentului psihologic. Modul în care ne percepem depinde de gradul
de autoapreciere și autorespect pe care îl dobândim.
Omul percepe şi îşi formează un model informaţional
cognitiv nu numai despre obiectele şi fenomenele lumii externe. El se
percepe şi pe sine însuşi, se autoanalizează şi se autointerpretează, în
primul rând, ca realitate fizică, ca înfăţişare exterioară, formându-şi o
imagine, mai mult sau mai puţin, incontestabilă şi absolută despre
Eul fizic, asociată cu judecăţile de valoare potrivite (frumos – urât,
agreabil – dezagreabil, puternic – slab etc.), iar în al doilea rând, se
percepe, se autoanalizează şi se autointerpretează ca realitate
psihosocială, sub aspectul posibilităţilor, abilităților, aptitudinilor şi
trăsăturilor de caracter, formându-şi, de asemenea, o imagine mai
mult sau mai puţin reală, asociată şi aceasta cu judecăţi de valoare
(capabil – incapabil, înzestrat – neînzestrat, tolerant – intolerant, bun
– rău etc.) Astfel, imaginea de sine apare ca o construcție
multilaterală mentală, care se întocmește treptat în cursul ascensiunii
ontogenetice a individului, în paralel şi în strânsă legătură cu
formarea conştiinţei lumii obiective, printr-un lung şir de procese şi
operaţii de comparaţie, clasificare – ierarhizare, generalizare –
integrare. Cele două componente de bază ale ei (imaginea Eului fizic
şi imaginea Eului spiritual, intelectual şi psihosocial) nu numai că se
completează reciproc, dar interacţionează şi se intercondiţionează în
mod dialectic. Ele se pot afla în relaţii de constanţă sau de
nepotrivire, de coordonare, având acelaşi rang valoric în complexul
vieţii şi activităţii individului sau de dependență, uneia atribuindu-se
o valoare mai mare decât celeilalte.
Fiind în esența sa un fenomen relațional, format la intersecția
dintre psihologic și social, imaginea de sine se formează printr-o
continuă sinteză între percepția de sine și percepția de altul, procese
mediate de modele și repere axiologice interiorizate în ontogeneză
prin socializare și învățare socială. [3, p. 119].
248

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bibliografie
Cristea, S. Educația. Concept și analiză. București: D.P.H,
2016.
Cristea, S., Cojocaru-Borozan, M., Sadovei, L., Papuc, L.
Teoria și praxiologia cercetării pedagogice. București:
Editura Didactică și Pedagogică, 2016.
Cristea, D. Tratat de psihologie socială. București: Trei,
2015.
Cucoş, C. Psihopedagogie. Iaşi: Polirom, 2009.
Curriculum pentru învățământul preșcolar (3 – 6/7 ani),
București, 2008.
Dumitriu, C. Psihologia educaţiei. Bacău: Alma Mater, 2014.
Nicola, I. Tratat de pedagogie școlară. București: Aramis,
2003.
Zlate, M. Eul și personalitatea. București: Trei, 1997.

METODE MODERNE DE PREDARE A INFORMATICII ÎN
LICEU
FRUNZĂ ELENA, doctorandă
Abstract
In the information society, knowledges of computer use are
essential, so teachers need to be prepared for the formation of new
generations of students who have access to IT resources from the
youngest age and who have to integrate into a society constantly
changing. The purpose of this article is to present modern methods of
teaching computer science in high school and how they can be
embedded in the instructive - educational process.
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Adnotare
În societatea informațională de azi, cunoștințele de utilizare a
calculatorului sunt esențiale, de aceea cadrele didactice trebuie să
fie pregătite pentru formarea unor noi generații de elevi, care au
acces la resurse IT de la cele mai mici vârste și care trebuie să se
integreze într-o societate aflată în continuă schimbare. Scopul
acestui articol este de a prezenta modul în care metode moderne de
predare pot fi imprementate în procesul instructiv-educativ, la orele
de informatică în treapta liceală.
Cuvinte-cheie: sistem educaţional, metode moderne, metode
colaborative.
Pentru a transmite în mod eficient informațiile de care au
nevoie elevii, pentru a-i ghida în dobândirea cunoștințelor necesare
pentru utilizarea tehnologiilor moderne, pentru adaptarea și
integrarea lor în societatea informațională și pentru formarea gândirii
algoritmice a acestora, cadrele didactice trebuie să fie permanent la
curent cu cele mai noi tendințe în educație și cu modalitățile prin care
tehnologia se poate integra în procesul de predare – învățare.
Este de asemenea foarte important ca fiecare cadru didactic să
fie deschis și interesat de utilizarea resurselor IT, să învețe să creeze
pentru elevi oportunități de manifestare creativă și să le ofere un
cadru de lucru colaborativ pentru împărtășirea de experiențe. Doar
așa, noile generații vor fi pregătite să facă față schimbărilor la care
vor fi expuse în societatea informațională.
Astfel, rolul cadrului didactic a devenit din ce în ce mai
complex și se bazează pe următoarele premise:
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• Cunoașterea și identificarea proceselor de învățare ale elevilor,
prin prisma înțelegerii, provocărilor cărora aceștia trebuie să le
facă față;
• Concentrarea pe dezvoltarea abilităților necesare în secolul
XXI: gândirea critică, rezolvarea de probleme, comunicarea și
colaborarea etc.;
• Identificarea celor mai eficiente instrumente și proiectarea
conținutului educațional digital, pentru activități inter- și
transdisciplinare;
• Sprijinirea dezvoltării personale a elevilor, a construirii
propriei cunoașteri și furnizarea de suport pentru definirea
propriilor obiective și planuri de învățare.
Metodele colaborative de lucru la clasă contribuie la creșterea
interesului elevilor pentru anumite subiecte, îi ajută să aprofundeze
teme specifice, să descopere, să-și exprime liber ideile și să se
implice mai mult în procesul de învățare. Metodele colaborative de
lucru sunt foarte diverse, de aceea este importantă cunoașterea unei
game cât mai largi, astfel încât cadrul didactic să poată alege și
adapta metoda potrivită pentru obiectivul de învățare vizat. Metodele
colaborative s-au dezvoltat odată cu tehnologia web 2.0, ce permite
crearea și schimbul de conținut generat de utilizatori.
Indiferent de metoda aplicată, este foarte importantă
monitorizarea continuă a procesului de predare, astfel încât
informațiile să fie transmise corect, iar obiectivele de învățare să fie
atinse.
În prezent, se face trecerea la tehnologia web 3.0, ce va permite
computerelor să înțeleagă semantica, iar site-urile din noua generație
vor fi mult mai dinamice, interactive și atrăgătoare pentru utilizatori.
Numărul de dispozitive de calcul (telefoane inteligente, tablete,
ceasuri inteligente etc.) și de servicii web (poștă electronică, motoare
de căutare, rețele sociale, online banking etc.) pe care un utilizator le
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folosește este foarte mare, depinzând într-o mare măsură și de modul
de întrebuințare al web-ului de către utilizator. La acestea se vor mai
adăuga treptat și o gamă foarte variată de dispozitive individuale
personale cu acces la internet, care vor deveni din ce în ce mai
accesibile utilizatorilor obișnuiți – așa numitul IoT (Internet of
Things – Internetul Tuturor Lucrurilor). Astfel, se preconizează că
inteligența artificială va sta la baza următoarei revoluții industriale,
când mașinile vor deveni capabile să execute sarcini mecanice, dar și
autonome. Acest proces mai este denumit și automatizare sau
robotizare.
Profesorii
pot
folosi
aplicațiile GOOGLE
FOR
EDUCATION (Google pentru educație) la elaborarea planurilor de
lecții interactive, la fișe de lucru pentru elevi, individuale sau de
grup, la conceperea de teme și teste, la gestionarea portofoliilor
elevilor și a documentelor catedrei, la urmărirea evoluției elevilor, la
organizarea de ședințe cu părinții și alte evenimente, la crearea de
site-uri pentru disciplina predată sau pentru clasă etc. Suita Edu Apps
include aplicații pentru comunicare, colaborare și stocare de date.
Pentru a avea acces la aplicațiile Google, este necesară crearea unui
cont și a unei adrese de email Gmail.
Aplicația pentru educație Google Drive oferă spațiu nelimitat
pentru creare, stocare și distribuire de documente. Aceasta este un
instrument digital foarte util pentru orice tip de instituție
educațională. Cu Google Drive se pot salva fișierele de lucru, se pot
accesa oricând și de pe orice dispozitiv, se pot partaja instantaneu cu
alți utilizatori și se pot stoca fără restricții de spațiu sau format (de
ex.: text, prezentări, foi de calcul, formulare, fișiere de tip video,
fotografii etc.).
Aplicațiile pentru educație Google Docs, Sheets și Slides sunt
instrumente digitale eficiente pentru colaborarea profesor – elev și
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elev – elev, care permit munca în echipă atât la clasă, cât și în afara
ei.
Cu ajutorul acestor instrumente pentru colaborare, profesorii și
elevii creează și editează documente, foi de calcul și prezentări.
Aplicațiile permit lucrul simultan, în același document, pentru
mai mulți utilizatori și salvarea automată a fiecărei modificări. De
exemplu, cu formularele Google (Google Forms), profesorii pot crea
rapid și ușor chestionare, sondaje de opinie și instrumente de
feedback, iar răspunsurile elevilor sunt colectate rapid și centralizate
automat în foi de calcul.
Cu aplicația Google Forms profesorii pot crea teste pentru
fixarea cunoștințelor elevilor (inclusiv inserarea de imagini și
videoclipuri, selecție de răspunsuri multiple), formulare de evaluare
pentru lecții și activități școlare (inclusiv analiza răspunsurilor), dar
și să creeze formulare de înregistrare pentru evenimentele școlii și
formulare de acord dat de părinți pentru diferite activități.
Cu Google Sites, profesorii și elevii pot crea site-uri fără
cunoștințe de programare. Se poate crea un website fără a scrie nicio
linie de cod. Această aplicație permite oricărui utilizator să creeze
site-uri web pentru diverse proiecte, discipline, pentru clasă sau
școală, fără să fie necesare cunoștințe avansate de programare sau de
HTML.
Google Classroom: Clasa Viitorului în școala ta; este o
aplicație pentru educație cu o interfață prietenoasă și intuitivă, care
este utilizată în prezent de peste 20 milioane de profesori și elevi din
întreaga lume. Classroom este un instrument digital care oferă multe
avantaje pentru educație: profesorii își eficientizează timpul printr-o
mai bună organizare a structurii cursurilor și temelor, comunicarea
devine mai eficientă atât la curs, cât și în afara clasei, profesorii și
elevii pot posta anunțuri și întrebări, temele sunt colectate și predate
mai ușor de pe orice dispozitiv.
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În plus, temele devin mult mai interesante și mai atractive
pentru elevi, deoarece, printr-un singur clic, ei au acces la
informațiile și la materialele aferente lecțiilor predate cu Google
Classroom.
Dropbox permite selectarea de fotografii, documente și
videoclipuri de oriunde și distribuirea acestora cu ușurință. Fișierele
salvate în Dropbox pot fi accesate cu ușurință de pe orice computer,
telefon, tabletă și pe web. Soluția este utilă și ca back-up, în cazul în
care unul dintre echipamentele utilizate are probleme. Astfel,
fișierele de interes pot fi în continuare accesate, deoarece acestea
sunt salvate în cloud și nu doar pe echipamentul cu probleme.
Dropbox criptează fișierele încărcate, iar descărcarea se realizează
prin intermediul unei conexiuni securizate HTTPS, ceea ce înseamnă
că fișierele sunt protejate.
Aplicația se poate instala de pe site-ul www.dropbox.com sau,
pentru echipamentele mobile, din magazinele de aplicații: Google
Play, App Store, Microsoft Store.
Dropbox ajută la îndeplinirea cu ușurință a următoarelor
acțiuni:
• Back-up automat pe server: programul creează folderul
Dropbox în care fișierele de interes sunt copiate și sincronizate
automat cu serverul Dropbox (atunci când există o conexiune de
internet);
• Lucru colaborativ: se poate partaja un fișier, fie invitând alți
utilizatori de Dropbox, fie acceptând invitațiile altor utilizatori.
Spre deosebire de Google Docs, Dropbox permite editarea
colaborativă, dar nu simultană, pe orice tip de fișiere;
• Sincronizare între mai multe echipamente: dacă există
Dropbox instalat pe mai multe echipamente (de exemplu, un
laptop, un desktop și un telefon inteligent) se va sincroniza
automat conținutul directorului pe toate echipamentele;
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• Publicarea pe Internet a fișierelor salvate în subfolderul
Public al folderului Dropbox: fiecare fișier salvat în folderul
Public, beneficiază de un link unic, ce poate fi acesat de alți
utilizatori, chiar și de cei care nu au creat un cont de Dropbox;
aplicația permite doar partajarea de fișiere nu și de foldere.
EVERNOTE permite crearea de notițe, liste, memento-uri,
atașarea de documente, salvarea de fotografii sau linkuri, inserarea de
desene în documente, editarea de documente pdf, crearea de agende
etc. Aplicația poate fi accesată de pe orice dispozitiv (laptop, telefon,
tableta etc.) și se poate instala de pe site-ul www.evernote.com sau,
pentru echipamentele mobile, din magazinele de aplicații: Google
Play, App Store, Microsoft Store.
Evernote propune utilizatorilor trei tipuri de conturi – cel de
bază, care este gratuit, dar are un acces limitat la funcțiile ce pot fi
accesate (cu planul de bază se pot sincroniza două device-uri și
încărca un conținut lunar de până la 60MB – poze, notițe audio, sau
pagini web) și două tipuri de conturi premium, care vin cu funcții
suplimentare și presupun costuri de utilizare.
În Evernote se pot lua notițe scrise, sub forma unui document
de sine stătător, notițe scrise pentru ecranele tactile, dar și notițe prin
Webcam sau microfon. Acestea din urmă se utilizează pentru a nota
rapid idei, în cazul în care timpul de utilizare al aplicației este limitat.
Notițele pot fi trimise prin e-mail către alți utilizatori, sub forma unui
text din corpul mesajului, prin Facebook, Twitter sau LinkedIn.
Aplicația le permite utilizatorilor să creeze notițe de tip text,
foto și audio care se sincronizează apoi pe toate dispozitivele folosite
de aceștia, precum smartphone, tabletă sau computer. Odată salvate
notițele în Evernote, utilizatorul poate atașa acestora un document, o
fotografie ori un fișier video/audio sau poate crea și adăuga pe
moment o poză sau o notiță audio și poate chiar dicta conținutul
notiței.
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Evernote ajută la îndeplinirea cu ușurință a următoarelor
acțiuni:
• Redactare și distribuire de note rapide, pentru a nu pierde
idei importante;
• Salvare poze/documente și idei de pe site-uri web pentru
analiză ulterioară;
• Realizarea de planificări și gestionarea listelor de activități;
• Colaborare mai ușoară în grupuri;
• Adnotare, note și schițe;
• Înregistrarea interviurilor/conversațiilor;
• Scanarea notițelor scrise de mână;
• Salvarea emailurilor importante.
Utilizarea Evernote în educație:
• Organizarea lecțiilor – utilizarea de etichete (taguri) pentru a
planifica și a împărți pe categorii lecțiile ce urmează a fi
predate la clasă;
• Realizarea planurilor de lecții și template de evaluare;
• Centralizarea resurselor educaționale utilizate frecvent și a
foilor de lucru, pentru a fi ușor de căutat și de accesat;
• Centralizarea sarcinilor de realizat și a obiectivelor de
învățare urmărite în fiecare etapă;
• Partajarea de informații cu elevii, părinții sau personalul
administrativ, în funcție de subiectele de interes;
• Realizarea de imagini cu informațiile de pe smart boardul
din clasă – la începutul lecției și la final, pentru a urmări mai
ușor evoluția;
• Partajarea de cunoștințe când lucrați pe proiecte;
• Dezvoltarea profesională – în situația în care participați la
cursuri profesionale, cu Evernote se pot păstra toate notele și
resursele educaționale;
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• Participarea la evenimente, workshopuri, seminarii,
schimburi de bune practici – se pot centraliza ideile noi
învățate, datele de contact ale participanților etc..
WhatsApp este o aplicație de mesagerie, ce are un număr
foarte mare de utilizatori, la ora actuală.
Cu ajutorul WhatsApp, se pot primi mesaje în mod rapid,
simplu, securizat și se pot realiza apeluri gratuite de pe
echipamentele cu conexiune la Internet. Comunicarea se poate
realiza doar cu alți utilizatori de WhatsApp.
Utilizare WhatsApp în educație:
• Crearea de grupuri de învățare, ce facilitează comunicarea
între cadrul didactic și elevi (inclusiv cei care au absentat din
diverse motive) în afara orelor de curs, pentru clarificarea
aspectelor dificile sau care nu au fost înțelese la clasă,
transmiterea de teme specifice de realizat etc.; grupul
organizat comunică, practic, în cadrul unui forum privat
organizat de cadrul didactic;
• Crearea și înregistrarea de lecții audio ce pot fi trimise
direct elevilor, și aceștia le pot aprofunda ascultându-le de
câte ori au nevoie;
• Menținerea contactului cu elevii, în afara orelor de curs, și
transmiterea de mementouri referitoare la termenele limită pe
care le au de respectat sau transmiterea de informații celor
care au absentat;
• Menținerea contactului cu părinții, pentru a le transmite
informații de interes și rapoarte despre situația școlară a
copiilor lor;
• Transmiterea temelor și a sarcinilor de lucru pe care le au
de făcut pentru următoarea lecție, către elevii care au
absentat;
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•

Transmiterea de materiale video preluate din diverse
surse, astfel elevii pot aprofunda subiectul prin vizionarea
materialului de câte ori le e necesar;
• Transmiterea de materiale grafice, astfel elevii au acces, în
clasă sau în afara clasei, la resurse educaționale.
CLOUD COMPUTING reprezintă un ansamblu de servicii IT
– aplicații, posibilități de stocare, acces la informații – găzduit de mai
multe servere aflate în locuri care nu sunt cunoscute utilizatorului.
Cloud computing utilizează pentru gestionarea și stocarea
datelor un mediu virtual, în loc de un singur dispozitiv. Practic, în loc
de salvarea fișierelor pe un singur dispozitiv (laptop, de exemplu),
acestea se stochează pe un desktop virtual, distinct față de
dispozitivul fizic. Fișierele din Cloud pot fi accesate de oriunde cu
condiția ca echipamentul de pe care se accesează datele să aibă
conexiune la Internet.
Avantajele utilizării soluțiilor de cloud :
• Acces instant la informație, fără a fi nevoie de accesarea
unui anumit dispozitiv pe care se stochează local date;
• Sincronizarea și accesarea datelor de oriunde, de pe mai
multe dispozitive;
• Stabilitate – tehnologia cloud este una dintre cele mai
stabile, iar analizele din domeniul IT arată că industria cloud
va continua să se dezvolte;
• Flexibilitate – se adaptează ușor la cerințele software în
schimbare rapidă;
• Creșterea vitezei de calcul și a capacității de stocare –
serviciile cloud sunt flexibile, scalabile, pot procesa volume
foarte mari de date atunci când este nevoie, chiar pe loc, sau
pot aloca automat spații de stocare suplimentare când este
necesar;
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Dezvoltarea de soluții standardizate și implementarea de
soluții complexe fără a necesita expertiză internă;
Posibilitatea de a fi accesat de pe platforme multiple, atât
din interiorul, cât și dinafara infrastructurii școlare;
Eficiență din punctul de vedere al costurilor – oferă un
model flexibil și scalabil, care nu obligă școlile să
achiziționeze infrastructuri de ultimă oră sau să facă investiții
în aplicații costisitoare;
Standardizarea software-ului – o bază comună de aplicații
ce poate fi utilizată în școală sau la nivel regional și permite o
întreținere mai ușoară prin licențierea centralizată și acces la
actualizări;
Securitatea datelor – accesul la cloud se face întotdeauna pe
bază de user și parolă. Faptul că datele sunt stocate în cloud
permite recuperarea lor mai facilă și continuarea activității,
fără riscul de a pierde toate datele, cum se poate întâmpla, de
exemplu, în cazul unui dispozitiv furat sau pierdut;
Utilizarea soluțiilor de tip cloud contribuie la reducerea
amprentei de carbon (de exemplu, prin reducerea volumului
documentelor imprimate și multiplicate și păstrarea
documentelor în format electronic fără a mai fi nevoie și de o
arhivă fizică).
Exemple de soluții de cloud:
Google Drive
OneDrive
iCloud
Dropbox

Utilizarea soluțiilor de cloud în educație:
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Pentru cadrele didactice, soluțiile de cloud oferă acces rapid
la planuri de lecții, note, prezentări, programe software, alte
resurse educaționale;
Posibilitatea de a acorda acces la manuale școlare și la alte
resurse educaționale, care presupun costuri ridicate în
varianta tipărită; materialele stocate în cloud sunt ușor de
actualizat în timp real, astfel încât elevii să aibă întotdeauna
acces la cele mai actuale resurse de învățare;
Pentru elevi, soluțiile de cloud oferă oportunități multiple, din
care pot selecta și pe care le pot utiliza în procesul de
învățare. Folosind un dispozitiv conectat la Internet, elevii pot
accesa o gamă largă de resurse și instrumente software care se
potrivesc cu stilul lor de învățarea, cu aspirațiile și interesele
lor;
Colaborare – se pot organiza grupuri diferite de elevi, ce pot
lucra la proiecte comune sau se pot partaja materiale
educaționale cu alte cadre didactice în cadrul unor experiențe
de tip schimb de bune practici;
Trasabilitate – soluțiile de cloud permit salvarea mai multor
revizuiri și versiuni ale unui document, astfel încât să se poată
urmări cronologic evoluția unui element;
Permit unităților școlare să adopte soluții software,
comercializate pe baza modelului „pay-as-you-go” (tip
abonament), fără a fi nevoie de investiții majore la achiziția
inițială.
De asemenea, de cele mai multe ori, nu sunt necesare
investiții suplimentare în hardware, soluțiile de cloud putând
fi accesate de pe dispozitivele uzuale (laptopuri, desktopuri,
echipamente mobile etc.) dotate cu soluții software obișnuite.
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ECOLOGIA VERSUS EDUCAȚIA ECOLOGICĂ
GAVRILUȚ ROXANA, doctorandă
GÎNJU STELA, dr., conf. univ. UPS „I. Creangă”
Abstract
If ecology is science that studies the living conditions of living
beings, their interaction with he living beings and their environment,
then we all need ecological education which, in addition to the other
types of education, must be passed on to current and future
generations as a matter of environment health and implicitly of
population health. Ecological education must be passed on by
parents, then by pre-school teachers through various activities that
will lead children to maintain a healthy natural environment, to
protect and respect nature.
Keywords: ecology, ecological education,environment.
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Adnotare
Ecologia este știința care se ocupă de studiul condițiilor
existenței ființelor vii, a interacțiunii dintre acestea și dintre ființele
vii și mediul lor. Cu toții avem nevoie de educație ecologică, ce
trebuie transmisă generațiilor actuale și celor ce vor urma ca fiind o
condiție a sănătății mediului și, implicit, a sănătății populației.
Educația ecologică trebuie întreprinsă de părinți, de cadrele
didactice prin diferite activități care să-i determine pe copii să
păstreze un mediu sănătos, natural, să protejeze și să respecte
natura.
Cuvinte-cheie: ecologie, educație ecologică, mediu.
Încă în Antichitate Aristotel, Hipocrate, Dioscoride, Teophrast
puneau în evidență scrierile lor faptul că oamenii fac observații
asupra naturii. Considerat drept părintele ecologiei animale, Aristotel
a studiat obiceiurile și comportamentul pasărilor, diferitele procese
legate de viața acestora, cum ar fi: reproducerea, migrația,
hibernarea, hrănirea, schimbarea culorilor etc.[10, p.82].
Theophrast din Eresos, fost student al lui Aristotel și succesorul
său ca director al Lyceumului din Atena, este considerat tatăl
botanicii și unul dintre fondatorii ecologiei. Inovația sa principală
este evidențierea unei legături între obiectele perceptibile ale naturii
și rațiune. A descris experiențe de germinare, a observat influenta
diferiților factori abiotici asupra evoluției plantelor – pentru ecologia
plantelor cultivate este de remarcat descrierea polenizării
(smochinul).
După prăbușirea Imperiului Roman de Apus (sec. al V-lea), se
instituie o stagnare a științei și educației. Este însă de remarcat
sistemul educațional al francilor (Carol cel Mare), care a dus la
înființarea primelor universități (întâi Bologna, apoi Salamanca,
urmate de Pisa și Padova). În acest context au apărut idei progresiste,
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cum ar fi cea a lui G. F. Leibniz (1646-1716), filozof și
matematician, care a postulat ideea cum că în univers toate sunt
legate între ele. Alte idei care au stat la baza apariției ecologiei au
fost acelea exprimate de W. Derham (1657-1735) în lucrarea ,,Istoria
naturală a animalelor”, unde apare ideea protecției mediului.
O reală contribuție în dezvoltarea ecologiei o are C. von
Linnaeus (1707-1778), medic și profesor la Universitatea Uppsala,
deschisă în anul 1477 în Suedia. Lucrările sale asupra florei
regionale, asupra geografiei vegetației Scandinaviei, asupra lanțurilor
trofice sunt recunoscute ca fiind importante pentru apariția ecologiei
ca știință.
Charles Darwin (1809-1882) pune bazele teoriei evoluției și,
împreună cu A.R. Wallace, în 1859, prezintă teoria selecției naturale,
urmată apoi de publicarea lucrării ,,Originea speciilor”. Este un
moment important în drumul spre apariția ecologiei, deoarece astfel
se demonstrează prin fapte conexiunile care există în natură, care este
semnificația lor pentru evoluție, caracterul dinamic și istoric al
originii speciilor.
Ernst Haeckel (1834-1919), promotorul lui Darwin în
Germania, introduce în 1866 termenul de ecologie (de la grecescul
oikos – casă, gospodărie, economie și logos – știință). Prin ecologie,
Haeckel definește știința care descrie condițiile luptei pentru
existență, știința gospodăririi naturii. În acest context, a pus în
evidență relațiile care se stabilesc între animale și mediul lor de viață,
relații pe care le consideră complexe, directe și indirecte și care
determină lupta pentru existență.
În jumătatea a doua a sec. al XIX-lea, s-au acumulat multe idei
și interpretări cu caracter ecologic în câmpul unor științe cum ar fi:
zoologia, botanica, bacteriologia, în conținutul cărora ideile ecologiei
plantelor și animalelor prind contur. Apar noțiunile fundamentale ale
ecologiei, și anume: bioceneză (Karl Moebius – 1877), habitat (F.E.
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Clements – 1905), biotop (F.Dahl – 1908) și ecosistem (A.G. Tansley
– 1935). Urmează o serie de mari progrese făcute în sfera ecologiei,
care culminează cu tratarea cibernetică și matematică a fenomenelor
cu specific ecologic, la mijlocul sec. al XX-lea.
E. P. Odum (1957) este savantul care deschide un nou drum în
ecologie, accentuând calitatea de sistem a comunităților biotice.
Acesta este un moment important în evoluția acestui concept: este
vorba de apariția ecologiei sistemice, cea care are ca scop
cunoașterea relațiilor dintre toate structurile lumii vii, a funcțiilor
acestora, dar și de descifrare a legilor ierarhiei sistemice a
ecosistemelor.
Se consideră că până în anul 1960 ecologia se afla doar în sfera
științelor teoretice și cercetările sale nu erau inserate în domeniul
vieții practice, nu abordau imensul impact pe care această știință îl
putea avea asupra vieții umane. Dar, din păcate, omul a modificat
mediul, prin activitatea sa, fapt care a dus la o serie de degradări
grave ale ambianței naturale generale.
Ecologia este astăzi „ştiinţa care studiază condiţiile existenţei
fiinţelor vii şi interacţiunile de orice natură care există între aceste
fiinţe vii, pe de o parte, şi între aceste fiinţe vii şi mediul lor, pe de
altă parte” [5, p.21].
N. Botnariuc și A. Vadineanu (1982) opinează: „Ecologia
studiază legile care determină productivitatea, stabilitatea și evoluția
ecosistemelor și a ecosferei în ansamblul lor și, implicit, studiază
influenta activității umane asupra acestor procese, precum și
implicațiile lor asupra calității vieții oamenilor” [1, p. 45].
I. Puia și V. Soran (1998) definesc ecologia ca fiind „știința
care se ocupă de toate relațiile ce se stabilesc între organisme și
diferite comunități (biocenoze), precum și de raporturile
organismelor și comunitarilor cu mediul fizic de trai”[11, p.67].
UNESCO, în anul 1964, a inițiat Programul biologic
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internațional pentru ecologie, care a vizat o unificare a metodelor de
cercetare, precum și o inventariere a proceselor ecologice existente,
la scară mondială. În anul 1992, la Rio de Janeiro au fost adoptate
măsuri, prin care statele se obligă să acționeze în sensul supraviețuirii
umanității pe planetă, în condiții optime și cât mai durabile. Aceste
măsuri au asigurat buna dezvoltare a ecologiei și a științelor
ecologice aplicate.
În anul 1970, în Nevada (SUA), la conferinţa IUCN (Uniunea
Internaţională pentru Conservarea Naturii), specialiştii şi cercetătorii
au definit educaţia ecologică ca fiind: „procesul prin care sunt
recunoscute valori şi clarificate concepte pentru a se putea dezvolta
abilităţi şi atitudini necesare înţelegerii şi aprecierii relaţiilor dintre
om, cultura din care face parte şi mediul biofizic. Educaţia ecologică
include, de asemenea, exersarea luării unei decizii şi formularea unui
cod propriu de conduită privind calitatea mediului” [13, p. 20].
Este de menționat și tradiţia românească în domeniul educaţiei
ecologice, deoarece nume redutabile ca: Emil Racoviţă, Grigore
Antipa, G. Cobălcescu, C. Moța, A. Borza, Emil Pop etc. au spus că
problematica sănătății mediului și a gospodăririi sale eficiente să fie
considerate elemente importante care trebuie transmise generațiilor
următoare.
Unul dintre primele documente oficiale în care apare termenul
de educaţie ecologică este Legea nr. 82, din 20 noiembrie 1993,
privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, art. 6,
litera k, însă fără a se defini şi a detalia scopul domeniului. Ulterior,
au apărut şi câteva lucrări pedagogice teoretice (e.g. Fodor, 1996,
2000; Burcu şi Burcu, 2005) în care au fost formulate numeroase
argumente privind importanţa şi necesitatea educaţiei ecologice.
Este necesar ca noua generaţie să dispună de cunoştinţe,
deprinderi, atitudini, motivaţii şi angajamente necesare pentru a
acţiona individual şi în cadrul comunităţii pentru rezolvarea
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problemelor actuale şi pentru prevenirea problemelor viitoare ale
mediului. Cuvântul „mediu” exprimă o noțiune cuprinzătoare și
fundamentală, prin care înțelegem lumea vie și cea neînsuflețită, în
principiu, aproape tot ce înconjoară omul. Mediul natural este o
noţiune fundamentală care stă la baza ecologiei ca ştiinţă.
În Legea protecţiei mediului, nr.137/1995, mediul este definit
ca „ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa,
solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile
atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele
vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele
enumerate anterior, inclusiv valorile materiale şi spirituale, calitatea
vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului”.
[12, p. 4]. Definiţia a fost preluată şi în art.1 alin. 2 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului.
Trăsăturile de bază ale personalităţii omului încep să se
formeze din anii copilăriei, cei şapte ani de acasă fiind hotărâtori
pentru comportamentul şi pentru respectarea unor principii de viaţă.
De aceea, păstrarea mediului natural în mod nealterat şi menţinerea
condiţiilor civilizate, în orice habitat și în orice împrejurare, trebuie
să fie o datorie educaţională primordială a familiei și a școlii. La
început, membrii familiei, iar apoi educatorii îi familiarizează pe
copii cu diferite norme şi valori morale. Educația se face, în primul
rând, prin exemplul propriu şi apoi prin intermediul cuvântului.
„Există două cuvinte magice care indică felul în care copilul intră
într-o relaţie cu mediul său înconjurător. Acestea sunt imitaţia şi
modelul. Nu frazele moralizatoare, nici poveţele pline de sens sunt
cele care au efect asupra copilului, ci tot ce săvârşesc sub privirea sa
adulţii în mediul înconjurător” [6, p. 24].
Grădiniţa şi apoi şcoala preiau procesul educaţional început în
familie și îl duc mai departe, îl stilizează, structurându-l. Astfel se
formează cetățeanul de mai târziu, care va avea o atitudine corectă
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față de mediul ecologizat, pe care trebuie să îl apere și să-l păstreze,
luptând împotriva factorilor distructivi și poluanţi.
Comportamentul ecologic poate fi descris ca o activitate pe
care o putem observa la un individ și care constă în protejarea și
respectarea mediului înconjurător prin intermediul unor acţiuni
concrete. Din sfera acestui comportament mai face parte și evitarea
unor acțiuni nocive pentru natură. Enumerăm câteva valori şi
atitudini specifice comportamentului ecologic: grija faţă de mediu,
grija față de semeni, spiritul critic și respectul pentru adevărul
științific, interesul pentru natură, iniţiativa personală în direcția
ecologizării spațiilor etc.
Acţiunile ecologice începute de la vârstele mici duc la
formarea unui comportament ecologic şi creează o atmosferă
deosebită, evocă emoții pozitive, ajută copiii să se relaxeze. Aceste
acțiuni presupun următoarele etape:
- perceperea şi observarea naturii. Această primă etapă poate fi
realizată prin ieşirile în natură, excursii şi expediţii. Sub îndrumarea
educatoarei, copiii vor percepe vizual, auditiv, olfactiv şi tactil ceea
ce îi înconjoară. Acesta este primul pas de contact nemijlocit şi
constituie premisa etapelor următoare;
- definirea senzaţiilor şi sentimentelor trăite în urma perceperii
mediului înconjurător. În această etapă, educatoarei îi revine rolul de
a discuta aceste aspecte şi de a explica apartenenţa noastră la
sistemele naturale de viaţă, de a-i învăţa pe copii că trebuie să existe
o comuniune între noi şi mediul de viaţă;
- implicarea personală. Prin discuţii şi activităţi practice pot fi
relevate şi derulate forme şi modalităţi de implicare individuală sau
colectivă în ecologizare.
Pentru a defini conceptul de educaţie ecologică, trebuie să
explicăm două noţiuni care interacţionează, influenţându-se reciproc:
calitatea mediului (vizează însuşirile esenţiale ale acestuia, în raport
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cu calitatea condiţiilor naturale) şi degradarea mediului (definită ca
afectarea echilibrului ecologic şi a calităţii vieţii, cauzate, în
principal, de poluare).
Educaţia ecologică este un proces educaţional format din cinci
elemente bazate pe următoarele concepte individuale:
- Conştientizarea: „să ajuţi oamenii să devină conştienţi de
faptul că sunt alegeri pe care ei le pot face în calitate de consumatori,
dar aceste alegeri pot avea multiple implicaţii asupra mediului
înconjurător” [7, p. 20];
- Cunoştinţele: „ajută la înţelegerea interrelaţiilor din lumea
vie, astfel încât oamenii să înţeleagă cum interacţionează cu mediul,
ce probleme pot apărea, precum şi cum pot fi acestea rezolvate” [7,
p. 20];
- Atitudinile: „tendinţe consistente de selectare preferenţială a
unor alternative de răspuns în situaţii specifice, pornind de la valori
sau caracteristici personale stabile” [7, p.21];
- Aptitudinile – abilităţi, talentele şi aptitudini – cu caracter
individual: „eficienţă şi competenţe în efectuarea sau rezolvarea cu
succes a unor sarcini sau activităţi specifice” [7, p. 20];
- Implicarea încurajează elevii să-şi aplice cunoştinţele
dobândite, să participe activ la luarea deciziilor, să-şi susţină propria
opinie. Acest proces poate duce la schimbarea comportamentului
individual şi la creşterea încrederii de sine.
Particularităţile educaţiei ecologice reies din însăşi definiţia
conceptului şi anume: copilul trebuie ajutat să conştientizeze şi să-şi
asume responsabilităţi în ceea ce priveşte mediul în care trăieşte; el
trebuie să-şi exprime liber ideile personale şi să înveţe să ia atitudine
atunci când este cazul; trebuie să acţioneze pentru menţinerea unui
mediu curat prin implicarea în gestionarea ecologică a deşeurilor.
Încă de la o vârstă mică, copiii trebuie să înveţe şi să respecte
legile naturii, ei fiind ajutaţi să descifreze şi să-şi însuşească ABC-ul
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ecologiei, să înţeleagă esența activității de protecţie a mediului, de
gestionare a diverselor deşeuri, de ocrotire a naturii. Copiii trebuie
învăţaţi cum să contribuie la refacerea naturii, menţinând curăţenia şi
îngrijind frumuseţile ei oriunde s-ar afla, să înţeleagă că, ocrotind
natura, se ocrotesc pe ei înşişi.
În documentele oficiale care se referă la forma învăţământului
din România, apar o multitudine de aspecte, dintre care două se
detaşează: idealurile şi finalităţile învăţământului românesc:
învăţământul urmăreşte realizarea idealului educaţional întemeiat pe
tradiţiile umaniste, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii
româneşti şi contribuie la păstrarea identităţii naţionale. ,,Scopul
principal al educaţiei privind mediul înconjurător este acela de a oferi
fiecărui individ posibilitatea de a manifesta o atitudine personală,
responsabilă faţă de mediul în care trăieşte.” [3, p. 34]
Pornind de la obiectivele-cadru în domeniul ştiinţe din cadrul
„Programei activităţilor instructiv-educative în grădiniţă” (Bucureşti,
2008), se stabilesc următoarele obiective cu grad înalt de generalitate
şi complexitate:
 ,,Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a
mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii
pentru investigarea acestuia;
 Dezvoltarea capacităţii de observare şi de stabilire relaţiilor
cauzale, spaţiale, temporale;
 Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene
din natură şi din mediul înconjurător;
 Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a
mediului înconjurător, în vederea educării unei atitudini
pozitive faţă de acesta ” [8, p. 2].
Programa învăţământului preşcolar la categoria activităţi
opţionale menţionează şi educaţia ecologică. Aceasta presupune că,
în ciuda importanţei sale, programa pentru educaţie ecologică se
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poate aplica în funcţie de mai mulți factori: materialele didactice de
care dispune grădinița, resursele umane competente să desfășoare
acest gen de activitate, alți factori materiali și sociali.
Poate unii îşi pun întrebarea: „De ce este obligatoriu ca
educaţia ecologică să înceapă de timpuriu, încă de la vârsta
preşcolară?”. Pentru că aceasta este vârsta la care este ideal să
înceapă viitorul cetăţean al planetei să se formeze, din punctul de
vedere al păstrării naturii pe care o va transmite în dar generațiilor
viitoare. Pe de altă parte, este evident că nu trebuie să uităm de
importanța, în formarea viitorului adult, a celor „șapte ani de acasă”.
Acești ani sunt zestrea prin care fiecare copil primește normele de
bază ale comportamentului cetățeanului de mai târziu, preocupat de
mediul în care trăieşte.
Accentuăm prin acest articol faptul că educaţia ecologică,
incluzând şi abilităţile de gestionare a deşeurilor, trebuie să îşi
găsească un loc mai important în programa preşcolară, deoarece
formează bazele deprinderii unui anumit mod de a înţelege relaţia
dintre om şi mediul de viaţă, ,,deoarece preşcolarii trebuie să
realizeze că problemele mediului înconjurător sunt ale lumii întregi şi
ale fiecăruia dintre noi, că fiecare acţiune negativă a noastră, oricât
de insignificantă ar fi, poate să afecteze în mod distructiv natura.
Semnalele de alarmă lansate de specialişti, explicaţiile şi statisticile
întocmite de aceştia au un rol incontestabil, dar implicarea şi acţiunea
educativă eficientă de formare în sens ecologic devine deosebit de
importantă. ” [4, p. 3]
Scopul final al educaţiei ecologice este acela de ,,a-l face pe
copil să cunoască şi să-şi însuşească normele şi regulile de prevenire
şi de combatere a efectelor nedorite, cauzate, unele, de fenomene
naturale, altele – de acţiunea oamenilor. Menţinerea sănătăţii
individuale şi colective, înţelegerea necesităţii cultivării
comportamentelor şi atitudinilor de protecţie şi autoprotecţie în
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raport cu natura, gestionarea deşeurilor sunt elemente esenţiale ale
acestei forme de educaţie. ” [9, p. 67]
Obiectivele urmărite pentru realizarea unei educaţii ecologice
la vârsta preşcolară sunt:
 ,,crearea, în grădiniţă şi în împrejurimi, a unui mediu ambient
plăcut, prin amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi;
 formarea unui comportament etic, civic;
 formarea unor deprinderi de conservare a naturii, de păstrare
a unui mediu curat;
 implicarea copiilor în colectarea materialelor reciclabile –
hârtie şi peturi;
 conştientizarea şi sensibilizarea comunităţii locale, a copiilor
şi a părinţilor faţă de problemele mediului etc. ” [9, p.70].
În concluzie, încă din antichitate oamenii au fost interesați de
mediul în care trăiau. Înțelepții și marii gânditori ai omenirii au
studiat lumea plantelor, a animalelor, au fost interesați de conexiunile
dintre elementele lumii minerale și lumii vii, au conștientizat faptul
că mediul în care trăiește comunitatea umană este un dar ce trebuie
păstrat, protejat, înțeles și respectat.
Ecologia a fost la început o știință mai mult teoretică, dar în
vremurile actuale, când deja activitățile omului în natură au creat
multe dezechilibre, apare stringent nevoia ca cetățenii să fie
conștienți de regulile unui comportament ecologic.
Cu atât mai mult, copiii, începând cu vârsta preșcolară, trebuie
să fie formați, prin intermediul educației ecologice, pentru
respectarea și păstrarea naturii, în forma ei cât mai curată. La copiii
de vârstă preşcolară, educaţia ecologică se poate realiza mai mult la
nivelul formării deprinderilor şi al trăirilor afective.
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EFICIENTIZAREA STILURILOR MANAGERIALE
ALE PROFESORULUI – CONDIȚIE A
DEZVOLTĂRII PERFORMAŢELOR ELEVILOR
GHEORGHIŢĂ MARGARETA, doctorandă
(România)
Abstract
Managerial style is an interference between personality,
professional training, and the manager's life experience. The
efficiency of managerial style is the achievement of the proposed end
results with low resource consumption, and the effectiveness - the
extent to which an activity achieves the proposed goals. A teacher
applies an effective managerial style if he / she has a clear vision of
effective didactic activity if he / she is able to determine the
educational actors to share his / her vision if he / she obtains through
the consistency and consistency of actions measurable performance
if, following the internal and external evaluation of the manifestation
of qualities managerial abilities show a substantial increase in
educational services and final products: increasing school success,
pupils' performance with minimum resources consumed. The
professional training of a teacher must ensure quality in both
specialist training and psycho-pedagogical training.
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Keywords: management, status; roles of the teacher; the
personality of the teacher; professional qualities, pedagogical
aptitude
Adnotare
Stilul managerial este o interferenţă între personalitatea,
pregătirea profesională şi experienţa de viaţă a managerului.
Eficienţa stilului managerial reprezintă realizarea finalităţilor
propuse cu un consum mic de resurse, iar eficacitatea – măsura în
care o activitate realizează finalităţile propuse. Un profesor aplică
un stil managerial eficient dacă are o viziune clară asupra activităţii
didactice, dacă e capabil să determine actorii educaţionali să
împărtăşească viziunea sa, dacă obţine prin consistenţa şi
consecvenţa acţiunilor performanţă măsurabilă, dacă, în urma
evaluării interne şi externe, a manifestării calităţilor şi abilităţilor
manageriale, înregistrează o creştere substanţială a serviciilor
educaţionale şi a produselor finale, și anume: creşterea succesului
şcolar și a performanţei elevilor cu minimum de resurse consumate.
Formarea profesională a unui profesor trebuie să asigure o
pregătire atât de specialitate, cât şi psihopedagogică de calitate.
Cuvinte-cheie: management, status, roluri ale profesorului,
personalitatea profesorului, calităţi profesionale, aptitudine
pedagogică.
Termenul management exprimă, în sens larg, „un ansamblu
de reguli şi de principii de conducere a unei activităţi în condiţii
specifice, de gestionare eficientă a unor resurse existente, pentru
atingerea unor finalităţi / obiective prestabilite” [5, p.11].
Etimologia conceptului de management derivă din latinescul
„manus” (mână, manevrare, conducere, pilotare). Alexandru Graur
subliniază că de la acest cuvânt latin s-a format în limba italiană
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„maneggio”, în limba franceză „manege”, în limba engleză „to
manage” (a administra, a conduce). În limba engleză au apărut apoi
„manager” (conducător, organizator, administrator, director) şi
„management” (activitatea/ arta de a conduce, abilitate, organizare).
Managementul educaţional are în vedere teoria şi practica,
ştiinţa şi arta proiectării, organizării, coordonării, evaluării, reglării
elementelor activităţii educative, a resurselor ei, ca activitate de
dezvoltare liberă, integrală, armonioasă a individualităţii, conform
idealului educaţional [5, p. 20]. Managementul educaţional este un
concept care orientează acţiunile spre obţinerea succesului în
educaţie, cuprinde ansamblul de principii, funcţii, norme şi metode
de conducere care asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ.
Funcţionarea activităţii didactice nu asigură şi succesul ei.
Eficacitatea unei activităţi constă în „măsura în care activitatea
satisface o necesitate, realizează un obiectiv, îndeplineşte o funcţie”,
iar eficienţa activităţii este raportată la „măsura rezultatelor unei
activităţi la eforturile făcute în timpul desfăşurării activităţii
respective” [7, pp. 6-11]. Pentru a fi eficient, trebuie să se
maximizeze rezultatele şi să se diminueze costurile. Eficienţa este
deci raportul dintre eficacitate şi costuri.
Managementul ştiinţific se caracterizează prin existenţa unui
sistem de principii specifice, coordonatoare, a unor norme şi reguli
generale prin respectarea cărora se poate configura atingerea
performanţei elevilor în realizarea obiectivelor unei activităţi
didactice. Cel mai frecvent citate „principii ce trebuie respectate în
managementul ştiinţific, raţional şi creativ sunt: a) principiul
eficienţei; b) principiul utilizării cu maximum de randament a
întregului sistem (elemente teoretice, procese, relaţii, resurse, efecte);
c) principiul eficacităţii (al performanţei şi al calităţii); d) principiul
rolului central al obiectivelor; e) principiul participării specifice şi
responsabile a tuturor factorilor din cadrul organizaţiei; f) principiul
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asigurării dinamismului conducerii, al promovării unor norme de
conduită participativă (răspundere, iniţiativă, autoritate, motivaţie,
disciplină, cooperare etc.); g) principiul antrenării echilibrate a
elementelor într-o activitate raţională (scopuri, acţiuni, resurse,
mijloace, metode, factori, relaţii, rezultate); h) principiul adaptării
sistemului de management la caracteristicile concrete; i) principiul
motivării tuturor persoanelor implicate în proces” [5, p.13].
Stephen Covey consideră că un manager modern adoptă
următoarele „şapte deprinderi” [4, 32-39]:
1. Atitudinea proactivă – inversă atitudinii reactive. „A fi proactiv”
înseamnă a căuta soluţii, a rezolva problemele, a avea capacitatea de
a le preveni pentru a le putea soluţiona în fazele incipiente. Pentru a
menţine un spirit creativ în clasă, este nevoie de încurajarea elevilor
să-și exprime opiniile, chiar dacă acestea vizează statu–quo-ul, ceea
ce corespunde unui stil de conducere democratic, şi de promovarea
unei atitudini proactive în ceea ce priveşte generarea de soluţii şi
aplicarea lor, adică formarea încrederii că fiecare poate avea aportul
său în desfăşurarea cu succes a activităţii şcolii. Managerul trebuie să
fie proactiv, să caute soluţii de rezolvare a problemelor, să aibă
capacitatea să anticipeze problemele. În conceperea planurilor de
desfăşurare a activităţilor, orice manager proactiv intuieşte riscurile,
nevoile şi îşi ia măsuri de precauţie, stabileşte căi alternative la
activităţile propuse. Managerul nu lasă o problemă ivită să se
aprofundeze, ci ia măsuri rapide de remediere a cauzelor şi efectelor,
ca problema să nu ia amploare şi ecoul ei să nu deterioreze imaginea
şcolii.
2. Trasarea scopului încă de la începutul acţiunii. Eficienţa
managementului are la bază conştiinţa activă atât a scopurilor, cât şi
a capacităţii creative de a le finaliza.
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3. Stabilirea priorităţilor: activităţile trebuie desfăşurate nu după
urgenţă, ci după importanţa lor. E nevoie de discernământ, voinţă,
disciplină.
4. Adoptarea unui mod de gândire câştig/câştig („win-win”), care
presupune ca fiecare parte negociatoare să aibă un avantaj şi să fie
mulţumită după tranzacţie.
5. A înţelege mai întâi şi apoi a fi înţeles: este important ca
managerul să aibă capacităţi empatice. Interacţiunile personale pe
care le are cu resursele umane (elevi, părinţi, alţi profesori etc.)
presupun ascultarea atentă a celor cu care intră în contact, intuirea
trăirilor şi sentimentelor lor. Managerul care vrea doar să fie înţeles
de ceilalţi, fără să îi înţeleagă el mai întâi, de regulă, are un stil
managerial autoritar, care nu ascultă ideile celorlalţi.
6. A acţiona creativ: în funcţie de situaţie, e nevoie de conformism
sau de nonconformism, în anumite doze. În mediul clasei, uneori
actorii educaţionali se comportă conform cu valorile împărtăşite.
Pentru a gestiona reţeaua de roluri şi statute din şcoală/ clasă, e
nevoie de valori. Managerul trebuie să stimuleze procesele creative
creând un mediu favorabil care să permită exprimarea şi diversitatea
ideilor referitoare la un subiect, un climat destins bazat pe cooperare,
toleranţă faţă de ambiguitate şi multă informaţie, schimbul
democratic de idei între membri. Pentru eficienţă, trebuie raportate
efortul şi rezultatele la timp, trebuie încurajate discuţiile constructive,
aparent contradictorii. Sinergia este modul de a lucra în echipă, de
a aplica un mod eficient de rezolvare a problemelor. Presupune
colaborarea în luarea deciziilor, valorizarea punctelor de vedere
diferite, stimularea creativităţii, a inovaţiei. Când este folosită
colaborarea ca principiu, suma performanţelor elevilor este mai mare
decât suma performanţelor individuale. E o variantă a principiului
potrivit căruia, în management, întregul este mai mare decât suma
părţilor sale.
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7. O dezvoltare eficientă, o continuă perfecționare, care implică
două procese: dezvoltarea prin experienţă a normelor pro-sociale;
sporirea capacităţilor personale. Un manager trebuie să-şi
perfecţioneze continuu stilul managerial, să fie deschis la schimbări
de viziuni, să se adapteze continuu şi rapid. Este discutabil care ar fi
cea mai importantă funcţie a managerului: organizarea sau controlul?
Un manager modern depăşeşte dezordinea proprie concepând şi
aplicând planuri împreună cu elevii, luând în considerare părerile şi
experienţele lor. Trebuie să înveţe din greşeli şi să ia exemplu din
bunele practici ale altor profesori. Brainstormingul la nivelul cadrelor
didactice poate salva orice impas.
Statusul social şi profesional al profesorului: Persoana
trebuie înţeleasă ca expresie obiectivă a raporturilor dintre individual
şi social, dintre psihologic şi sociocultural.
Conceptul de status (lat. status) desemnează o „poziţie
ocupată de o persoană sau de un grup în societate” [1]. „Statusul
atribuit sau ascriptiv reprezintă poziţia acordată de societate, urmare
a dimensiunii psihosociale (vârstă, sex, religie, rasă, mediu familial).
Statusul dobândit este poziţia câştigată de o persoană prin învăţare,
prin efort şi se obţine de către individ în cadrul competiţiei cu toţi cei
care aspiră la el, precum şi prin exprimarea opţiunilor pentru poziţia
ocupată” [15, p. 7].
În ştiinţele sociale, conceptul de status se referă la poziţia
unei persoane sau a grupului în sistemul relaţiilor cu ceilalţi din grup
sau cu alte grupuri sociale; statusul defineşte identitatea socială,
drepturile şi îndatoririle persoanelor, reprezentând poziţia pe care un
individ o ocupă pe una dintre dimensiunile sistemului social existent.
„Treapta pe care se află un individ într-o structură socială reflectă
tipul de apreciere asupra lui dată de ceilalţi pentru că este evaluată în
funcţie de această poziţie a sa, iar recunoaşterea ei depinde atât de
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personalitatea insului, cât şi de normele şi valorile sociale ale
structurilor sociale” [15, p. 6].
În lucrarea „Dicţionar de psihologie”, Paul Popescu-Neveanu
defineşte profesia ca „formă de activitate specializată pusă la
dispoziţia persoanei de societate, pentru satisfacerea necesităţilor ei
şi a valorificării capacităţilor individuale ca sursă de venit şi ca
mijloc de existenţă individuală, grupală, socială, ca ansamblu de
solicitări, pe plan tehnic, social, în care persoana se poate integra ca
totalitate, cu prevederea înlăturării de risc, supraefort, neplăcut sau
inadecvat” [13, p.557].
„În şcoală, profesorul este conducătorul activităţii didactice
desfăşurate în vederea realizării obiectivelor prevăzute în
documentele şcolare. Rolul conducător al profesorului în activitatea
didactică rămâne una din coordonatele de bază ale misiunii sale.”
[11, p. 473]. Conţinuturile informaţionale din programele şcolare,
materialele şi mijloacele didactice sunt premise latente ale formării
personalităţii umane, însă ele capătă valenţe educative doar ca
urmare a prelucrării şi transmiterii lor de către profesor.
Anita E. Woolfolk menţionează în „Educational Psychology”
[3, pp. 5-7] următoarele roluri pe care le poate exercita profesorul: a)
expert al actului de predare-învăţare (poate lua decizii referitoare la
tot ce se întâmplă în procesul de învăţământ); b) agent motivator
(declanşează şi întreţine interesul elevilor, curiozitatea şi dorinţa
elevilor pentru învăţare); c) lider (conduce un grup de elevi,
exercitându-şi puterea asupra principalelor fenomene care au loc în
procesul instructiv-educativ, este prieten, confident, sprijin al
elevilor, substitut al părinţilor ş.a); d) consilier (observator sensibil al
comportamentului elevilor, îndrumător persuasiv, sfătuitor); e) model
(exemplu pozitiv pentru elevi prin întreaga sa activitate,
personalitate, prin acţiuni şi comportament); f) profesionist reflexiv
(încearcă permanent să înţeleagă, să reflecteze la întâmplările inedite
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din clasă, să studieze şi să analizeze fenomenele psihopedagogice cu
care se confruntă); g) manager al clasei (monitorizează, organizează,
evaluează întreaga activitate din clasă, asigură consensul elevi –
profesori – părinţi – alţi factori educaţionali; proiectează „toate
deciziile şi acţiunile solicitate pentru menţinerea ordinii în clasă” [16,
pp. 5-7].
Profesorul îşi asumă o multitudine de roluri a căror exercitare
este dependentă de personalitatea lui. Paralel cu activitatea didactică,
profesorul desfăşoară şi o activitate extraşcolară sau culturaleducativă. Conţinutul social al acestei profesiuni constă în
participarea la evenimentele şi frământările social-culturale ale
timpului în care trăieşte şi ale poporului din care face parte. Acest
status îl prezintă pe profesor ca pedagog social, preocupat de grija
pentru creşterea gradului de cultură şi civilizaţie al naţiunii sale.
Dascălul nu încetează să fie educator şi în afara şcolii, cu
obiective, mijloace şi strategii specifice activităţii extraşcolare. Acest
status social este exercitat numai dacă dascălul îşi continuă misiunea
şi în afara cadrului profesional. Cele două laturi ale activităţii sale,
şcolară şi extraşcolară, se completează reciproc, coexistă, imprimând
acestei profesiuni un rol foarte important în progresul societăţii.
Personalitatea profesorului este suma dintre motivele alegerii
acestei profesiuni şi pregătirea de specialitate şi psihopedagogică
dobândită în formarea profesională. Formarea trăsăturilor de
personalitate este condiţionată de aptitudinea pedagogică a
profesorului şi de cultura sa dobândită ca rezultat al pregătirii şi
experienţei profesionale acumulate în timpul studiilor şi în activitatea
didactică.
Profesia de dascăl este rezultatul acumulării unei culturi
profesionale, a unei tehnici de lucru, al formării unor competenţe
generale şi specifice necesare acestei profesii. Cultura profesorului
este compusă din cultura generală, cultura filosofică, cultura de
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specialitate şi cultura psihopedagogică. La nivel profesional şi social,
profesorul îndeplineşte numeroase sarcini care îi solicită o cultură
vastă, cuprinzând cunoştinţe din diverse domenii ale ştiinţei, tehnicii
şi culturii, dublate de o viziune filosofică care îi asigură un stil
propriu asupra activităţii pedagogice şi asupra evoluţiei societăţii.
„Pregătirea de specialitate se referă la însuşirea cunoştinţelor dintr-un
domeniu al ştiinţei, tehnicii, artei sau culturii, apoi valorificate în
actul pedagogic al predării unui obiect de învăţământ.” [11, p. 474]
Dintre competenţele generale şi speciale solicitate în această
meserie, pot fi enumerate, după „Clasificarea ocupaţiilor din
România”, următoarele [2]: a) solide cunoştinţe în domeniul pe care
îl predă, dar nu numai atât; b) tehnici interactive de predare; c)
abordarea unor strategii eficiente de management al clasei; d)
utilizarea adecvată a tehnologiei moderne a informaţiilor; e)
evaluarea progresului şcolar al elevilor printr-o paletă variată de
instrumente. Cerinţele psihice necesare profesorului (C.O.R.) sunt:
adaptabilitate, flexibilitate, a învăţa şi după terminarea studiilor,
toleranţă faţă de opinii diferite, empatie, rezistenţă la stres.
Cultura psihopedagogică cuprinde cunoştinţe pedagogice,
psihologice, metodice – teoretice, însoțite de un ansamblu de
priceperi şi deprinderi practice necesare activităţii didactice.
Personalitatea profesorului presupune şi o multitudine de
calităţi determinate de specificul şi de complexitatea muncii
desfăşurate.
Calităţile atitudinale (sociale şi profesionale) sunt
indispensabile acestei profesii, fiindcă ea presupune raportarea şi
confruntarea continuă cu alte persoane. Atitudinea reflectă, din punct
de vedere social, o „dispoziţie internă durabilă care susţine
răspunsurile favorabile sau nefavorabile ale individului la un obiect
sau la o clasă de obiecte din lumea socială” [3, 125]. Cele mai
semnificative calităţi atitudinale sunt:
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•
Umanismul, în general, şi dragostea de copii, în special.
Pentru că lucrează cu fiinţe umane, adulte sau în devenire, profesorul
trebuie să manifeste multă sensibilitate, ataşament, dăruire şi respect
faţă de elevii săi. Dragostea pentru copii este o expresie concretă a
umanismului. Dragostea dascălului este diferită de dragostea
părintelui, de dragostea maternă. Aceasta presupune: respect şi
încredere în posibilităţile latente ale fiecărui copil; dorinţa sinceră de
dezvoltare a capacităţilor, încrederea în viitorul copilului. Dragostea
nu este sinonimă cu sentimentalismul şi compătimirea, cu simpatia
sau cu toleranţa exagerată. Trebuie să fie dăruită tuturor copiilor, fără
discriminări.
•
Calităţi atitudinale de natură caracterial-morală: spiritul de
obiectivitate şi de dreptate, principialitatea, cinstea, curajul,
demnitatea, corectitudinea, modestia, toleranţa, răbdarea, stăpânirea
de sine ş.a.
•
Conştiinţa responsabilităţii şi a misiunii sale. Profesorul
construieşte prin elevii săi viitorul. Conştiinţa misiunii şi a
responsabilităţii sale nu pot fi concepute fără ataşament faţă de
valorile culturale, umanitare, universale.
•
Calităţi aptitudinale. Sunt reprezentate de însuşirile psihice
care asigură îndeplinirea cu succes a diferitelor sarcini pe care le
implică activitatea instructiv-educativă şi obţinerea unor
performanţe. Calităţile aptitudinale sunt cunoscute în literatura de
specialitate sub denumirea de aptitudini pedagogice care pot fi:
didactice (specifice activităţii de instruire), educative (vizează
modelarea personalităţii umane), metodice, de evaluare ş.a. [11, pp.
475-476].
Particularităţi ale proceselor psihice care fac parte din
conţinutul psihic al aptitudinilor pedagogice: a) calităţile gândirii
(capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate, originalitate etc.); b)
calităţile limbajului (capacitate comunicativă, inteligibilitate,
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expresivitate, fluenţă etc.); c) calităţile atenţiei (concentrare,
intensitate, distributivitate, comutativitate, asociativitate etc.); d)
calitaţile memoriei (capacitate, rapiditate, durabilitate, promptitudine
etc.).
După structura psihică internă a aptitudinilor pedagogice,
acestea pot fi: a) aptitudinea de a cunoaşte şi a înţelege psihicul celui
supus acţiunii educative, care presupune: capacitatea de a intui, de a
pătrunde şi de a sesiza rapid particularităţile psihice individuale; b)
aptitudinea empatică, ce se referă la „modul de cunoaştere intuitivă a
subiectului, care se bazează pe capacitatea de a împărtăşi şi chiar de a
resimţi sentimentele celuilalt” [3, p. 414]; c) aptitudini
organizatorice: proiectarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea
întregii activităţi, pregătirea şi desfăşurarea lecţiilor; d) spiritul de
observaţie: capacitatea ce permite sesizarea celor mai fine nuanţe şi
manifestări ale acţiunii educative, ale reacţiilor elevilor; d) tactul
pedagogic, definit de Vasile Pavelcu ca fiind „un simţ al măsurii”
specific diferitelor manifestări comportamentale ale profesorului [12,
p. 35]; în accepția lui Gonobolin, F. N., el reprezintă „capacitatea de
a găsi, la momentul oportun, forma cea mai adecvată de atitudine şi
de tratare a elevilor [6, p. 40]; e) măiestria pedagogică – arta
didactică, o sinteză a tuturor însuşirilor general-umane, a pregătirii
profesorului, a efortului depus, a dăruirii, pasiunii, receptivităţii,
inventivităţii, priceperii de acţionare în situaţii concrete [11, pp. 475476]; f) creativitatea socioprofesională. „Creativitatea în domeniul
profesiei este o componentă a creativităţii sociale.” În această
structură intră pregătirea ştiinţifică şi profesională, gradul şi nivelul
de profesionalizare, competenţele profesional-ştiinţifice, capacitatea
de a realiza un transfer rapid şi eficient dintr-un domeniu în altul,
analogii, asociaţii, combinaţii, gândire social-creativă, inteligenţă şi
imaginaţie socială [9, pp. 46-47].
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Eficienţa actului educaţional e rezultantă a interacţiunii
tuturor factorilor şi condiţiilor care concură la desfăşurarea sa.
Personalitatea profesorului reprezintă filtrul care imprimă direcţii şi
finalităţi nuanţate întregului demers educativ, care conduce la
performanţe ale elevilor. Dan Potolea distinge „stiluri individuale –
care dau identitatea fiecărui profesor; stiluri grupate – care
subsumează profesorii cu particularităţi stilistice asemănătoare;
stiluri generalizate – modalităţi generale de conducere educaţională,
cu valoare de strategii” [14, p. 149]. Formarea stilului de muncă la
scară socială este o problemă de o deosebită însemnătate teoretică şi
practică, cu consecinţe şi implicaţii profunde în întreaga viaţă
socială. Stilul de muncă creativ al profesorului presupune ca întreaga
activitate să fie direcţionată, ideativ şi comportamental-acţional, pe
coordonatele realizării şi promovării noului, originalului şi
valorosului, atribute ce servesc dezvoltării societăţii, progresului
sociouman.
Luând ca repere ale caracterizării stilului de muncă creativ
aceste atribute, se pot diferenţia: stilul empatic (slab creativ); stilul
inventiv (accentuat creativ); stilul inovativ (pregnant creativ); stilul
ingenios (puternic creativ) [9, pp. 66 – 69].
Stilul managerial are un rol important în obţinerea
performanţelor şcolare ale elevilor. Stilul managerial este o
interferenţă între personalitatea, pregătirea profesională şi experienţa
de viaţă a managerului. Eficienţa stilului managerial reprezintă
realizarea finalităţilor propuse cu un consum mic de resurse, iar
eficacitatea este măsura în care o activitate realizează finalităţile
propuse. Un profesor aplică un stil managerial eficient dacă are o
viziune clară asupra activităţii didactice eficace, dacă e capabil să
determine actorii educaţionali să împărtăşească viziunea sa, dacă
obţine, prin consistenţa şi consecvenţa acţiunilor, performanţă
măsurabilă, dacă în urma evaluării interne şi externe a manifestării
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calităţilor şi abilităţilor manageriale înregistrează o creştere
substanţială a serviciilor educaţionale şi a produselor finale: creşterea
succesului şcolar, a performanţei elevilor cu minimum de resurse
consumate [5, p.151].
Şerban Iosifescu menționează următoarele tipuri de calităţi şi
abilităţile manageriale [8, p. 44]: a) intelectuale: gândire logică,
capacitate de conceptualizare, capacitate de diagnoză, adoptarea unor
valori general recunoscute etc.; b) antreprenoriale: capacitate de
decizie, proactivitate etc.; c) socioemoţionale: autocontrol,
spontaneitate, obiectivitate în perceperea şi judecarea altora,
autoestimare corectă, capacitate de rezistenţă şi adaptabilitate etc.; d)
interpersonale: încredere, centrarea pe dezvoltarea celorlalţi,
capacitatea de a-i influenţa pe elevi, de a asculta, de a lua în
considerare şi alte păreri decât cele proprii, comunicare facilă,
atitudine pozitivă, capacitatea de a controla procesele de grup etc.
Eficienţa stilului managerial se obţine când elevii sunt dispuşi
să evolueze în funcţie de scopurile şi obiectivele propuse. Obţinerea
performanţelor şcolare ale elevilor se produce prin creativitatea lor,
prin generarea de idei care aduc beneficii, progres, succes în
activitatea de predare-învăţare. Flexibilitatea profesorului,
capacitatea sa de adaptare, de comunicare, de persuasiune, de
participare, de centrare pe sarcini, dar şi pe relaţii interumane,
schimbarea integrată pot conduce la succesul şi progresul şcolar, la
îmbunătăţirea continuă a performanţei elevilor. Pentru eficientizarea
stilului managerial profesorul trebuie să permită adaptarea continuă a
tuturor componentelor muncii desfăşurate cu elevii, să abordeze un
management al calităţii. Schimbarea integrată necesită ca profesorul
să aibă motivaţia, autoritatea luării deciziilor, capacitatea de a face
schimbări în modul de lucru [10, p.15].
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În concluzie, menționăm că statusul social şi profesional al
profesorului trebuie să confere o calitate deosebită omului, dar şi
calitatea omului conferă valoare statusului socio-profesional.
Bibliografie
1. Dicţionar de sociologie. În: www.dictsociologie.netfirms.com
2. Clasificarea
Ocupaţiilor
din
România.
În:
https://legislatiamuncii.manager.ro/a/19991/cor-2015clasificarea-ocupatiilor-din-romania-actualizata-la-zi-noiocupatii-incluse-in-cor.html
3. Larousse. Marele dicţionar al psihologiei. Bucureşti: Trei,
2006.
4. Covey, Stephen. Etica liderului eficient sau conducerea
bazată pe principii. Bucureşti: ALLFA, 2002.
5. Gherguţ, Alois. Management general şi strategic în educaţie.
Ghid practic. Iaşi: Polirom, 2007.
6. Gonobolin, F. N. Probleme de psihologia personalităţii.
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1963.
7. Iacob, Dumitru, Cismaru, Diana-Maria. Managementul
organizaţiei şcolare. Comunicare instituţională. Bucureşti:
S.N.S.P.A., 2005.
8. Iosifescu, Şerban (coordonator). Calităţi şi abilităţi
manageriale – dezvoltarea managerială. În: Iosifescu,
Şerban, Andrei, Adina şi Abăcioaie, Dan. Management
educaţional pentru instituţiile de învăţământ. Bucureşti:
Tipogrup Press, 2001.
9. Moraru, Ion. Creativitatea socială. Introducere în
socioeuristică. Bucureşti: Editura Politică, 1981.
10. Newton, Richard. Managementul schimbării pas cu pas.
Bucureşti: ALL, 2009.
286

11. Nicola, Ioan. Tratat de pedagogie şcolară. Bucureşti:
Aramis, 2000.
12. Pavelcu, Vasile. Psihologie pedagogică. Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică, 1962.
13. Popescu-Neveanu, Paul. Dicţionar de psihologie. Bucureşti:
Albatros, 1978.
14. Potolea, Dan. Probleme fundamentale de pedagogie.
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982.
15. Schifirneţ, Constantin. Sociologia profesiilor. Bucureşti:
S.N.S.P.A., 2005.
16. Woolfolk E. Anita. Educational Psychology. New York, 1990.
PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL CU FAMILIA RROMĂ
HÂRȚESCU MARIETA, doctorandă
(România)
Abstract
The article presents the theoretical approaches to the
importance of the educational partnership with the rroma family for
success in the education of rroma students with the support of the
local authorities / community through the participation of NGOs.
Keywords: family – community partnership, education, rroma
ethnicity
Adnotare
Articolul prezintă abordări teoretice ale importanței
parteneriatului educațional cu familia rromă pentru reușita în
educația elevilor de etnie rromă, cu sprijinul autorităților
locale/comunității, prin participarea ONG-urilor.
Cuvinte-cheie: parteneriatul familie-comunitate, educație,
etnie rromă.
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Printre obiectivele principale ale reformei învățământului
românesc se regăsește și descentralizarea, autonomia unităților de
învățământ, fapt ce conduce la o responsabilitate mai mare a
comunității locale în ceea ce privește calitatea educației și a
succesului școlar. Această responsabilitate locală se întemeiază pe
relații diverse între agenții educativi, dezvoltarea unor parteneriate
reale între familie și comunitate având o contribuție consistentă la
funcționarea eficientă a instituției școlare [1]. În fiecare țară care face
parte din Uniunea Europeană, există structuri formale de participare
a părinților la sistemul educațional încă din anii `90, când prin
legislațiile și proiectele de reformă educațională s-au definit, în cele
mai multe legi noi referitoare la participarea parentală în sistemul
educațional [2].
Parteneriatul educațional corespunde unei concepții noi
despre educație, conform căreia instituția de învățământ nu poate săși îndeplinească singură funcția, ceea ce conduce la o flexibilitate
mai mare a modului ei de organizare și la funcționarea eficientă ca
instituție autonomă. Parteneriatul educațional reprezintă procesul de
colaborare între două sau mai multe părți care acționează împreună
pentru realizarea unor interese sau scopuri comune [5].
Problemele privind educația din comunitatea rromă au căpătat
o relevanță fără precedent pe plan politic atât la nivel național, cât și
european. Există un consens general privind necesitatea de a stabili
acțiuni specifice, integrate și eficiente pentru a compensa inegalitățile
și dezavantajele structurale cu care populația rromă se confruntă în
Europa. Acest angajament politic actual se reflectă în strategia
Europeană 2020 și în Cadrul European pentru Strategia Națională de
Integrare a Romilor. Strategia Europeană 2020 subliniază necesitatea
reducerii ratei abandonului școlar și a creșterii nivelului de educație a
populației europene.
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Cadrul European evidențiază hotărârea de a depăși
dejavantajele din contextul educațional existent pentru populația
romă în comparație cu restul populației din UE promovând succesul
tinerilor rromi, prin garantarea finanțării, cel puțin, a educației
primare, precum și prin reducerea ratei abandonului școlar cu, cel
puțin, 10%.
Aceste obiective UE trebuie luate în considerare în cadrul
politicilor educaționale naționale. În consecință, trebuie să fie
centrate, în mare parte, pe investiții în copiii rromi.
Parteneriatul cu familia rromă se bazează pe forma de
comunicare, pe cooperare și colaborare în sprijinul copilului, la
nivelul procesului educațional, având ca scop dorința de a ajuta elevii
rromi să obțină succes la școală și în viață.
Avantajele parteneriatelor școală – familie (Agabrian, M.,
Millea,V., 2005) sunt: îmbunătățirea abilităților educaționale ale
părinților, conectarea familiilor cu membrii școlii și ai comunității,
oferirea de servicii și suport familiilor.
Motivele pentru care școala și familia rromă realizează
parteneriate sunt următoarele:
- părinții rromi sunt, din punct de vedere juridic, responsabili de
educația copiilor lor, o bună parte din educație se face în afara școlii,
adică în familia rromă, cu toate cutumele/ barierele ei pe care trebuie
să învețe să le depășească;
- atitudinea parentală are înfluență asupra participării la actul
educațional, în special asupra motivației învățării.
Foarte împortante sunt formele de organizare a educației
părinților și a colaborării școală – familie, și anume: (apud Crețu, D.,
Nicu, A., 2009, p. 65)
- constituirea de asociații ale părinților cu sprijinul mediatorilor
școlari/al liderului din comunitatea respectivă, cu o largă libertate de
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inițiativă; înființarea unor școli ale părinților și școli ale mamelor;
[4];
- includerea părinților rromi în consiliile de administrație
școlară, cu rol informațional, consultativ și chiar decizional;
- crearea unor comitete de părinți, pe clase și școli, fără rol
decizional, care sprijină școala în rezolvarea unor probleme.
Există situații, din fericire, rare, în care se cunosc puține lucruri
despre familiile copiilor, impunându-se inițierea unei comunicări
active cu părinții, bunicii/ tutorii.
A reuși să cunoști familia înseamnă a face eforturi pentru a
ajunge la membrii ei, a-i cunoaște nevoile, aspirațiile, problemele cu
care se confruntă și, ulterior, a-i cere implicarea în activitățile
educaționale. Studiile arată că, atunci când se fac eforturi reale în
această direcție, dorința lor de a fi implicați în activitățile școlii
surclasează nivelul socioeconomic și nivelul educațional al părinților,
iar, în cazul părinților rromi, este foarte importat mediatorul școlar,
persoana care face legătura cu familia rromă și cu școala; acesta este
consilierul familiei, pentru că este și el de etnie rromă, cunoaște
limba rromani.
Strategii de realizare a parteneriatului educațional între unitatea
școlară și comunitate
Obiectivele managementului școlar sunt bazate pe comunitate
și presupun adoptarea unor măsuri de pregătire adecvată a
persoanelor implicate în relația de parteneriat și atragerea în echipa
de conducere a reprezentanților comunității locale, responsabilizarea
reprezentanților comunitari, conștientizarea agenților comunitari cu
privire la rolul pe care îl au în educația copiilor și la avantajele
proprii care pot rezulta dintr-o colaborare eficientă [4].
Cunoașterea comunității locale presupune identificarea
liderilor comunității și a liderilor părinților rromi, care sunt respectați
în comunitate și care pot facilita relațiile cu instituția de învățământ,
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a organizațiilor și agențiilor care pot oferi ajutor familiilor rrome
aflate în situații dificile, educatorii având un rol important în
accesarea acestor surse de suport, prin conștientizarea lor și
informarea familiilor.
Sprijinirea părinților cu venituri mici, care se luptă pentru a
asigura nevoile de bază ale familiei se poate face prin trimiteri către
servicii medicale, caritabile, de consiliere etc. Aceste familii pot fi
cuprinse într-un program educațional de suport în cadrul instituției
școlare care să vină în întâmpinarea nevoilor părinților și care să
dezbată importanța educației, a comunicării, a stimei de sine și a
încrederii în propriile puteri, să găsească modalități de a identifica un
loc de muncă, de rezolvare a conflictelor, de antreprenoriat etc. [2].
Folosirea capitalului social și cultural al familiilor are o
importanță mare. Cunoașterea și valorificării capitalului social al
părințior de către unitatea școlară, a modului în care aceștia gândesc,
trăiesc, văd lumea și pot să contribuie, indiferent de nivelul lor
educațional, la activitățile unității școlare presupune utilizarea
informațiilor pe care le dețin cu privire la copiii lor (stilul de
învățare, diverse abilități, identificarea nevoilor copiilor și a
modalităților de a răspunde acestor nevoi) [2]. Cadrele didactice vor
respecta și vor valorifica punctele tari ale părinților, vor susține
implicarea familiei (părinți, bunici, unchi, mătuși, tutori) în educația
copiilor, vor implementa noi metode și acțiuni de participare a
părinților în activitățile unității școlare, vor facilita procesul de
comunicare a părinților cu comunitatea [4].
Strategiile cele mai uzuale de implicare a părinților și a
comunității în educația elevilor presupun participarea acestora la
diverse activități desfășurate în sala de clasă, în excursii, în vizite, la
teatru, la bibliotecă etc. Pentru familiile rrome, de obicei, cu venituri
mici, se impune o abordare specială și utilizarea unor strategii care să
țină cont de specificul, cultura comunității și de abilitățile părinților
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în vederea educării propriilor copii. Există o multitudine de forme de
realizare a parteneriatelor școală-comunitate [2], și anume:
• crearea unei atmosfere primitoare, calde și expresive în
unitatea de învățământ, prin afișarea produselor activității
copiilor, plasarea unor materiale promoționale în holul de
primire, afișarea unor anunțuri cu privire la evenimentele
viitoare;
• proiectarea și afișarea unor materiale publicitare despre
unitatea școlară: pe internet (pagina de internet a unității
școlare și adresa de mail), prin realizarea pliantelor de
prezentare, a afișelor etc.;
• anunțarea performanțelor elevilor rromi din comunitate în
cadrul unor festivități publice sau în cadrul unor activități cu
participarea membrilor comunității;
• implicarea copiilor în diverse proiecte comunitare (oferirea de
servicii pensionarilor sau persoanelor dezavantajate, realizarea
voluntariatului în instituții publice și ecologizarea mediului
etc.);
• realizarea și oferirea unor programe pentru părinți pe parcursul
anului școlar, în colaborare cu centre comunitare locale de
formare;
• editarea și distribuirea ziarului/revistei unității școlare;
• crearea unor cărți de vizită pe care sunt imprimate numele
fiecăruia, logo-ul unității școlare, adresa poștală, adresa web,
adresa de e-mail, numărul de telefon și de fax, a ecusoanelor cu
nume;
• realizarea unei mape de prezentare;
• realizarea unui fotomontaj care să prezinte proiectele curente
sau recent încheiate;
• realizarea unui film de prezentare a instituției școlare;
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• solicitarea de voluntari pentru distribuirea ziarului/revistei
unității școlare în vecinătate;
• crearea unei pagini web de sine stătătoare a unității școlare sau
ca extensie la cea a instituției coordonatoare;
• stabilirea contactelor cu mass-media locală în vederea
promovării activităților școlare și a copiilor.
Pentru implementarea și desfășurarea optimă a parteneriatelor
educaționale între agenții educativi școală – familie – comunitate
locală, se impune să se cunoască strategiile de realizare a acestora și
să se adopte strategia cea mai eficientă pentru atingerea scopului, a
obiectivului propus, parteneriatul educațional finalizându-se cu
rezultate pozitive pe plan educativ [5].
Un alt rol deosebit în cadrul parteneriatului cu familia rromă
îl au cadrele didactice care trebuie să se ocupe și de educarea
părinților, să manifeste o atitudine prietenoasă și să găsească
argumente potrivite și sigure în comunicarea cu părinții, să
informeaze părinții cu privire la aspectele pozitive și negative din
activitatea elevului la școală, să ofere părinților informații despre
posibilitățile de dezvoltare pe care le are copilul, despre aptitudinile
și interesele pe care le manifestă în activitatea școlară și extrașcolară
[5].
Familia ocupă un loc important, fiind unul dintre factorii
primari de socializare în procesele educaționale și în dezvoltarea
indivizilor împreună cu alți actori sociali [3]. Tocmai de aceea este
important să creștem gradul de conștientizare de către familiile rrome
a rolului școlii, a consecințelor abandonului școlar la o vârstă
fragedă, care va împiedica dezvoltarea lor personală și, evident,
viitoarea lor integrare economică și socială, având în vedere că în
multe familii rrome nu există modele de referință, rude care au
terminat studiile primare și, cu atât mai puțin, membri care au
completat studiile obligatorii. Acest aspect trebuie luat în
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considerare, oferind sprijin familiilor astfel încât tot mai multi elevi
rromi să-și completeze studiile și să devină modele de referință în
cadrul comunităților lor. Este important de reținut că familiile rrome
de astăzi nu sunt cele din trecut. Ele
trec printr-un proces de
schimbare – vedem acest lucru la tinerii și tinerele care își continuă
studiile și au aspirații profesionale.
Din experiența personală în lucrul cu acești elevi, se poate
concluziona că parteneriatul cu familia rromă aduce un plus de
valoare calității actului educațional pentru elevii rromi, în cele mai
multe cazuri, cu condiția că părinții/familia rromă conștientizează,
prin acest parteneriat, că educația se realizează numai în unitățile de
învățământ și că așa-zisa „școală a vieții” se poate contura într-un
sens bun numai la școală. Toate aceste deziderate se pot materializa
prin participarea la proiecte ce au fost și continuă să fie aplicate de
mai multe ONG-uri, asociații rrome și fundații în parteneriat cu
unitățile școlare, alături de corpul profesoral, de familie și de
comunitate. Rolul părinților în această situație este de a participa la
activitățile organizate de școală, de a manifesta interes față de
activitățile școlare ale copilului, a-l susține și a-l motiva. Educația
rămâne cheia integrării tinerilor rromi în societate.
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ROLUL PAREMIILOR ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚEI
DE COMUNICARE ÎN LIMBA STRĂINĂ
HERŢA LILIA, doctorandă
Abstract
In the context of multiple visions, the notion of competence is
approached from different perspectives and we can certainly
attribute to it three components: knowledge, skills and attitudes, in
which attitude has the role of leading, directing, bringing arguments
and achieving a result; while knowledge and abilities complete
competence. In its turn, communication competence includes
people’s abilities of communication acquired during their lives, and
proposes abilities to communicate transmit, exchange opinions in
different circumstances, during the process of manifestations and
mutual actions with other people, applying the system of language
and speech standards. In this context the paremiological language
plays a vital role in the formation of the communicative competence.
Keywords: communicative competence, paremiology,
phraseology, the genesis of proverbs, the difference between
paremiology and phraseology.
Adnotare
În contextul mai multor viziuni, noțiunea de competență este
abordată din diferite perspective și îi pot fi atribuite, cu certitudine,
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trei componente: cunoștințe, abilități și atitudini, dintre care
atitudinea are rolul de a conduce, de a direcționa, de a aduce
argumente și de a obține un rezultat. Cunoștințele și abilitățile
întregesc competența, pe când competența de comunicare include
capacități comunicative obținute de-a lungul vieții și solicită abilități
de a comunica, de a transmite, de a schimba păreri în diferite
circumstanțe, în procesul de manifestări și acțiuni reciproce cu alte
persoane, aplicând sistemul de standarde de limbă și vorbire. În
acest context, limbajul paremiologic joacă un rol important în
formarea competenţei de comunicare.
Cuvinte-cheie: competență de comunicare, paremiologie,
frazeologie, geneza proverbelor.
Pe plan universal, proverbele au o existenţă multimilenară,
ele sintetizând experienţa de viaţă a unor popoare, comunităţi etnice
sau grupuri sociale într-un mare număr de formule verbale stereotipe,
cu o structură bine definită şi cu un comportament comunicativ
specific.
Proverbul are, în limba unui popor, o dublă existenţă: pe de o
parte, el este unitate activă a limbajului, servind comunicării, iar pe
de altă parte, o unitate pasivă, un element component al tezaurului
paremiologic. Ca unitate activă, proverbul este un produs şi un bun al
limbajului, un mijloc al acestuia [7].
În concepția lui Pavel Ruxăndoiu, „proverbul este o formulă
concisă, cu o organizare lingvistică relativ stabilă, repartizată în
contexte diferite, care exprimă, concentrat, un adevăr sau o opinie
generală” [14].
Privit din perspectiva stării sale pasive, proverbul este un
element al fondului paremiologic aşa cum cuvântul este un element
al fondului lexical. Ca şi fondul lexical, fondul paremiologic al unei
limbi cuprinde un fond principal de unităţi paremiologice în care
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intră proverbele cele mai solicitate în limbaj, cu o arie de răspândire
extinsă, şi un fond secundar, cuprinzând unităţi rar utilizate sau deja
ieşite din uzul curent. Ideea existenţei unui fond paremiologic analog
celui lexical este susţinută de realitatea existenţei în multe dintre
culegerile de unități paremiologice ale limbii române a unor
proverbe, al căror sens nu este clar, ele făcând aluzie la realităţi
sociale proprii unui trecut îndepărtat. Aceste proverbe nu se mai
folosesc în vorbirea curentă, fiind doar atestate în diverse lucrări.
Prin urmare, ca şi în cazul vocabularului, componenţa fondului
paremiologic se află într-o strânsă interdependenţă faţă de societatea
care l-a creat şi care îl pune la contribuţie pentru nevoile sale
comunicative.
Danilov I. menționează că proverbele sunt unități pasive și
transmit, din generaţie în generaţie, fapte ale culturii şi eticii
tradiţionale, definind, cum am mai spus, trăsăturile generale ale
poporului şi ale istoriei sale. Ca unitate activă, proverbul reprezintă
un stereotip verbal cu un anumit rol în comunicare. Opoziţia celor
două stări ale proverbului (activă şi pasivă) se reduce la diferenţa
dintre funcţionarea proverbului în vorbire şi starea sa de culegere, de
dicţionar [7].
Aproape toţi cercetătorii, atunci când abordează problema
genezei proverbelor, ţin să afirme vechimea multiseculară a acestora.
Din păcate, însă nimeni nu a putut stabili încă perioada exactă de
când anume datează ele, când şi în ce împrejurări au fost create
aceste mici capodopere ale înţelepciunii şi experienţei umane.
G.Coşbuc este de părere că proverbele s-au născut în timpuri
imemoriale, în activitatea practică a oamenilor.
Din punctul de vedere al genezei sale, proverbul este
rezultatul unui întreg proces de generalizare a experienţei individuale
sau colective, apărut în regiuni diverse şi în epoci diferite, dar care a
evoluat aproximativ după aceleaşi legi, până la forma în care au
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ajuns la noi. Situaţia proverbului a fost şi mai este încă flotantă în
teoria generală a limbii, în sensul că a fost revendicat când de folclor,
când de frazeologie sau de amândouă deodată, sau repudiat de
acestea. În ultimul timp, s-a manifestat tendinţa reaşezării
proverbului în drepturile sale, într-un domeniu consacrat lui în
exclusivitate, care ar fi paremiologia. Unităţile paremiologice se
remarcă atât în ceea ce priveşte frecvenţa lor în limbă, cât şi în ceea
ce priveşte încărcătura emoţional-subiectivă pe care acestea o
conferă comunicării.
Dicţionarul limbii române moderne dă următoarea definiţie
proverbului: „Frază scurtă, de obicei ritmică, în care poporul exprimă
în chip metaforic, concis şi sugestiv rezultatul unei experienţe şi care
conţine o povaţă, o învăţătură” [9]. Într-o formă aproape identică,
această definiţie este reluată în Dicţionarul explicativ al limbii
române [8].
Criteriul cel mai important care s-ar cere să stea la baza
definirii proverbului ar trebui să fie acela al uzului unităţilor în
comunicare. Numai în comunicare sau în stare comunicativă
potenţială, proverbele sunt nişte unităţi paremiologice propriu-zise.
În afara comunicării, proverbele şi zicătorile corespund definiţiilor
tradiţionale.
Ţinând seama de cele expuse până aici, ar trebui să formulăm
definiţia proverbului în termenii următori: proverbul este o unitate
comunicativă, apărută în cadrul practicii sociale, prin generalizarea
unor experienţe concrete într-o formulă metaforică, prin care
vorbitorul îşi exprimă atitudinea faţă de conlocutor [2]. Din punct
de vedere comunicativ, proverbul se remarcă prin gradul său de
universalitate contextuală. Universalitatea contextuală a proverbului
este totuşi limitată de sfera lui semantică şi de sfera situaţională a
comunicării.
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În stadiul actual al paremiologiei, majoritatea cercetătorilor
sunt tentaţi să definească proverbul şi zicătoarea dintr-un singur
unghi de vedere – cel al genezei – sau, cel mult, din două – al
genezei şi al sensului etic, ignorând total sau doar făcând abstracţie
de rolul funcţional al imitaţiilor paremiologice. Când spunem că
definiţiile fac abstracţie de rolul funcţional, ne gândim la faptul,
relevat mai sus, că unităţile paremiologice au fost atrase în
frazeologie, deci în rând cu alte unităţi consacrate ale limbii.
Frazeologia este o ramură a lingvisticii, care îşi are rădăcinile
în lucrările unor savanţi cu renume din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea [3]. În prezent,
frazeologia e recunoscută ca ramură independentă a lingvisticii de
către mulţi lingvişti români. O dovadă convingătoare este faptul că,
în ediţia a doua a Dicţionarului de termeni lingvistici,
lingvistul Gh. Constantinescu Dobridor a introdus şi termenii
„frazeologic”, „frazeologie” şi „frazeologism”. Pentru termenul
„frazeologie”, găsim următoarea definiţie: „disciplină care se ocupă
cu studiul grupurilor (unităţilor) frazeologice opuse îmbinărilor libere
de cuvinte” [5]. Este îmbucurător că şi termenul „frazeologism",
nerecunoscut până nu demult, a obţinut dreptul legitim la viaţă. În
viziunea autorului, frazeologismul este o „unitate frazeologică sau
îmbinare de cuvinte, cu caracter constant, creată în interiorul unei
limbi, împrumutată, tradusă sau calchiată după modele străine” [5].
Frazeologia este „disciplina care studiază totalitatea
frazeologismelor dintr-o limba”, poate contribui, mai mult decât alte
ramuri ale lingvisticii, la evidențierea bogăției lexicale a limbii
române, la individualizarea unor stiluri funcționale, la soluționarea
unor probleme de etimologie și derivare semantică etc. [10].
Adevărata bogăție a unei limbi se manifestă, în mare masură, prin
frazeologizmele ei. Se poate chiar afirma că, dupa tezaurul lexical
propriu-zis, cel frazeologic ne permite mai mult ca orice să clasăm o
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limbă printre idiomurile sărace, bogate sau foarte bogate, susține
lingvistul Th. Hristea [11].
Obiectul de cercetare al frazeologiei trebuie să-l constituie
frazeologismele în sens larg, adică îmbinările stabile de cuvinte,
analogice cuvintelor din punctul de vedere al reproductivității, în
calitate de unități gata cu caracter unitar. În cadrul frazeologiei sunt
studiate atât îmbinarile stabile de cuvinte ce au drept echivalent un
cuvânt, cât și cele care, sub aspect semantic și structural, echivalează
cu o propoziție sau chiar cu o frază. O atare definire a obiectului
frazeologiei ca fenomen lingvistic îl împărtășesc mai mulți lingviști.
Derivat din latinescul phrasis ,,expresie”, termenul
frazeologism a rezultat din traducerea, de către V. V. Vinogradov,
considerat părintele frazeologiei, a conceptului numit de Charles
Bally ,,unité phraséologique” – întâi prin forma frazeologhiceskaia
edinița, de la care a fost creat apoi, cu același sens, frazeologhizm,
termen preluat de limbile europene, unde a dobândit și alte
semnificații [6].
În studiile teoretice şi în analizele gramaticale,
frazeologismele sunt confundate cu alte tipuri de unităţi ale limbii:
cuvinte compuse, locuţiuni, proverbe, zicători şi îmbinări de cuvinte
terminologice [3].
În lingvistică există unele încercări de a găsi anumite criterii
care ar da posibilitatea de a delimita frazeologismele de cuvintele
compuse [12]. Totuşi, până în prezent, nu s-au propus criterii
concrete, care ar permite să se facă această delimitare. În lingvistica
românească, o astfel de încercare îi aparţine Ioanei Boroianu, care
menţionează: „cuvântul compus, ca şi unitatea frazeologică, este o
grupare a elementelor existente în limbă, între care se stabilesc relaţii
de diferită natură. Dar, pe când în cadrul celorlalte unităţi elementele
componente îşi păstrează caracteristicile morfologice obişnuite, fiind
în relaţii sintactice «normale» cu contextul şi cu celelalte elemente
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ale grupării, în cazul cuvintelor compuse este vorba de o unitate
calitativ nouă din punct de vedere lexical, morfologic şi sintactic.
Funcţionând ca element unic, cuvântul compus realizează relaţii cu
contextul – relaţii exterioare, care pot duce la negarea relaţiilor din
interiorul grupului. În timp ce, în cadrul unităţilor frazeologice,
elementele componente prezintă restricţii de combinare cu alte
elemente sau restricţii de combinare; în ce priveşte variabilitatea lor,
în cazul cuvintelor compuse, elementele componente pot apărea sub
forme anormale în afara grupului” [1].
Oricât s-ar încerca să se delimiteze frazeologismele de
cuvintele compuse în baza aspectului semantic şi funcţional, nu se va
izbuti, din cauza faptului că și elementele componente ale
frazeologismelor, şi cele ale cuvintelor compuse au sensuri figurate
(metaforizate, metonimizate etc.). În acest sens, putem compara
frazeologismul gura satului şi cuvântul compus gură-cască (gurăcăscată). Cuvântul compus gură-cască este o metaforă, având sens
figurat, ca şi frazeologismul gura satului. De asemenea, nici din
punct de vedere funcţional, cuvintele compuse nu se deosebesc
tranşant de frazeologisme. Ele au categorii morfologice şi funcţii
sintactice specifice adjectivelor, verbelor, adverbelor etc. Şi
frazeologismelor le sunt specifice categoriile morfologice şi funcţiile
sintactice ale părţilor de vorbire cărora le corespund: substantive,
adjective, verbe şi adverbe [11].
Deosebirea frazeologismelor de locuţiuni este una dintre
problemele cele mai discutate în lingvistică, în general [2], şi în cea
românească, în mod special.
Conceptul de „locuţiune” este foarte diferit în accepţia unor
lingvişti cu renume, ca I. Marouzeau, Ch. Bally, A. Dauzat,
L. Şăineanu, S. Puşcariu etc.
În general, în lingvistica românească, noţiunea de „locuţiune”
este definită în aşa fel, încât e greu să se facă vreo delimitare între
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locuţiune şi alte îmbinări stabile de cuvinte. Dicţionarul limbii
române de expresii și locuțiuni propune următoarea definiţie:
„grupuri de cuvinte care, la un loc, au valoarea unei singure părţi de
vorbire” [4]. Gramatica limbii române definește locuţiunile ca
„grupuri de cuvinte mai mult sau mai puţin sudate, care au înţeles
unitar şi se comportă, din punct de vedere gramatical, ca o singură
parte de vorbire” (ex. a-şi aduce aminte, cu toate că) [3].
Deosebirile dintre proverbe și frazeologisme sunt prezentate
în tabelul de mai jos [3].
Proverbe

Frazeologisme

1. Au, de obicei, sens figurat,
însă conţinutul general al lor
poate fi dedus din sensul
elementelor componente: Cu o
floare nu se face primăvară.
Când îi dai, îi fată vaca, când îi
ceri, îi moare viţelul. După
război mulţi viteji se arată.

1. Au întotdeauna sens figurat,
frazeologic, ce nu reiese din suma
sensurilor
elementelor
componente: a căuta nod în
papură; a face din ţânţar
armăsar; manta de vreme rea;
picat (căzut) din cer etc.

2. Se aseamănă, după structura
lor, cu o propoziţie sau cu o
frază: Adevărul umblă cu capul
spart. Când pisica nu-i acasă,
şoarecii joacă pe masă. etc.

2. Se aseamănă, după structura lor,
în cea mai mare parte, cu
îmbinările de cuvinte şi, foarte rar,
cu propoziţiile sau frazele: a da
apă la moară (cuiva), (de) când
era bunica fată (mare).

3. Urmăresc scopuri didactice:
de a învăţa, a sfătui, a
preîntâmpina etc. Ele exprimă,
de obicei, o înţelepciune

3. Sunt nişte aprecieri ale unor
fapte, situaţii: a face (a ţine)
umbră pământului degeaba, tras
ca prin inel, ţap ispăşitor, cu
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populară: Cine se amestecă în inima uşoară etc.
tărâţe îl mănâncă porcii; Mărul
putred strică şi pe cele bune;
Tabelul 1. Deosebirile dintre proverbe și frazeologisme

Locuţiunile se confundă cu frazeologismele, fiindcă au unele
trăsături comune: elementele componente aparţin unor clase
morfologice diferite; din punct de vedere gramatical, se comportă ca
o singură parte de vorbire, ordinea cuvintelor (topica) este, de obicei,
fixă, nu acceptă întotdeauna înlocuirea vreunui element prin
sinonimul lui etc. Între locuţiuni şi frazeologisme nu este un hotar de
netrecut. Unele locuţiuni, pe parcursul dezvoltării istorice a limbii,
pot trece în categoria frazeologismelor din cauza pierderii legăturii
elementelor componente cu sensul lor de bază.
Astfel, locuţiunile constituie grupuri de cuvinte mai mult sau
mai puţin sudate, alcătuite din cel puţin două lexeme, dintre care, de
obicei, unul este noţional, iar celelalte auxiliare, ale căror elemente
componente îşi păstrează conţinutul de bază, întregul grup având un
sens unitar, format din suma semnificaţiilor componentelor, care
echivalează, aproape întotdeauna, cu un singur cuvânt (cu o parte de
vorbire). Locuţiunile capătă categoriile morfologice ale cuvântului
suplinit şi au o singură valoare sub aspect sintactic. Cu toate că
aceste două unităţi ale limbii au şi anumite trăsături comune,
locuţiunile formează obiectul de studiu al morfologiei şi nu al
frazeologiei.
Dacă analizăm deosebirile dintre frazeologisme şi proverbe
(tab. 1), observăm că nu putem include proverbele în cadrul
frazeologiei. Zicătorile sunt organizate structural, ca şi proverbele,
dar conţinutul comunicat de ele este redat în mod direct, propriu. Ele
nu au nimic comun cu frazeologismele: Bine faci, bine găseşti; Cine
întreabă nu greşeşte; Foamea-i cel mai bun bucătar etc. Potrivit lui
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Colțun Gh., proverbele şi zicătorile formează obiectul de studiu al
paremiologiei, şi nu al frazeologiei [3].
Paremiile rămân în continuare cele de natură morală, ele
sfătuiesc, oferă modele de comportament şi atitudini, critică sau
ironizează defecte umane, vicii, atitudini şi comportamente, ţintind
spre depăşirea lor în relaţia cu membrii unei comunităţi sau
societăţi.
Limba ne individualizează ca popor, prin intermediul ei
comunicăm, facem schimb de informaţii, transmitem gândurile
noastre, dar odată cu ea conservăm şi transmitem mai departe
fragmente de cultură, valori, o viziune asupra lumii care ne
influenţează. De-a lungul vieţii, spune Geert Hofstede, noi, oamenii,
învăţăm un tipar de gândire, de simţire şi de acţiune, numit de autor
program mental (soft mental), pe care îl dobândim din mediul social
din care provenim şi care influenţează comportamentul nostru. Acest
soft mental autorul îl numeşte „cultură”. Limba pe care învăţăm să o
vorbim nu este doar un mecanism prin care rostim cuvinte şi
transmitem gânduri sau sentimente, ci ne oferă, în acelaşi timp, un
tipar care ne ghidează activitatea mentală, odată cu ea dobândim o
viziune particulară asupra lumii care orientează şi ne determină
comportamentul [11].
Cunoaşterea unei limbi străine nu este doar o altă formă de
comunicare, ci şi un mijloc de socializare prin intermediul căruia
interacţionăm, pătrundem în diferite medii sociale şi culturale,
cunoaştem patrimoniul cultural al limbii-ţintă, modul de viaţă al
oamenilor, obiceiurile, tradiţiile, felul de a se comporta şi de a se
manifesta în situaţii distincte impuse de nevoile sociale. A cunoaşte
bine o limbă străină înseamnă şi a te familiariza cu diferitele ei
manifestări lingvistice, iar paremiile, ca expresii sintetizatoare ale
obiceiurilor, înţelepciunii şi mentalităţii unui popor dintr-o anumită
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epocă istorică, reprezintă o componentă culturală demnă de luat în
seamă [13].
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DE LA JOC, LA EDUCAȚIE MORALĂ
HÎRȚAN ANA, doctorandă
HAHEU-MUNTEANU EFROSINIA,
dr., conf. univ., UPS „I. Creangă
Abstract
The most effective strategy, speciffic to preschool pedagogy,
to organize the children’s moral training experiences, is the game,
organized at all times of the day, and in all clases of activities within
the kindergarten. So, the teacher’s mission is not easy to accomplish:
through the game we form moral beliefsthat lead to the
valorizationof moral feelings, we teach the child from the earliest
ages to love the good, to be interested in doing well, to want to do
well.
Keywords: game, education, moral education, moral rule,
morality.
Adnotare
Cea mai eficientă strategie, specifică pedagogiei preșcolare,
pentru a organiza experienţele de formare morală a copiilor, este
jocul, organizat în toate momentele zilei și la toate categoriile de
activități din cadrul grădiniţei de copii. Așadar, misiunea
educatoarei nu este una lesne de realizat: prin joc, formăm
convingeri morale, care conduc la valorificarea sentimentelor
morale, învățăm copilul, de la cele mai fragede vârste, să iubească
binele, să fie interesat și să dorească să facă bine.
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Cuvinte-cheie: joc, educație, educație morală, regulă
morală, moralitate.
Dacă am arunca o privire asupra educației morale din trecut, ar
trebui să începem prin a menționa diverse sisteme de educație active
cândva, de-a lungul timpului. Spre exemplu, în Sparta, încă de la
șapte ani, băiatul putea să iasă de sub protecția familiei și să intre în
formele de educație colectivă de stat. Copilul era supus unei
discipline severe, rămasă în istorie ca proverbiala ,,disciplină
spartană”. Scopul educației băieților era să devină buni soldați, ceea
ce implica exerciții dure pentru dezvoltarea forței morale. Pentru
educația intelectuală era acordat un timp mai scurt și totul se rezuma
la cântecul coral, precum și la ceva studii despre poeții naționali,
în ale căror opere erau reflectate valori morale civice și exigențe.
De la Socrate, au traversat secolele câteva maxime cu sens
educativ, ca, de ex.: Știința nu este utilă dacă nu îl face pe om mai
bun. De la Platon (427-367 î. H.) a rămas, în lucrarea Republica,
ideea că ,,aristocratul sau conducătorul regal trebuie să fie un
înţelept, un adept al adevărului, o persoană care respectă legile, cu
caracter frumos, sociabil, cumpătat şi cu simţul măsurii” [3, p. 248].
Aristotel consideră că dobândirea virtuţilor se poate face numai
pe calea cunoaşterii de sine. În acest context, el acordă o mare
importanţă formării deprinderilor morale. Aristotel credea că este
fundamental pentru viaţa morală căutarea binelui suprem – ținta
educației morale.
În Roma Antică, influența mamei asupra vieții copilului era
majoră. Este cunoscut exemplul efectului dojenilor al unei mame
care a putut opri astfel o mișcare socială denumită Revolta lui
Coriolan. Dacă mama nu își putea îndeplini rolul de educare a fiilor
și fiicelor, copiii erau dați unei rude mai în vârstă, care trebuia să îi
crească într-un climat de profundă moralitate. Se mai puteau
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încredința copiii unei doici plătite, dar care să fie cunoscută și
respectată pentru valorile morale pe care le promova. Exista deci o
preocupare pentru creșterea copiilor într-o atmosferă de înaltă ținută
morală, dar și de severitate.
La vârsta de șapte ani, băieții treceau sub influența tatălui, care
îi iniția treptat în cunoașterea vieții sociale tradiționale. Ei însușeau
cunoștințe despre mersul vremii, despre animale domestice și
sălbatice, acumulau deprinderi pentru anumite meserii sau pentru
muncile câmpului. Deci educaţia în Roma Antică avea un sens
practic, având ca finalitate integrarea copiilor în viața colectivităţii.
Ca cetățeni romani, ei erau învățați regulile morale, precum și
drepturile şi datoriile pe care le aveau în societate, dar și cum să şi le
exercite. Exista și o școală primară, care era mixtă, începea la vârsta
de șapte ani și avea un dascăl de profesie (ludi magister), plătit de
părinţi. Familiile bogate își încredinţau copiii unui pedagog, de
obicei, un sclav instruit.
Despre fenomenul educaţiei au scris marii filozofi Heraclit,
Socrate, Democrit, Platon, Aristotel. În acele timpuri, Socrate pleda
pentru dreptatea morală, un concept mai presus ca orice calitate
umană. Filozoful susținea că, pentru a deveni virtuos, omul trebuie să
cunoască binele care sălășluiește în sine.
Marcus Fabius Quintilianus (35-95 î. Hr.) încearcă analiza
fenomenului social, educaţia intuind-o ca pe un proces orientat spre
formarea personalităţii umane.
O altă mare cultură, reflectată în cărţile Vechiului Testament,
menționează că scopul educaţiei este acela de a dobândi înţelepciune.
Spre ea trebuie să tindă omul, din toate puterile: „Fericit este omul
care a aflat înţelepciunea şi bărbatul care a dobândit pricepere” [4].
Evul Mediu a dezvoltat, datorită sistemului său de relaţii
sociale, o teorie pedagogică influenţată de ideologia religioasă despre
lume şi viaţă. Biserica Catolică dicta orice aspect al educaţiei,
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limitând instrucţia doar la învăţarea pe de rost a unor reguli și dogme.
Educaţia morală era puternic influențată de gândirea dogmatică,
formalistă.
Educaţia umanistă promovată de curentul Renaşterii a deschis
o epocă nouă în evoluția omenirii. Ținta acestei educații era aceea de
a dezvolta personalitatea omului la maximum, omul fiind considerat
în centrul lumii.
Sunt cunoscute ideile lui Erasmus din Rotterdam (1466-1536),
care consideră că tinerii trebuie să primească exemple de înaltă
comportare morală, în planul faptelor de eroism, dar și în planul
vieții cotidiene.
În viziunea lui M. de Montaigne, scriitor şi filozof francez,
după cum notează E. Macavei [3, p. 249], „moralitatea este
determinată de trebuinţele vieţii sociale şi serveşte numai pentru
satisfacerea lor; uneori cerinţele morale sunt în dezacord cu
trebuinţele relaţiilor existente. Sfera moralităţii se află, pe de o parte,
în domeniul moravurilor, al comportamentelor practice, pe de altă
parte, în cel al dispoziţiilor subiective (raţiune, voinţă). Scopul vieţii
este modelarea condiţiei umane sub semnul valorilor: adevăr, bine,
frumos. Viaţa trebuie trăită cu ferestrele spre lume, spre bucurii
fundamentale: făptuire, contemplare, lectură, joc, prietenie,
dragoste”.
Jan Amos Comenius (1592-1670), un mare pedagog de origine
cehă, consideră educaţia morală ca fiind o acţiune intenționată de a
forma virtuţile omului: dreptatea, înţelepciunea, curajul, cumpătarea.
Comenius arată că sfera educației morale trebuie să cuprindă calităţi
morale precum: politeţea, modestia, hărnicia, bunăvoinţa, respectul
faţă de bătrâni etc. Marele pedagog indică și metodele de educaţie
morală: exemplul părinţilor, al profesorilor, exerciţiile morale și
povestirile morale.
Dimitrie Cantemir (1673-1723), un mare cărturar român,
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membru al Academiei din Berlin, dar și domn al Moldovei poate fi
considerat printre primii gânditori în domeniul pedagogiei din
România.
Despre lucrarea ,,Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea
sau giudeţul sufletului cu trupul”, profesorul universitar I. Buzaşi
opinează că ,,este scrisă sub formă de dialog (înţeleptul – lumea;
sufletul – trupul) şi arată superioritatea spiritului asupra materiei şi
importanţa educaţiei în desăvârșirea morală a omului:
Copilul neînvăţat dobitoc mic creşte,
Iară mare făcându-se, bou se numeşte” [1, pp. 23-24].
Opiniile lui J. J. Rousseau (1712-1778) erau bine cunoscute în
epocă, dar sunt actuale și în prezent. Notăm doar referirile sale la
natura copilului pe care îl consideră bun, pur la naștere. Rousseau
susţine teza că societatea îl viciază pe om, deoarece tot ce iese din
mâinile autorului lucrurilor, degenerează apoi în mâinile omului.
Cercetătoarea Elena Macavei [3, p. 252] sintetizează în
legătură cu educația copilului Emile: „Guvernorul nu trebuie să
violenteze natura bună a copilului, Emile să nu înveţe din sfaturi, ci
din experienţa proprie. Nu trebuie să se explice ce este virtutea, ci să
fie ferit de viciu. Nu i se dau lecţii de morală, ci se creează situaţii
din care Emile învaţă singur. Astfel că, tânăr, ajunge să devină
răbdător, hotărât, omenos, iubitor de oameni, echilibrat, prin
stăpânirea impulsurilor”.
J. Friederich Herbart (1776-1841) crede că scopul educaţiei
este să formeze un om moral din punctul de vedere al caracterului,
virtutea fiind, în viziunea sa, o formă de trăire morală cea mai înaltă.
Pedagogul rus Konstantin Uşinski (1824-1870) pune accentul,
în privinţa educaţiei morale, pe valoarea morală a muncii și pe
educarea convingerilor patriotice.
În perioada dintre cele două războaie mondiale, mişcarea
pedagogică se diversifică. Remarcăm teoria lui Binet privind
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necesitatea cunoaşterii individualității copilului și teoriile pedagogiei
sociale asupra formării omului social.
Autoarea E. Macavei [3, p. 253], referindu-se la această
problemă, notează: „elementele de bază ale moralităţii, după E.
Durkheim, sunt spiritul de disciplină şi ataşarea la grupul social din
care individul face parte. Educaţia morală a copilului se bazează pe
două pârghii: tendinţa copilului de a imita şi a repeta ceea ce vede;
receptivitatea la sugestie, la sugestia imperativă. (…) Este necesar
apoi să fie făcut copilul să simtă legea morală, s-o înţeleagă şi s-o
accepte.”
După acest lung periplu pe urmele gândirii pedagogice despre
educația morală de-a lungul timpului, vom face câteva referiri asupra
acestei probleme și în România. La noi, o gândire pedagogică
originală s-a dezvoltat începând cu anul 1918. Un nume apreciat este
cel al lui G. G. Antonescu, profesor la Universitatea din Bucureşti,
între cele două războaie mondiale. El este un militant împotriva
pedepselor, represiunii şi a constrângerilor aplicate elevilor. În
concepția sa, educaţia morală trebuie să uzeze de convingere, de
exemple pozitive.
Un alt reprezentant de marcă este Şt. Bârsănescu, profesor la
Universitatea din Iaşi, care a atras atenția asupra verigilor
herbartiene: predare – asimilare – receptare. El consideră că educația
morală are câteva componente: educaţia patriotică (atașamentul față
de tradițiile și cultura poporului român), educaţia naţională
(sentimentul de apartenență la o nație), educaţia civică (educația
pentru drepturile cetățenești și pentru responsabilitățile ce decurg din
acestea).
Sociologul D. Gusti este promotorul ridicării culturale a
țăranilor, ceea ce cuprinde și dezvoltarea aspectelor morale ale stării
acestora și a copiilor lor. În galeria celor care s-au preocupat de
educaţia morală a tinerei generații, îi mai putem enumera pe
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cercetătorii A. Chircev, C. Cucoş, ale căror idei însuflețesc
învățământul actual românesc.
„În planul comportamentului său moral, omul vine nu doar cu
manifestări de umanitate; el vine şi cu instinctele sale primare, cu
egoismul său, cu pulsiunile sale, cu diferitele sale dominante
temperamentale, orientate pozitiv sau negativ” [5, p. 63], educaţia
fiind cea care intervine în ordonarea, atenuarea, întreţinerea şi
coordonarea acestora în mod diferenţiat. Susţinând aceeaşi idee,
pedagogul român Ion Găvănescul consideră că „trebuie să admitem
că natura omenească nu se găseşte la toţi oamenii cu absolut aceleaşi
proprietăţi şi în acelaşi grad şi proporţii de combinare. De la eroul
moral până la monstrul moral sunt toate gradele. Şi marea mulţime
de trepte în această ierarhie de valori morale se explică prin cele
două cauze: educaţie şi diferenţa de organizare” [6, p. 111].
Înaintașii despre care am vorbit mai sus au arătat că educația
morală a tinerei generații este importantă, este necesară și posibilă,
indiferent de țară, de contextul istoric sau de specificul național.
Problema pe care noi dorim să o aducem în atenție este faptul că
educația morală trebuie să înceapă de la vârstele mici și să fie
realizată prin joc, jocul fiind activitatea fundamentală a preșcolarilor.
Formarea de deprinderi, de sentimente, de atitudini, de obișnuințe, la
vârsta preșcolarității, se poate realiza doar în context ludic. Ceea ce
este impus prin reguli rigide, prin violență sau verbalizare excesivă
nu are eficiență la această vârstă, mai ales pentru educația morală.
Jocul este considerat de marii gânditori drept modalitatea cea
mai potrivită pentru a-i învăța pe copii orice. Putem afirma că jocul
este un prim şi fundamental izvor al dezvoltării personalităţii umane,
deoarece contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor despre lume şi
despre viaţă. Jocul pune în mişcare toată fiinţa copilului, îi activează
gândirea, îi reliefează voinţa, îi înaripează fantezia, îi ascute
inteligenţa, îl învaţă să cunoască atât realitatea exterioară, cât și pe
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cea interioară, îi dezvoltă şi-i restructurează întreaga viaţă psihică, îl
ajută să dobândească încredere în forţele proprii.
Pedagogul german Fröbel afirma că jocurile sunt cea mai bună
metodă de influenţare a copiilor. „Nu trebuie să privim jocul ca ceva
neserios, ci ca o activitate care are o adânca semnificaţie. Jocurile
copiilor sunt mugurii întregii vieţi a omului” [apud 2, p. 83]. Fröbel
consideră că numai jocurile coordonate metodic pot duce la
dezvoltarea copilului, pe măsură ce el creşte.
E. Claparède consideră că jocul realizează, de fapt, un preexerciţiu mental, psihologic al acțiunilor viitorului adult. Iată cum
aceste idei pot sta la baza concepției actuale despre educația morală a
preșcolarilor prin activități ludice. Jocul îi poate ajuta să își asimileze
regulile sociale, regulile bunei comportări, regulile care îi fac ca, mai
târziu, să respecte valorile comunității din care fac parte.
V. S. Vîgotski opinează că în perioada preşcolară copilul, prin
joc, își alimentează tendinţa spre libertate, spre eliberarea de tutela
adultului. Prin joc, copiii reproduc societatea, lumea înconjurătoare și
regulile care o guvernează. Astfel, jocul îi poate ajuta pe copii să
asimileze valori morale, comportamente pozitive, atitudini corecte
din punct de vedere moral.
J. Piaget susţine ideea că „Însuşirea şi respectarea regulilor au
o influenţă puternică în formarea judecăţii morale a copiilor – de la
evoluţia lor morală bazată pe constrângere, la cea bazată pe
cooperare” [apud 2, p. 85].
M. Taiban afirmă: „Jocul reprezintă un mijloc de familiarizare
a copiilor cu viaţa înconjurătore, constituie un mijloc de valorificare,
de aplicare creatoare a cunoştinţelor dobândite” [2, p. 77].
Cunoașterea mediului social și natural în care trăiește implică și
cunoașterea regulilor sociale, a valorilor morale ale familiei și ale
concetățenilor.
Ursula Şchiopu nota o idee importantă, aceea că jocul
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pregătește copiii pentru viață: „Jocul apare ca o activitate
fundamentală formativă şi dominantă în copilărie, iar munca are
aceleaşi caracteristici, din ce în ce mai pregnante, pe măsură ce se
depăşeşte copilăria: este un fel de anticameră vastă şi bogat ornată a
muncii. Aşadar jocul trebuie privit drept o activitate care formează,
modelează inteligenţa, dar, pe de altă parte, permite să se surprindă
numeroase caracteristici ale ei” [2, p. 185]. Educația morală implică
deci și respectarea muncii ca valoare umană fundamentală, dar și a
produselor rezultate din procesul muncii.
Varietatea foarte mare a jocurilor şi optica curentelor şi şcolilor
care au dezbătut natura ludică au dus la o mare diversitate de
clasificări ale jocurilor, mai simple sau mai complexe, după un
criteriu sau după mai multe, având la bază scheme de sondaj
longitudinal sau transversal. Menționăm clasificarea psihologului
Jean Piaget, care grupează jocurile în trei categorii:
- Jocuri-exerciţii;
- jocuri simbolice;
- jocuri cu reguli.
În concluzie, grădiniţei de copii, ca primă treaptă a
sistemului de învăţământ, îi revine nobila sarcină de a organiza cu
mare grijă experienţele de formare morală a copiilor prin metode
specifice pedagogiei preșcolare, cea mai eficientă fiind jocul,
organizat în toate momentele zilei și la toate categoriile de activități.
Pe lângă puternica implicare a sa în dezvoltarea morală a copilului,
jocul prilejuieşte și refacerea energetică, relaxarea, odihna activă a
copilului. Jocul copiilor trebuie privit ca un teren important de
stimulare a capacităţilor psihologice, inclusiv a celor morale. Așadar,
prin diverse strategii ludice, observăm cum „copilul e pe cale de a
deveni: o fiinţă morală responsabilă pentru acţiunile sale; un elev
competent şi sigur de sine, bine pregătit teoretic şi practic;
independent; autonom şi bine motivat; o persoană care gândeşte şi
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rezolvă problemele în mod critic şi creativ; responsabil social; plin
de compasiune; împăciuitor; capabil să respecte regulile de bază; o
persoană care protejează mediul şi resursele sale; respectuos cu cei
din jur; un cetăţean de nădejde şi folositor” [7, p. 4].
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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Abstract
The problem stated in this article is highlighted by the fact
that the phenomenon of creativity will be a progress in the social
area, if, in the educational institutions, an increased effort will be
made in the formation of the creative behavior, because it remains
315

the main instrument that the society uses for cultivating. creativity to
its members in training. Respectively, a primary role here will be the
concern of forming the independence in thinking and expression of
the teacher.
Keywords: creativity, pedagogical creativity, creative
product, creative process, creative personality, creative teacher.
Adnotare
Problema relatată în acest articol se evidențiază prin faptul
că fenomenul creativității va constitui un progres în planul social,
dacă, în instituțiile de învățământ, se va depune efort sporit la
formarea comportamentului creator, deoarece rămâne principalul
instrument pe care societatea îl foloseşte pentru cultivarea
creativităţii la membrii ei în formare. Respectiv, un rol primordial va
avea aici preocuparea de formarea independenţei în gândire şi în
exprimarea cadrului didactic.
Cuvinte-cheie: creativitate, creativitate pedagogică, produs
creator, proces creator, personalitate creatoare, profesor creativ.
Idealul educaţional, obiectivele curriculare generale vizează
deja de multă vreme valorificarea şi desăvârşirea potenţialului uman
în vederea formării unei personalităţi armonioase şi creative, capabile
să se implice şi să exercite orice profesiune cu randament optim.
Idealul educaţional include deci, ca notă intrinsecă, creativitatea şi
urmăreşte dezvoltarea celor mai importante calităţi general-umane:
aptitudini, atitudini, motivaţii, interese.
Dezvoltarea creativităţii copiilor/elevilor/studenților, în
contextul actual, este o problemă majoră ce a depăşit limitele
instituțiilor de învățământ, devenind un obiectiv de prim-rang pe
toate meridianele şi la toate nivelurile. Cu atât mai mult preocupă în
prezent pe majoritatea cadrelor didactice, a psihologilor şi
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pedagogilor, fiind determinată de particularităţile epocii
contemporane, de problemele majore ce apar în toate domeniile,
punând omenirea în dificultate.
În toate cercetările care s-au efectuat în ultima perioadă, cu
privire la creativitatea elevilor/studenților, s-a ajuns la concluzia că
aceasta este determinată de creativitatea cadrului didactic.
Astfel, „educatorul nu poate fi un simplu funcţionar, ci un om
care ştie că are o vocaţie şi o misiune. El trebuie să se identifice cu
idealul cultural-educativ şi să trăiască autentic în valorile acestuia”
[1]. Cadrul didactic trebuie să devină un model cultural capabil să
interpreteze corect valurile de informaţii şi să le transmită prelucrate,
prin modalităţi de acţiune pertinente, determinând în rândul
copiilor/elevilor/studenților conduite creative valabile pentru
societatea actuală şi pentru cea viitoare. Toate aspectele
comportamentului creativ la copii/elevi/studenţi, pe care cadrul
didactic trebuie să le observe sau să le stimuleze, după caz, nu vor
putea fi detectate decât dacă acel educator/profesor dă dovadă el
însuşi de imaginaţie, fluenţă în gândire, originalitate şi, nu în ultimă
instanţă, de cunoştinţe temeinice de specialitate şi competenţe
pedagogice reale. Vorbim aici de creativitatea pedagogică, un tip de
comportament mai puţin prezent în descrierea diverselor clasificări şi
definiri privitoare la fenomenul creativităţii.
Creativitatea pedagogică defineşte modelul calităţilor
necesare educatorului pentru proiectarea şi realizarea unor activităţi
eficiente prin valorificarea capacităţilor sale de înnoire permanentă a
acţiunilor specifice, la nivelul sistemului şi al procesului de
învăţământ [4].
Creativitatea pegagogică reprezintă o capacitate complexă şi
fundamentată prin cunoştinţele, abilităţile de a proiecta şi a realiza
activităţi instructive şi educaţionale eficiente, orientate spre a
produce, a crea ceva nou. Creativitatea pegagogică are o structură
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specifică, ce cuprinde interdependenţa existentă între cele trei
componente: produsul creator, procesul creator, personalitatea
creatoare.
Produsul creator reprezintă manifestarea creativităţii în plan
individual sau social şi determină un nivel sau altul al creativităţii.
Procesul creator este procesul care parcurge câteva etape:
pregătirea; incubaţia; eliminarea; verificarea.
Personalitatea creatoare este a treia dimensiune a
creativităţii, care evidenţiază resursele sistemului psihic uman,
capacitatea acestuia de a desfăşura un proces creator cu scopul de a
produce ceva nou, original şi semnificativ.
Astfel, S. Cristea [3, p. 677-681], referindu-se la structura
creativităţii pedagogice, evidenţiază anumite caracteristici specifice,
dezvoltate la nivelul produsului creator, al procesului creator și al
personalităţii creatoare.
a) Produsul creator de tip pedagogic este situat la nivelul
inventivităţii, care reflectă capacitatea educatorilor „de a
produce” corelaţii instrucţionale şi educaţionale noi. Orice
activitate didactică/educativă (lecţie, oră de dirigenţie etc.)
eficientă este o activitate nouă, care asigură adaptarea
proiectului pedagogic la situaţiile concrete ale clasei aflate
într-o continuă schimbare şi transformare într-un context
deschis. Rezultă necesitatea (auto)perfecţionării permanente a
activităţii didactice/educative nu doar în plan pedagogic, ci şi
social (cultural, politic/civic, economic). Produsul creator de
tip pedagogic angajează nivelul inventivităţii, situat între
creativitatea semnificativă în sens individual şi social, ceea ce
probează statutul social superior al cadrului didactic, susţinut
prin calităţile sale psihologice confrmate social în măsura
proiectării curriculare a educaţiei/instruirii la toate nivelurile
sistemului şi ale procesului de învăţământ.
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b) Procesul creator de tip pedagogic este angajat la nivelul
proiectării educaţiei/instruirii, care presupune valorificarea
etapelor de pregătire-incubaţie-iluminare-verifcare a modului
de realizare a lecţiei, a orei de dirigenţie etc. Etapele de
pregătire şi incubaţie impun un anumit (auto)control
pedagogic, exercitat de cadrul didactic în diferite contexte
educaţionale. El reorientează tensiunea psihologică a elevului
într-o direcţie constructivă, favorabilă realizării produsului
creator vizat. Etapa iluminării presupune înţelegerea deplină a
situaţiei didactice/educative create, stimulând decizia
originală şi eficientă, condensată afectiv într-un anumit
moment de eliberare. Etapa verificării definitivează procesul
creator, exprimat printr-un produs specific (simbol, obiect,
acţiune, relaţie socială etc.) care respectă particularităţile
domeniului de referinţă (ciclu, disciplină de învăţământ etc.),
acţionând la nivelul perfecţionării corelaţiei educator – educat
în mediul şcolar şi extraşcolar.
c) Personalitatea creatoare de tip pedagogic valorifică deplin
resursele sistemului psihic uman la niveluri şi forme de
acţiune corelate special în direcţia proiectării realizării
(auto)instruirii/(auto)educaţiei permanente. Personalitatea
creatoare angajată social urmăreşte în mod special:
 centrarea acţiunii pedagogice/didactice asupra unor
obiective formative pozitive, care presupun depăşirea
performanţelor şi a competenţelor anterioare;
 asigurarea corespondenţelor pedagogice, perfectibile
în diferite situaţii concrete, între obiective –
conţinuturi – metodologie – evaluare;
 angajarea permanentă a circuitelor de conexiune
inversă, externe şi interne, pentru (auto)perfecţionarea
activităţii pedagogice/didactice.
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Creativitatea în procesul didactic presupune doua variabile:
stimularea acesteia la copii/elevi/studenți și formarea, aplicarea unor
metode creative și atractive în predare. Astfel, stimulând creativitatea
educabililor, se stimulează dezvoltarea gândirii lor ca sursă de
satisfacție și de autorealizare.
Deci se poate spune că, în procesul didactic, creativitatea ar
trebui sa devină un imperativ și o prioritate pentru fiecare profesor –
aceștia trebuie să realizeze odată și pentru totdeauna că rolul lor nu
se limitează la a transmite informațiile incluse în curricula scolară, ci
că ei formează personalități.
Această idee este prezentată și în cadrul Codului educației
[2], unde se spune că procesul educațional trebuie să tindă spre
„dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane,
în formarea personalității autonome și creative”. Astfel, procesul
educativ ar consta atât în transmiterea informațiilor, cât și în
formarea aptitudinilor, a capacităților de gândire, de critică liberă, de
exprimare a emoțiilor, deci de formare a unei individualități unice și
independente. Creativitatea în procesul didactic este deci recunoscută
ca fiind singura modalitate eficientă pentru o dezvoltare armonioasă
și proprie a persoanei.
Aşadar, factorul esenţial pentru stimularea spiritului creator,
în școală, este relaţia profesor–elev, atitudinea profesorului în clasă
ori în afara ei. Totul depinde de cadrul didactic, acesta poate face
mult pentru creativitatea elevilor, le poate stimula gândirea creatoare.
Fiecare copil este creativ, diferă doar momentul declanşator, acel
moment care trezeşte în copil dorinţa de a fi original, de a găsi şi alte
soluţii la rezolvarea problemelor.
Din perspectiva conduitei creative a profesorului, autoarea
Ana Stoica menţionează cum ar trebui să fie profesorul creativ:
asigură o atmosferă neautoritară, îi încurajează pe elevi să înveţe
suplimentar, încurajează procesele gândirii creative. Aceasta
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înseamnă că el îndeamnă copiii să caute noi conexiuni între date, să
asocieze, să-şi imagineze, să găsească soluţii la probleme, să facă
presupuneri nebănuite, să emită idei, să perfecţioneze ideile altora şi
să orienteze aceste idei în direcţii noi. Profesorul creativ ştie cum să
folosească întrebările. Fiecare act creativ începe cu întrebări, dar,
acestea trebuie să fie deschise, să aibă sens, să nu aibă răspunsuri
predeterminate. Întrebarea operaţională provoacă conduita creatoare,
pentru că ea duce la explorare, dezvoltă curiozitatea şi stimulează
tendinţele implicate în acestea. O condiţie principală este instaurarea
unui climat favorabil unei conlucrări fructuoase între profesori –
elevi, climat caracterizat printr-o tonalitate afectiv-pozitivă, de
exigenţă şi înţelegere, de responsabilitate, un climat de stimulare a
elevului de a aduce o contribuţie proprie, de a fi original, inventiv,
creator [11, p. 44 - 45].
Conceptul pedagogic de creativitate propune un model
teoretic adaptabil la condiţiile unui praxis educaţional deschis
autoperfecţionării permanente.
Astfel, în viziunea cercetătorului S. Cristea, creativitatea este:
1) un produs creator situat, cel puţin, la nivel inventiv;
2) un proces creator orientat în direcţia sesizării şi a rezolvării
situaţiilor-problemă la nivelul gândirii divergente;
3) o dimensiune axiologică a personalităţii, care valorifică
resursele globale ale sistemului psihic uman, la nivelul interacţiunii
optime dintre atitudinile creative şi aptitudinile creative [3, p. 682].
În acest context, despre atitudinea pozitivă faţă de
creativitatea elevilor, trebuie de amintit că relaţia profesor – elev,
atitudinea profesorului în clasă şi în afara ei se consideră un factor
esenţial pentru stimularea spiritului creativ. Torrance E. P. [12] a
demonstrat experimental că performanțele înregistrate de elevii care
au avut profesori cu atitudine pozitivă faţă de creativitatea lor sunt
uimitoare. Acest fapt se explică prin tendinţa elevilor de a împrumuta
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de la profesori opinii şi sisteme de valori şi prin faptul că profesorul
are un rol esenţial în dezvoltarea creativităţii elevilor.
Este ştiut faptul că, de regulă, conduita elevilor creativi se
desfăşoară spontan, necontrolat şi aleatoriu, cu manifestări inedite şi
răspunsuri originale lăsând impresia unui nonconformism.
Răspunsurile şi reacţiile sunt altele decât cele anticipate şi pretinse de
profesor.
Învăţarea creatoare şi cultivarea creativităţii la elevi este nu
numai necesară, ci şi pe deplin posibilă. Fiinţa umană are în dotarea
ei naturală predispoziţia creativităţii, care, prin educaţie, poate deveni
capacitate efectivă de creaţie [8].
Rolul conducător al profesorului în activitatea didactică
rămâne una dintre coordonatele de bază ale misiunii sale. Într-o astfel
de abordare, profesorul este cel care are sarcina inițiatorului, elevii
urmând trecerea prin procesul inițierii, profesorul fiind, de aceea,
considerat inițiatorul, cel care va conduce „ritualul” inițiatic [11, p.
159].
Referitor la diversitatea rolurilor pe care le poate exercita
profesorul, Anita E. Woolfolk menționează următoarele:
• profesorul-expert al actului de predare – învățare: el poate
lua decizii privitoare la tot ceea ce se întâmplă în procesul de
învățământ;
• profesorul-agent motivator: declanșează și întreține interesul
elevilor, curiozitatea și dorința lor pentru activitatea de
învățare;
• profesorul-lider: conduce un grup de elevi, exercitându-și
puterea asupra principalelor fenomene ce se produc aici. Este
un prieten și confident al elevilor, un substitut al părinților,
obiect de afecțiune, sprijin în ameliorarea stărilor de
anxietate;
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•

profesorul-consilier: este un observator sensibil al
comportamentului elevilor, un îndrumător persuasiv și un
sfătuitor al acestora;
• profesorul-model: prin întreaga sa personalitate, prin
acțiunile și comportamentul său este un exemplu pozitiv
pentru elevi;
• profesorul-profesionist reflexiv: se straduiește tot timpul să
înțeleagă și să reflecteze asupra întâmplărilor inedite din
clasă, să studieze și să analizeze fenomenele
psihopedagogice cu care se confruntă;
• profesorul-manager: supraveghează întreaga activitate din
clasă, asigură consensul cu ceilalți profesori, cu părinții și cu
ceilalți factori. Profesorul are de-a face cu un tip special de
management, și anume „managementul clasei”. Acesta
include „toate deciziile și acțiunile solicitate pentru
menținerea ordinii în clasă” [apud 9].
Profesorul își asumă deci o multitudine de roluri a căror
exercitare este dependentă de personalitatea lui.
După opinia autorului Ioan Neacşu, competenţele didactice
includ și competenţe de stimulare a creativităţii (stimularea
conduitei creative a elevului) [7, p. 243-244].
În concluzie, creativitatea în procesul didactic trebuie să fie
considerată o prioritate în cadrul sistemului de învățământ, caci
implică o dotare adecvată și modernă a școlilor, o pregătire adecvată
și creativă în formarea profesorilor și, prin acestea, o dezvoltare
liberă și armonioasă a copiilor/elevilor/studenților.
Creativitatea
pedagogică
presupune
valorificarea
componentelor funcțional-structurale din perspectiva dimensiunii
formative
pozitive
angajate
în
evoluția
personalității
(copil/elev/student), în general, și a cadrului didactic, în mod special.
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TRUNCHIEREA – UN PROCEDEU PRODUCTIV DE
FORMARE A PRENUMELOR HIPOCORISTICE ÎN LIMBA
ROMÂNĂ LA ETAPA ACTUALĂ
MARCELA VÎLCU, doctorandă
Abstract
This article addresses one of the types of abbreviations,
namely the truncation, from the perspective of its functioning as a
process of forming the Romanian hypocoristic first names, part of
which imitates models from Western languages such as English,
French. The tendency to extend this phenomenon is illustrated by
referring to the name / nickname/ appellation of a number of
representatives of the Romanian culture, including from R.M.
Keywords:
abbreviation,
truncation,
abbreviation,
hypocoristic first names

Adnotare
În prezentul articol se abordează unul dintre tipurile de
abreviere, și anume trunchierea, din perspectiva funcționării lui ca
procedeu de formare a prenumelor hipocoristice românești, o parte
dintre care imită modele din limbile apusene ca engleza, franceza. Se
ilustrează tendința de extindere a acestui fenomen prin referire la
numele/supranumele unui șir de reprezentanți ai culturii românești,
inclusiv din R.M.
Cuvinte-cheie: abreviere, trunchiere, prescurtare, prenume
hipocoristice.
Abrevierea reprezintă un mijloc compresiv de exprimare,
orală și scrisă, devenită un procedeu productiv de formare a unităților
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lexicale noi, servind astfel la îmbogățirea vocabularului. La etapa
actuală, fenomenul abrevierii pătrunde tot mai frecvent nu doar în
exprimarea scrisă, ci și în cea orală, în toate domeniile activității
umane, din cauza ritmului alert de viață al omului modern.
O mare parte a abrevierilor vizează cuvinte formate prin
compunere, dar sunt și abrevieri provenite din prescurtarea
cuvintelor cu structură simplă.
Așa cum există mai multe moduri în care se formează și
funcționează abrevierile, se identifică și mai multe tipuri, unul
dintre ele îl constituie abrevierile propriu-zise sau trunchierile
(procedeu numit și scurtare a cuvântului) care reprezintă
prescurtări prin omisiunea unei părți considerabile a cuvântului:
mln. – milioane, prof. – „profesor”, dl „domnul”, d-lui
„dumnealui”, etc. „et caetera”, ș.a. „și altele”, cca „circa”, nr.
„numărul”, sec. „secolul”. O mare parte dintre aceste prescurtări,
apărute din necesitatea unei exprimări scrise cât mai concise și
rapide, au doar caracter grafic: la ele se recurge în scopul
economiei de efort, de spațiu și de timp, „în locul lor citându-se
cuvântul întreg reprezentat prescurtat” [1, p. 112]. Dar există și
cuvinte prescurtate având autonomie lexicală. Theodor Hristea este
de părerea că apariția acestor trunchieri este cauzată de: a)
avantajul scurtimii și al expresivității; b) dorința de originalitate,
mai ales în cazul argoului,; c) influențele străine [6, p. 16 ].
În acest articol ne vom referi la trunchierea care generează
apariția unor formații cu autonomie lexicală și care se folosesc în
comunicarea orală.
Din acest punct de vedere, trunchierea este definită ca un
procedeu de formare a cuvintelor, ce constă în eliminarea părții finale
(apocopă) sau inițiale (afereză) a unui cuvânt [8, p. 591].
În ceea ce privește productivitatea trunchierii în limba
română, părerile sunt împărțite. Distinsul lingvist Iorgu Iordan afirma
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că procedeul trunchierii în limba română este influențat de unele
împrumuturi din limba franceză, unde este larg aplicat, dar „nu se
potrivește deloc cu sistemul nostru lingvistic, de aceea nu prinde la
noi, iar puținele încercări reușite se datorează, în realitate, limbii de
origine, de unde ne-au venit amputate gata” (ca, de ex., metro, meteo,
taxi) [I. Iordan, apud 9, p. 37].
Theodor Hristea, dimpotrivă, afirmă că acestea sunt destul de
numeroase. El delimitează „truncierile autentice” de alte tipuri de
prescurtări (afereză, haplologie), despre care afirmă: „Formate în
română, împrumutate sau prezente, pur și simplu, în alte limbi,
trunchierile de tot felul sunt atât de numeroase și de interesante, încât
ar merita un studiu special” [6, p. 13].
În susținerea opiniei lui Th. Hristea, A. Stoichițoiu Ichim vine
cu argumente despre existența în limba română a unor împrimuturi
de origine engleză trunchiate: baschet – de la basket-ball, volei – de
la voley-ball, blugi – de la blue-jeans și face referire la „Dicționarul
de cuvinte recente”, de Florica Dimitrescu, în care autoarea
înregistrează un număr relativ mare de cuvinte trunchiate, care
circulă în limba română actuală – în limbajul presei și în limba
vorbită (retro – retrograd, hi-fi – high-fidelity, porno – pornografie)
sau în argoul elevilor (prof.) [9, p. 38].
Trunchierea vizează două tipuri de formații [8, p. 591]: a)
substantivele comune, de regulă, compuse și un număr redus de
adjective și de numerale, formate, preponderent, prin reducerea părții
finale (apocopă), cu excepția numeralelor care sunt trunchiate prin
suprimarea părții inițiale (afereză), prin care au apărut şi s-au impus
în limbă cuvinte precum: kil – din kilogram, bac – din bacalaureat,
circă – din circumscripție, meteo – din meteorologic, bio – din
biologic, anii ´90; b) substantive proprii nume de persoane –
hipocoristice – formate atât prin suprimarea părții finale (Magda,
Marga, Teo, Nicu, Neli/Nelly), cât și prin eliminarea sunetelor
327

inițiale (Saveta, Veta – de la Elisaveta, Nuța – de la Ilenuța/Anuța,
Tinca – de la Catinca, Nelu – de la Ionel, Ghiță – de la Gheorghiță).
În cele ce urmează, ne vom referi la cel de-al doilea tip de
trunchiere, care vizează formarea hipocoristicelor – nume de
persoane. Fenomenul dat este foarte frecvent în limbile europene
moderne, printre care se remarcă limbile engleză, franceză [5, p. 58].
Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au simțit nevoia de a-și
exprima dragostea față de persoanele apropiate „și în plan lingvistic,
prin alterarea (transformarea) numelui, folosind diverse procedee, în
special, scurtarea lor sau derivarea cu sufixe diminutivale” [4]. În
acest context, evocăm opinia E. Carabulea care consideră că
trunchierea pare că-şi are originea în limbajul afectiv al copiilor [3,
p. 516] sau în limbajul folosit în comunicarea cu copiii.
Referindu-se la procedeul de prescurtare a prenumelor, adică
la formarea hipocoristicelor românești, autoarea Domnița Tomescu,
în „Enciclopedia limbii române”, precizează că este un procedeu
vechi, datând încă de la sf. sec. al XII-lea la românii sud-dunăreni [8,
p. 256], și destul de productiv la ora actuală. Aceste formații lexicale
au originea în limbajul afectiv și provin atât de la nume de bază (Adi
– de la Adrian, Magda – de la Magdalena), formate prin afereză, cât
și de la diminutive (Nuța – de la Ilenuța/Anuța, Nelu – de la Ionel,
Ghiță – de la Gheorghiță, Fănel/Fănica – de la Ștefănel/Ștefănica),
formate, de regulă, prin apocopă.
Cercetătoarea M. Cosniceanu face o delimitare între
prenumele hipocoristice formate prin trunchiere pe care le numește
„hipocoristice scurte” și prenumele derivate cu sufixe diminutivale –
pe care le numește „hipocoristice lungi” [2, p.50].
În limba română, o bună parte dintre hipocoristicele scurte
sunt formate prin atașarea la secvența trunchiată a sufixelor -o, -i,
notat și –y. Este un model este preluat din limbile apusene ce devine
tot mai răspândit azi: Nelly, Costi/ Costy, Miti, Tibi, Beti, Gabi, Naty,
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Margo, Teo, Geo. Așa cum se menționează în „Enciclopedia limbii
române” [8, p. 256], „afectivitatea acestor forme explică uzul lor
familiar, intim, mai ales în sistemul denominativ popular”.
Devine tot mai evidentă tendința pătrunderii acestor nume în
onomastica oficială, fapt remarcat de autoarea D. Tomescu, care
menționează: „Multe dintre ele devin prenume sau supranume
individuale” [8, p. 256], așa cum se atestă în numele unui șir de
scriitori/ oameni de cultură români ca, de exemplu: Fănuș Neagu,
Geo Bogza, Gellu Naum, Magda Isanos, Gabi Luncă, Cristi Tabără,
Sanda Ladoși, Andi Moisescu etc.
În prezent, acest procedeu de formare a antroponimelor are
tendințe de dezvoltare tot mai largă și în spațiul basarabean, care a
fost influențat o perioadă de onomastica rusească/slavă. Îl atestăm
astăzi, tot mai frecvent, în numele (supranumele individual) al mai
multor artiști/actori/oameni de cultură din R.M.: Nelly Cozaru, Nelly
Ciobanu, Vali Boghean, Cristi Aldea-Teodorovici, Geta Burlacu,
Nicu Țărnă, Sandu Grecu, Lică Sainciuc, Leo Butnaru, Teo Chiriac,
Val Butnaru etc. și putem remarca faptul că o serie de astfel de
hipocoristice formate prin trunchiere se atestă tot mai frecvent ca
nume oficiale, ceea ce ne permite să putem vorbi de o tendință în
antroponimia românească actuală, pe care o menționează și Teodor
Oancă în studiul său [7].
Considerăm că cele menționate mai sus probează
productivitatea procedeului trunchierii antroponimelor ca tip
particular de abreviere.
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EDUCAȚIA MORALĂ: CONTEXT EDUCAȚIONAL
VOICU CORNELIA, doctorandă
Abstract
This article reveals the essential aspects of moral education
in an educational context, with some connotative aspects of
education, in general and moral education in particular.
Keywords: education, moral education, moral consciousness,
moral behaviour, moral ideal.
Adnotare
În acest articol, se iau în discuție aspecte esențiale ale
educației morale în context educațional, relevându-se unele aspecte
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conotative ale educației, în general, și ale educației morale, în
special.
Cuvinte-cheie: educație, educație morală, conștiință morală,
conduită morală, ideal moral.
Albert Einstein spunea că „scopul educaţiei ar trebui să fie
pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească independent
şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea
supremă a vieţii lor.”
Conform Dicționarului explicativ al limbii române, educația
este definită ca un ansamblu de metode și măsuri aplicate sistematic
cu scopul formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, morale,
fizice.
Educația reprezintă obiectul de studiu specific pedagogiei,
care include o multitudine de activități și acțiuni organizate, precum
și influențe accidentale, spontane, cu efecte pedagogice. Pedagogia
definește educația ca un proces „prin care se formează, se dezvoltă și
se maturizează laturile fundamentale ale ființei umane: fizicul,
psihicul, moralul, esteticul, cognitivul, afectivul, volitivul” la nivel
de devenire a omului din „ființă în sine” în „ființă pentru sine” [8, p.
141].
Conform dicționarului de psihologie Larousse, educația
reprezintă „arta de a dezvolta calitățile morale, intelectuale, artistice
și fizice, pe care copilul le posedă în stare potențială”, „nu vizează
modificarea naturii celui de care se ocupă, ci urmărește să-l ajute, să
se dezvolte armonios în mediul lui”.
Educația, ca activitate psihosocială, are drept obiectiv
formarea – dezvoltarea permanentă a personalității educatului, pentru
integrarea sa în societate pe termen scurt, mediu și lung.
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Cunoașterea tuturor aspectelor importante ale fenomenului
educațional este absolut necesară, astfel că cercetarea pedagogică
are rol de reglare și autoreglare a instruirii, la nivelul sistemului și al
procesului de învățământ.
Deoarece impactul școlii în formarea tinerei generații este
foarte important, prezenta cercetare își propune să analizeze
implicarea acesteia în transmiterea valorilor culturale și morale în
vederea realizării unor schimbări sociale.
Educația presupune, pe lângă dezvoltarea cognitivă, și o
dezvoltare moral-afectivă. O educație morală solidă presupune o
îmbinare între dimensiunea moral-afectivă și dimensiunea prosocială.
Din punctul de vedere al finalităţilor de la nivelul sistemului de
învățământ, dezvoltarea dimensiunii morale este proiectată prin
idealul educației – tipul personalității necesar societății pe termen
lung. Funcția formativă a finalităților educației presupune corelația
dintre valorile generale ale educației și conținuturile generale ale ei
(morale, intelectuale, estetice etc.).
Teoria generală a instruirii are ca obiect de studiu procesele
concrete de predare – învățare – evaluare ce se desfășoară în
contextul școlar. Definește concepte de bază privind realizarea
procesului de învățământ/instruire, elaborează principii generale ale
predării și învățării, emite teorii explicative și acționale asupra
eficientizării
activităților
instructiv-educative,
definește
subcomponentele procesului educațional: procesul de învățământ,
obiectivele pedagogice, conținutul învățământului, metodologia
didactică, proiectarea pedagogică a procesului de învățământ.
Instruirea reprezintă „activitatea pedagogică proiectată și realizată în
contextul procesului de învățământ, organizată formal (context
școlar) și nonformal (extrașcolar) în afara programelor școlare [5,
p.11].
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Calitatea procesului instructiv-educativ depinde de modul în
care sunt proiectate și realizate finalitățile sale, ce reprezintă
dimensiunea subiectivă a instruirii [5, p.12].
Activitatea de instruire are în vedere atingerea tuturor
dimensiunilor sale [5, p. 13]: dimensiunea obiectivă/funcționalstructurală, dimensiunea subiectivă/teleologică, dimensiunea
axiologică, dimensiunea metodologică, dimensiunea acțională,
dimensiunea contextuală.
Funcția centrală a instruirii vizează formarea-dezvoltarea
personalității elevului, în vederea integrării sale psihosociale optime
[5, p. 70], fiind de la sine înțeles de ce calitatea actului educațional
este atât de importantă și de ce este importantă dezvoltarea
competențelor de comunicare la elevi, dat fiind că profesorul și
elevul trebuie să găsească un câmp comun de evoluție și soluții
comune de atingere a obiectivelor propuse, în mod conștient și activ.
„Morala reflectă întotdeauna acea latură a acțiunii umane în
care se întruchipează relațiile omului față de alți oameni și față de
sine însuși, în care se rezolvă contradicțiile dintre oameni, dintre om
și societate” (T. Huszar).
Conținuturile generale ale educației reprezintă laturile
(dimensiunile) educației/instruirii, având în comun câteva
caracteristici stabilite de valorile fundamentale concentrate la nivelul
unor finalități (obiective) care asigură formarea personalității
individului în plan moral, intelectual, tehnologic, estetic şi psihofizic.
Dimensiunea cea mai profundă a educației este considerată
educația morală, prin care se realizează formarea și dezvoltarea
conștiinței și conduitei morale, formarea profilului moral al
personalității, elaborarea comportamentului social-moral.
Dimensiunea morală se formează din mai multe surse și
domenii, aflate în raport de interdisciplinaritate, cum ar fi:
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psihologia, religia, cultura. Fiecare dintre aceste domenii contribuie
la formarea unei concepții și a unei atitudini practice morale.
Morala are în centrul persoana umană, eul moral, ca nucleu al
personalității. Actele morale au un substrat psihologic profund, sursa
lor aflându-de la nivelul inconștientului.Unicitatea tipologică și
originalitatea fiecărei persoane rezultă din dubla structură a eului,
care, pe de o parte, este ceea ce se vede în exterior, iar pe de altă
parte, totalitatea dispozițiilor virtuale.
Problema educației morale presupune inițializarea subiecților
într-o direcție care să-i conducă la atitudini, trăiri, conduite
autonome, libere. Astfel, obiectivele principale ale educației morale
sunt:
- formarea conștiinței morale;
- formarea conduitei morale.
În această ordine de idei, conştiinţa morală arată modul de
raportare la normele, principiile, obiceiurile morale, la faptele proprii
şi ale altora. Este una dintre cele mai importante dimensiuni ale
conștiinței umane, manifestată în diverse forme, având ca funcție
principală cenzura actelor noastre, a ceea ce este permis și ceea ce
este interzis omului. Raportarea se face în plan cognitiv, afectiv și
volitiv. Modul de a gândi şi a acţiona moral, de a făptui acte morale
ţine de dimensiunea conştientului. La nivelul conştiinţei morale, se
proiectează actul moral, se evaluează (prin aprobare şi dezaprobare).
Din punct de vedere cognitiv, se asimilează şi se
interiorizează reprezentări, noţiuni, idei, teorii.
Componenta afectivă presupune
necesitatea
ca
orice
conștiință morală sa fie însoțită de trăiri afective (emoții, sentimente)
care acționează, restrictiv sau propulsator, din interiorul individului
asupra conduitei. Prin componenta volitivă, se deliberează, se iau
decizii.
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Astfel, conștiința morală poate fi privită din mai multe
perspective: pedagogică, ideologică și psihosocială [3, p. 86]. Latura
pedagogică presupune formarea și dezvoltarea conștiinței morale la
nivel teoretic și practic. La nivel ideologic, conștiința morală este
bazată pe norme proiectate și realizate în toate perioadele vieții. Din
punct de vedere psihosocial, se bazează pe acțiuni proiectate și
realizate în plan atitudinal.
Așadar, conștiința morală presupune cunoașterea valorilor
care ar trebui integrate ulterior în comportamentul individului, dacă
voința individuală nu se suprapune cu valorile promulgate.
Direcțiile în care trebuie canalizată educația morală sunt:
cunoașterea valorilor, justificarea teoretică a valorilor, sădirea
sentimentului obligației, cultivarea voinței de conformare a conduitei
la valorile prevăzute, crearea obișnuinței de acțiune în conformitate
cu valorile alese [6, p. 67].
Conștiința este considerată un „laborator selectiv” [1, p. 151]
care face cenzura gândurilor și faptelor, participând în mod reflectat
la tot ce apare spontan în gândurile și aspirațiile ființei umane. Actul
de conștiință determină produsul dintre gânduri și fapte, iar conștiința
de sine poate să reprezinte un act de conservare, dar și dinamica
condiției umane.
Împletirea trăirilor conştiinţei morale se reflectă în fapte
concrete, în conduită. Conduita morală se referă la un ansamblu de
acțiuni sau comportamente materiale sau simbolice, organizate în
sisteme funcționale, formând o totalitate structurată pe principiul
conexiunii inverse și având finalități implicit sau explicit adaptative.
Deprinderile morale sunt componente automatizate ale
activității individului, ce se formează ca răspunsuri etice specifice la
anumite cerințe contextuale care se repeta în condiții aproape
identice. Obișnuințele morale, în comparație cu deprinderile morale,
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presupun în plus faptul că acțiunile automatizate de natură etica au
devenit o necesitate internă a individului.
În concluzie, conduita morală, este un șir neîntrerupt de
răspunsuri și manifestări ale subiectului uman adecvate, din punct de
vedere etic, la diversitatea situațiilor cu care acesta se confruntă.
Formarea conduitei morale presupune corelarea dintre deprinderile
morale, obișnuințele morale, voința morală și caracterul.
Unitatea dintre conştiinţa şi conduita morală o reprezintă
personalitatea morală. Corelația dintre conştiinţa şi conduita morală
este ideală sub aspectul legăturilor dintre intenţiile, aspiraţiile şi
gândurile de a face bine şi faptele concrete.
Fundamentul oricărui sistem moral este formarea unui
ideal moral
bine
definit,
caracteristic
tendinței
și
opțiunilor comportamentale ale unei societăți. Idealul moral
concretizează perfecțiunea în care omul este protagonistul propriei
dezvoltări morale. Ființa umană își însușește conduita sa, se dezvoltă,
se (auto)educă și se împlinește în plan moral. Tinde în permanență
spre ideal: indiferent de realitate, el urmează calea autodepășirii,
participând activ la autodezvoltare și autovalorizare.
În concluzie, fără o centrare morală, toate însușirile
umane se degradează și se dezgolesc de sens, mai ales în zilele
noastre, când omul modern trăiește iluzia unor aparențe înșelătoare.
Educația morală își propune să formeze caractere, să creeze o
personalitate morală puternică, aptă de a servi intereselor societății
actuale. Viața socială presupune solidaritate și reciprocitate de
acțiuni din partea membrilor săi.
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ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСТВА
ЕГАНЯН ОЛЬГА, докторант
Abstract
The article is dedicated to issue about the meaning of
conscious future parenting among the young people. The formation’s
factors and conditions are considered as well, therefore the main
psycho-pedagogical problems of preparing to future parenting are
revealed.
Keywords: parenting, responsible parents, interior and
exterior factors, reproductive norm.
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Аннотация
Статья посвящена вопросу определения понятия
осознанное отношение к будущему «родительству» среди
молодежи. Также были рассмотрены факторы и условия
формирования ответственного отношения к родительству, с
помощью
которых
выявлены
основные
психологопедагогические проблемы подготовки молодых людей к
появлению детей.
Ключевые слова: родительство, ответственные
родители, внутренние и внешние факторы, репродуктивная
норма.
Вопрос о формировании осознанного отношения к
будущему родительству среди молодежи становится все более
актуальным в наши дни, в связи с демографической ситуацией в
мире. Отсутствие духовно-нравственного воспитания в семье,
здорового образа жизни, воспитательной и педагогической
работы в общеобразовательных учреждениях и культуры
родительства приводит к множеству проблем для развития
будущего поколения.
Родительство это личный опыт, сложное социальное,
биологическое и психологическое состояние, в котором человек
осознанно приходит к статусу родитель, заботится и
воспитывает будущее поколение [9, c.28].
Педагогическая основа понимания явления родительства
опирается на изучении семейного воспитания; где отношение
родительства это средство педагогических задач и их
реализаций. Такой педагогический подход помогает родителям
формировать у детей личностные установки, ценности и
взгляды, которые в свою очередь переходят в самостоятельное и
независимое состояние индивидуальности – самосознание.
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Затем личность вливается в общество от первоначальной
социальной группы и завершая социальным уровнем.
Осознанное отношение «родительства» проявляется в
способности супружеской пары отвечать за потребности и
стремления семьи и детей. Разделение обязанностей между
будущими родителями должно быть основано на доступных
ресурсах и жизненном уровне, которому они придерживаются
или хотят достигнуть.
В одном из педагогических вузов России, студентам
представили соцопрос, исходя из которого, были сделаны
следующие выводы.
Согласно исследованию Асриевой, которая собственно
провела опрос среди 20 семей (8 из них неполные) возраст
родителей варьировался от 35 до 52 лет, были получены
следующие результаты: во всех семьях оба родителя имели
однозначное представление о родительстве, ответственности
перед будущими детьми и общества в целом [2, c. 34].
Количество детей в данных семьях от одного до трех, разный
уровень образования и возрастные категории.
Основные задачи, которые должны выполнять будущие
родители являются: распределять обязанности и исполнять их
сообща – 90 % респондентов, психологическая подготовка к
функциям родителей – 70%, иметь реальное представление о
трудностях воспитания ребенка – 20%. 30 % родителей решают,
чем увлекаться и как мыслить ребенку, 15% – из-за нехватки
времени, не уделяют должного внимания своему ребенку.
При определении причин, формирующих потребность
семьям иметь детей, больше 50 % опрашиваемых не могли дать
четкий ответ. Они считают, что дети развивают духовные
ценности и укрепляют семейные отношения. Остальные
респонденты чувствовали эмоционально и физиологически, что
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им необходимо разделять любовь и заботу помимо своего
партнера. В основном, такого мнения придерживались женщины
(30 %). Около 10 % респондентов на первое место ставят
культурно-образовательный потенциал, который является
основой для воспитания детей.
Так, мы можем рассмотреть факторы, формирующие
осознанное отношение родительства у молодых людей стран
СНГ:
1) психологическая зрелость – 80 %;
2) карьера – 70%;
3) материальное обеспечение – 60%;
4) образование – 50%.
Ответственность за жизнь ребенка и твердая
материальная опора преобладают в определении факторов.
Современное общество нуждается в педагогической
подготовке
к
родительству:
создание
мотивационной
платформы будущих родителей; овладение знаний, умений и
навыков обучения в основе педагогического воспитания детей;
оказание педагогической помощи будущим родителям.
Принцип педагогического подхода формирования
осознанного отношения родительства заключается во
взаимопонимании супругов и родителей в семье. Эти
основополагающие критерии выявляют условия и факторы
создания семьи у будущих родителей.
Например, К. Копко, с точки зрения западных стран,
предлагает следующие факторы формирования отношения
ответственного родительства у молодых людей [1, c. 2]:
Внешние факторы, определяющие формирование
отношения родительства подразумевают воздействие внешней
среды на человека. Эти факторы делятся на несколько этапов –
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микросистема (близкое окружение), мезосистема(несколько
окружений), макросистема(охватывает общество в целом).
Внутренние факторы – индивидуальный подход,
который был сформирован при определенном опыте, развитии
культуры и формирования личностных ценностей.
Семья, в ее различных проявлениях, является
первоначально концентрацией любви, взаимопонимания,
принятия и поддержки родителей и детей. Здоровое отношение
в семье ведет к полноценному развитию личности ребенка.
Поэтому так важны фундаментальные особенности построения
новой ячейки общества – семьи.
Существуют общепринятые качества и особенности
ответственного
отношения
родительства,
которыми
руководствуются молодые люди при создании благоприятной
платформы для детей:
• Брак: традиции бракосочетания являются сокровенным
обетом, когда мужчина и женщина посвящают жизнь
друг другу, а именно служению любви. Это первая
ступень, которая является ответственным решением и
будет связующим звеном в дальнейшем развитии.
Благополучный брак не только поможет обоим
родителям стать ответственными, но и предотвратит
семейные конфликты. Ведь если родители живут в любви
и гармонии, дети последуют такому же примеру в
будущем.
• Способность в обеспечении: таких родителей, которые в
состоянии предоставить условия для формирования
семьи и обеспечить будущее своим детям, также можно
назвать
ответственными.
Они
обеспечивают
физическими,
эмоциональными,
духовными,
материальными, финансовыми потребностями своих
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детей. Несостоятельность родителей влияет на
формирование неправильных ценностей и мировоззрения
каждого члена семьи. Следующее качество тесно
переплетается с предыдущим:
• Практичность и знания: 21 век – это век прагматичных
молодых людей, неограниченного потока информации,
новейших инновационных технологий и отстранение от
устаревших
рамок
стандартного
мышление.
Ответственным
родителям
следует
учитывать
финансовый аспект при планировании количества детей в
семье.
Экономические
кризисы,
милитаризация,
глобальные проблемы – все это является неподвластными
факторами одному человеку.
• Сплоченность: будущим родителям обязаны принимать
решения сообща, проводить время вместе, ужинать за
одним столом и т.д. Важно помнить, что отношение в
семье является отражением будущего ребенка и
закладывания его нервной системы и эмоционального
фона.
Согласно Расселу Б., выделяют 4 типа семейной
сплоченности:
1) разобщенный тип – низкий уровень сплоченности,
отдаленность;
2) разделенный тип – умеренный уровень, но существует
дистанция между членами семьи;
3) связанный тип – близок к высокому уровню,
прослеживается эмоциональная связь;
4) сцепленный тип – самый высокий уровень семейной
сплоченности, однако является негативным качеством при
дифференцированности членов семьи.
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В наши дни молодые люди более подвержены стрессам,
чем раньше. Их эмоциональное состояние зависит от многих
факторов, а с развитием новых инновационных технологий их
количество лишь увеличивается. Вопрос об осознанном
отношении родительства считается одним из самых
ответственных шагов в жизни человека. Очень важно на данном
этапе быть в гармонии с самим собой и уметь адпатироваться в
тяжелых или даже кризисных ситуациях. Ответственные
родители должны обнаруживать проблемы, уметь рационально
их проанализировать, устранять, и предотвращать их появление
в будущем.
Формирование вышеперечисленных качеств, которыми
должны
обладать
будущие
родители,
первоначально
закладывается на примере собственной семьи. Поэтому так
важен педагогический подход в изучении феномена
родительства. Этот опыт влияет на создание положительных
интерпретаций позиции будущих родителей. Он также
выстраивает родительскую точку зрения и старается
компенсировать недостаток, например, любви, доброты, заботы,
которых не хватало в детстве.
Продолжение рода или родительство, как таковое,
отличается от осознанного родительсва. Первым движет
примитивные инстинкты и общественное мнение. Так,
например, у женщин старше 26 лет в СНГ вычитывают из
зарплаты больше подоходный налог, что неосознанно, но
обязывает женщин задуматься о материнстве. Так, А.И. Антонов
систематизированную сторону общественного влияния по
отношению
к
репродуктивному
поведению
личности
рассматривает как социальное управление, как формализацию
целенаправленного воздействия со стороны государства на
мотивацию создании семьи, направленность, материальное и
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моральное
стимулирование
рождаемости
в
рамках
демографической политики [7, c. 56].
Условные рамки общественных влияний, которые потом
перерастают в ценные установки личности, например как, мода,
произведения искусства, маркетинг – устанавливают негласное
влияние социума на человека.
Основная задача в создании чувства потребности в детях,
согласно В. В. Бойко, состоит в том, что эта мотивация
программирует личность на весь спектр обязанностей и чувств,
которые связанны с появлением ребенка, воспитанием и
обеспечением всем необходимым.
Относительно
инстинктивной
зависимости
в
продолжение рода, Андреева Г. М. полагает, что
репродуктивная норма имеет огромное значение, так как
существует некое индивидуальное ощущение счастья и ее
общественного престижа.
Репродуктивные нормы – это один из компонентов
формирования репродуктивных установок, и они в большей
степени, чем любые другие нормы, не осознаются человеком.
На примере более миллионов семей, ученые отметили,
что предназначением репродуктивных норм является модель
поведения индивида. Они отвечают за эмоциональную оценку
событиям и субъектам.
Оптимальным и ответственным решением для будущих
родителей является осознанное отношение родительства. Такой
подход создает благоприятные условия для положительного
развития личности ребенка, когда во взаимоотношении
родителей и детей царит гармония, развитие, сотрудничество, и
поддержка. Тогда появление ребенка может открыть новые
способности для родителей, задать новый ритм в развитии
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семьи, семейных взаимоотношений, позволить мужчине и
женщине реализовать себя как личностям в полной мере.
Родительство это многогранный феномен, который
является также духовной потребностью человека, одновременно
к которой присоединяется биологический аспект в период
вынашивания и кормления ребенка женщиной. Отношение
родительства переплетено с такими понятиями как доверие,
ответственность, обязанность, готовность. Линия поведения
родителей заключается в адекватном восприятии рождения
ребенка и возможности реализации личностных целей.
Таким образом, общественное мнение влияет на
представление образцового отношения родитества, а именно на
«отправную точку». Они преломляются через особенности
личности обоих супругов, их ценностно-мотивационную сферу,
а также опыт, полученный в родительской семье, дают начало
формированию родительства в каждом конкретном случае.
Молодые люди, готовящиеся стать родителями, должны
осознавать всю полноту ответственности за своих детей,
помнить о том, что родительские отношения и культура
родительских
взаимоотношений
выступают
важным
системообразующим основанием института семьи. Родительскодетские отношения складываются на протяжении всей жизни,
предполагают непрерывность, безвозмездность, терпение,
заботу друг о друге. Основы формирования родительской
культуры, с точки зрения педагогики, следует закладывать как
можно раньше, начиная с раннего детства, подкреплять на
положительном примере, демонстрируя добрые отношения в
семье, уважительное отношение к окружающим. Воспитание
личности, формирование в нем свойств духовно развитой
личности, любви к своей стране, потребности творить и
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совершенствоваться является важным условием успешного
развития будущего поколения.
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