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Cuvânt-înainte 
Promotor al valorilor europene în educație, al cadrelor de 

înaltă calificare națională și internațională, doctoratul UPSC „Ion 
Creangă” include trei Școli Doctorale: 

1. Școala Doctorală Istorie. Patrimoniu cultural. Modernitate 
 611.01 Istoria Moldovei (pe perioade); 
 611.02 Istoria românilor (pe perioade); 
 611.03 Istoria universală (pe perioade); 
 611.04 Teoria și metodologia științelor istorice; 
 611.05 Muzeologie; protejarea patrimoniului cultural național; 
 611.06 Documentologie și arhivistică; 
 611.07 Istoria științei și tehnicii (pe domenii); 
 612.01 Etnologie; 
 613.01 Arheologie. 
2. Școala Doctorală Psihologie 
 511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională; 
 511.06 Psihologia specială. 
3. Școala Doctorală Științe ale Educației 
 531.01 Teoria generală a educației; 
 531.02 Management educațional; 
 531.03 Pedagogie istorică; 
 531.04 Pedagogie specială; 
 532.01 Didactica preșcolară; 
 532.02 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ; 
 533.01 Pedagogie universitară; 
 533.02 Pedagogie vocațională; 
 533.03 Pedagogia adulților; 
 534.01 Pedagogie specială. 
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Noile cerinţe ale Procesului de la Bologna au stimulat 
extinderea relaţiilor internaţionale, a mobilităţii academice, a 
colaborărilor ştiinţifice cu diferite ţări: România, Franţa, Belgia, 
Bulgaria, Canada, Israel, Siria, SUA, Turcia, Ucraina, India, 
Kîrgîzstan etc. 

Departamentul Doctoral și Postdoctoral al Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău s-a inclus în diverse 
proiecte, fiind membru al Şcolii Doctorale Europene în Ştiinţe 
Sociale pentru Europa Centrală şi de Est. Astfel, avem, până la 
moment, peste 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 
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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. 

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 
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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 
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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REPERE TEORETICE ALE DEZVOLTĂRII 
EXPRESIVITĂȚII VORBIRII 

 
                          IANA TATIANA-IRINA, doctorandă   

 
Abstract 

 The present paper presents some theoretical approaches of 
the specialists in the field regarding the expressiveness of the speech. 
Expression is the basic notion with which stylistics operate; includes 
a number of linguistic features that have a common mark; is 
associated with the notion of affective and understood as 
manifestation of emotionalreactions; onomatopoeic expressiveness is 
a primary form of communicating our impressions of the world 
around us; is a mode of expression that serves to more nuanced 
communication of any content, affectionally, emotionally or 
voluntarily; at the origin of `expressivity` stands and `fantasy’, that 
puts into practice the linguistic imagination; is `a way of suggesting 
to the cosignator how he should understand the things we 
communicate to him, what sense he has to give to language 
elements`; expressive is synonymous with aesthetics; is also used in 
the sense of style; reside either outside the sign or in the solidarity 
ratio in its form; is a problem of semantics and belongs to all the 
compartments of the language, not only the phonetics and the 
lexicon. The expression is the property of conveying beliefs, the 
words inspired by convictions are just as expressive as those wishing 
imagery. Emphasis is the heart of expression in word and phrase. 
 Keywords: expressivity, style, affective, form of 
communication, aesthetics, property, expressive speech, artistic 
procedures, literary creation. 
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Adnotare 
 Lucrarea de față prezintă câteva abordări teoretice ale 
specialiștilor din domeniu despre expresivitatea vorbirii. 
Expresivitatea este noțiunea de bază cu care operează stilistica; 
cuprinde o seamă de trăsături lingvistice care au o notă comună; 
este asociată cu noțiunea de „afectiv” și înțeleasă ca manifestare a 
reacțiilor emotive. Expresivitatea onomatopeică este o formă 
primară de comunicare a impresiilor noastre despre lumea din jur, 
este un mod de exprimare care servește la comunicarea mai 
nuanțată a oricărui conținut afectiv, emoțional sau volitiv. La  
originea expresivității stă și fantezia, care pune în funcție imaginarul 
lingvistic; este un mod de a sugera conlocutorului cum trebuie să 
înțeleagă lucrurile pe care i le comunicăm, ce sens trebuie el să dea 
elementelor de limbă. Termenul „expresiv” este sinonim cu 
„estetic”, este folosit și în accepția de stil. Această sinonimie rezidă 
fie în afara semnului, fie în raportul de solidaritate, în forma lui; este 
o problemă de semantică și aparține tuturor compartimentelor 
limbii, nu numai foneticii și lexicului. Expresivitatea este 
proprietatea de a transmite convingeri, cuvintele însuflețite de 
convingeri fiind tot atât de expresive ca și acelea care deșteaptă 
imagini. Accentul este inima expresiei în cuvânt și în frază. 
 Cuvinte-cheie: expresivitate, stil, afectiv, formă de 
comunicare, estetic, proprietate, vorbire expresivă, procedee 
artistice, creație literară. 
 

Dezvoltarea expresivității vorbirii elevilor din clasele primare 
este posibilă în procesul de predare – învățare – evaluare, dacă: a) se 
valorifică rolul expresiv al punctuației în diverse situații; b) se 
formează vorbirea expresivă prin modalitatea laturii sonore a 
limbajului; c) se asigură familiarizarea cu principalele procedee 
artistice (epitet, comparație, enumerație, inversiune, metaforă etc.); 
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d) se planifică activități de creație literară pe baza unui suport 
vizual/șir de benzi desenate, a unui plan de idei, a unui set de 
întrebări, a unor texte creative cu început sau sfârșit dat, cu expresii 
artistice sugerate sau pe baza unor creații libere.  

Conceptul de la care trebuie să începem abordarea temei de 
cercetare este cel de expresivitate. Cunoașterea aprofundată a 
reperelor teoretice este condiția sine qua non. 

În opinia lui E. Buyssens, termenul de expresivitate 
denumește una dintre noțiunile esențiale cu care operează stilistica. 
În cercetarea sa, autorul urmărește cu precădere nu forma mesajului 
literar, ci semnificația pe care și-o asumă o formă sau alta în opera 
literară, ca părți ale unui întreg, întrucât expresivitatea ca obiect al 
stilisticii literare este un compartiment al semanticii generale [1]. 

Dumitru Caracostea consideră că accentul  este inima 
expresiei în cuvânt și în frază. În accent converg multiple funcțiuni 
expresive, de aceea este legitim din punctul de vedere al expresiei să 
ne dăm seama prin accent de o configurație. Aici este, în ansamblul 
ritmic, un centru de organizare. El intuiește valorile expresive prin 
frecvența vocalelor, prin punerea pe același plan a vocalelor 
accentuate și neaccentuate [2] și concluzionează: „Rima întemeiată 
pe repetările sonantelor și consonantelor în silabele corespunzătoare 
nu poate fi independentă de ritm. Astfel, când vom scoate la iveală în 
limba comună tainice legături de rimă în tipurile cuvintelor, acestea 
vor trimite către structuri metrice asemănătoare. Ritmul fiind un 
factor organizator ca și rima, chipul de rânduire a fonemelor în 
anumite tipare metrice trebuie și el să fie luat în considerare, când e 
vorba de tipologia cuvintelor” [2, p. 76]. 

Ion Coteanu observă că „expresivitatea nu rezidă nici în 
semnificația semnului, nici în sunete, ci, fie în afara semnului, fie în 
raportul de solidaritate, în forma lui” [3, p. 81]. Raportul de 
solidaritate se stabilește între forma expresiei și forma conținutului, 
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acest raport fiind pus, totodată, în relație cu realitatea 
extralingvistică, înțeleasă ca substanță, determinată ontologic, a 
gândirii umane. Acest fenomen cu dublă dependență explică 
complexitatea și specificul fenomenului numit expresivitate: pe de o 
parte, o relație între două forme ale elementelor semnului lingvistic 
(expresie și conținut), pe de altă parte – și concomitent – o relație 
între această unitate constituită și realitatea desemnată prin ea. Pentru 
reputatul lingvist român, expresivitatea este „un mod de a sugera 
conlocutorului cum trebuie să înțeleagă lucrurile pe care i le 
comunicăm, ce sens trebuie el să dea elementelor de limbă” [4, p. 
145]. 

Iorgu Iordan dă o înțelegere complexă expresivității, depășind 
limitarea doar la componenta afectivă. La originea expresivității el 
așază și fantezia, cea care pune în funcție imaginarul lingvistic (de 
exemplu, în fantezia subiectului vorbitor își au originea construcțiile 
numite de Iorgu Iordan „izolări”: târâie-brâu și pierde-vară). „Ceea 
ce mărește expresivitatea unor termeni este faptul că la crearea lor 
participă și fantezia: aproape toți deșteaptă imagini, fiindcă, de 
obicei, ei desemnează obiecte materiale, concrete, a căror 
reprezentare se ivește în mintea noastră odată cu noțiunea respectivă” 
[5, p. 12]. 

Mijloacele care dau naștere expresivității în limba română și 
care sunt studiate de Iorgu Iordan sunt: schimbările de accent, 
lungirea sunetelor, procedeele morfologice și derivative, sintactice, 
lexicale, împrumuturile externe și interne (luate din limbajele 
speciale, ca, de exemplu, cel popular – „vorba ceea”; al 
comercianților – „sută-n sută”); al limbajului medical – „a avea/a fi 
în febră” etc.) [6]. 

Unii lingviști au asociat expresivitatea „cu noțiunea de 
afectiv. Așa au procedat Bally și, la noi, Iorgu Iordan” [5, p. 115]. 
„Charles Bally avea în vedere numai conținutul emoțional al limbii 
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vorbite. Expresivitatea înțeleasă ca manifestare a reacțiilor emotive 
restrânge sfera noțiunii la un singur aspect al comunicării, prezent 
mai cu seamă în limbajul familiar și cel popular” [apud: 5, p. 117].  
Ei consideră cuvintele și formațiunile onomatopeice expresive prin 
ele însele. De exemplu: cucu, trosc, a picura, a vâjâi etc. Este vorba 
în acest caz de expresivitate inerentă. Termenul aparține lui Jaroslav 
Zima, care clasifică expresivitatea lexicală  în inerentă, aderentă și 
contextuală [10]. În acest caz, cuvântul care este împrumutat dintr-un 
limbaj își dobândește expresivitatea numai în context, fără a-și 
schimba sensul, aparținând unor anumite elemente ale lexicului, 
pentru care nu există sinonime echivalente. Expresivitatea onoma-
topeică este o formă primară de comunicare a impresiilor noastre 
despre lumea din jur, un mijloc situat pe treapta de jos a  limbajului 
ca sistem de semne, deoarece onomatopeea substituie noțiunii 
corespondentul ei senzorial de natură acustică.  

Ștefan Munteanu concluzionează: „Expresivitatea este, în 
ultimă instanță, o problemă de semantică, în sensul larg al 
cuvântului, și aparține tuturor compartimentelor limbii, nu numai 
foneticii și lexicului” [6, p. 154].  

Pentru alți specialiști – și aceștia sunt cei mai numeroși – 
expresivitatea este un mod de exprimare care servește la comunicarea 
mai nuanțată a oricărui conținut afectiv, emoțional sau volitiv. 
Aceasta înseamnă a atribui conceptului de expresivitate capacitatea 
de a contribui la realizarea unui plus de cunoaștere, adică de sporire a 
cantității de informație, colorată sau nu de subiectivitatea 
vorbitorului. De exemplu, expresia metaforică „limbă ascuțită” este 
mai expresivă decât „rău (bun) de gură”.  De ce? Pentru că introduce 
un element concret cu care este asociată însușirea desemnată [12, p. 
67-76]. 

Pentru cercetătorul englez Stephen Ullmann, expresivitatea 
cuprinde o seamă de trăsături lingvistice care au o notă comună: ele 
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nu afectează direct sensul comunicării, informația pe care o conține 
ea. Tot ceea ce transcede latura pur referențială, cognitivă sau de 
comunicare a limbajului aparține domeniului expresivității: 
supratonuri emotive, accentuare, ritm, simetrie, eufonie, precum și 
așa-numitele elemente evocatoare, care situează stilul într-un registru 
aparte (literar, de conversație, de argou etc.) sau asociat cu unele 
mijloace specifice (vechi, neologice, regionale, profesionale etc.) [8].  
Analiza stilistică se poate face la cele trei nivele: fonetic, lexical și 
sintactic (gramatical), ca și analiza lingvistică, cu deosebirea că 
stilistica, așa cum afirmă Ullmann, însușindu-și un punct de vedere al 
lui G. Devoto, nu este interesată de faptele de limbă în sine, ci de 
potențialul lor de expresivitate manifestat la nivelele enumerate mai 
sus. Distincția pe care o face Ullmann, după Devoto, între faptele de 
limbă și cele expresive nu este nouă; ea apare la el însă într-o 
formulare clară. Se pune întrebarea în ce măsură este posibilă 
izolarea elementelor expresive în cercetarea stilistică, fără a se lua în 
seamă funcția de comunicare (referențială)  a limbii, din care derivă 
aceste elemente, în care sunt implicate și pe care le completează. Iată 
și un exemplu: propozițiile „Ai făcut o treabă bună” și „Bună treabă-
mi făcuși!”. Prima aparține funcției de comunicare, cea de-a doua 
cuprinde și expresia unei atitudini de reproș, marcată prin inversiune, 
prin folosirea dativului etic și a perfectului simplu. În cea de-a doua 
comunicare, se exprimă un aspect particular al aceluiași enunț din 
prima propoziție, într-o formă care nu elimină funcția de bază a 
limbii, ci este implicată în ea și o întregește. Treapta cea mai înaltă a 
expresivității este aceea în care factorul expresiv se confundă și se 
identifică oarecum cu valorile semantice ale cuvântului, alcătuind o 
fuziune în care distincția dintre expresiv și noțional nu mai este 
posibilă sau nu este percepută ca aparținând la două funcții diferite 
ale limbii [8]. Pentru unii stiliști, ca și pentru criticii literari, „expre-
siv” este sinonim cu „estetic”. În versurile lui Lucian Blaga „Dar pe 
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liman ce bine-i/Să stăm în necuvânt” (Ulise), derivatul „necuvânt”, 
creat poetic pentru „tăcere”, este expresiv prin noutatea lui și estetic 
prin impresia emoțional-artistică pe care o produce. 

Într-un sens larg, noțiunea de expresivitate este folosită și în 
accepția de stil. Este o confuzie care se explică prin faptul că 
elementele expresive ale limbajului intră în preocupările stilisticii. 
Termenul „expresiv” are o sferă mai largă, alcătuită din trăsăturile 
lingvistice subiacente, virtuale sau manifestate în cadrul tuturor 
compartimentelor limbii, de al cărei sistem sunt dependente. Stilul 
este realizarea individuală a unora dintre aceste valori latente, 
subordonate unui sens determinat și unitar, acela al unei întregi 
comunicări sau al operei propriu-zise. Expresivitatea este, în linii 
generale, o trăsătură particulară prezentă sau nu în comunicarea 
uzuală, stilul – o formă complexă și organizată de realizare a unui 
anumit mod de a privi și de a reflecta realitatea prin mijlocirea unui 
limbaj expresiv. În crearea expresiilor „a se da la (pe) brazdă”, „a-și 
lua inima-n dinți”, „a veni de-acasă”, poporul s-a folosit de procedee 
expresive, produse ale emoției și ale imaginației, pentru a exprima 
noțiunile de „a se deprinde”, „a se îmbărbăta”, „a înțelege”. Sunt 
considerate ca beneficiind de calitatea de expresivitate așa-numitele 
figuri de stil și, în general, toate procedeele artistice ale limbii 
poetice. În acest caz, expresivitatea se confundă cu suma tuturor 
mijloacelor de expresie ale limbii poetice [6]. 

Expresivitatea este și proprietatea de a transmite convingeri, 
cuvintele însuflețite de convingeri fiind tot atât de expresive ca și 
acelea care deșteaptă imagini [9]. Fenomenul este caracteristic unora 
dintre marii scriitori realiști, cum sunt Rebreanu, Tolstoi sau 
Dostoievski. 

Concluzionând, putem spune că dezvoltarea expresivității 
vorbirii elevilor este imperioasă și trebuie cultivată încă din clasele 
primare. Trebuie să dăm o atenție susținută funcției expresive a 
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limbajului. Expresivitatea ia naștere prin deplasarea cuvintelor de la 
obiectele la care se referă la alte obiecte, prin trecerea lor dintr-un 
context în altul (sau dintr-un limbaj în altul), prin schimbarea poziției 
sintactice a cuvintelor (datorate inversiunilor, despărțirilor 
intenționate de epitete, schimbării regimului verbal etc.), prin 
insistența asupra cuvintelor, prin polisemantismul termenilor care 
permite alegerea, folosirea lor în diferite contexte, prin simetria de 
aranjare a fonemelor, prin simbolismul fonetic etc. Termenul de 
expresivitate este plin de seva vieții și de realitatea obiectivă. 
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O RETROSPECTIVĂ A CONCEPTULUI 
„MEDIU DE ÎNVĂȚARE” 
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Abstract 
        This articles details the evolution of the average learning 
concept in the view of scholars concerned about the influence of the 
enviroment of the cognitive developement of children.The definition 
of the environmantel concept is presented as a natural physical 
environment, a social enviroment, a learning environment from a 
historical, pedagogical and psychological pont of view. The 
retrospective of the average learning concept of 
scholars(pedagogues, psychologists, thinkers) demonstrate the 
corelation between the learning styles and the factors wich determine 
the success in schooling. 
 Keywords: learning environment; physical environment; 
social media. 

 
Adnotare 

 Acest articol detaliază evoluția conceptului „mediu de 
învățare” în opinia savanților preocupați de influența mediului 
înconjurător asupra dezvoltării cognitive a copiilor. În definiții, 
conceptul de mediu este prezentat ca un mediu fizic natural, un 
mediu social, un mediu de învățare dintr-un punct de vedere istoric, 
pedagogic și psihologic. Retrospectiva acestui concept demonstrează 
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corelația dintre stilurile de învățare și factorii care determină 
succesul școlarizării. 
 Cuvinte-cheie: mediu de învățare; mediu fizic; mediu social. 
 

Cuvântul  mediu  exprimă  o  noțiune  cuprinzătoare  și  
fundamentală,  prin  care înțelegem lumea vie și cea neînsuflețită, 
adică, în principiu, aproape tot ce înconjoară omul. Putem distinge 
două planuri în care acționează factorii de mediu asupra omului, 
respectiv, asupra copilului: mediul fizic (cuprinde factorii natural-
geografici) și mediul social (factorii sociali). Literatura de 
specialitate menționează în rândul factorilor fizici: relieful în care 
trăiește omul și comunitatea sa, clima, valorile temperaturii și, în 
general,  suma condițiilor bioclimatice în care omul (copilul) trăiește.  

Mediul social este format din familie, colegi, grup de prieteni, 
din educația primită, din contextul religios și cultural al existentei de 
zi cu zi a omului.  

Mediul natural, fizic, este o noţiune fundamentală care stă la 
baza biologiei și geografiei, ca ştiinţe. 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” [2, p.1]. Definiţia a 
fost preluată şi în art.1, alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului.  

Mediul social reprezintă totalitatea oamenilor aflați în 
interacţiune unul cu altul, pe parcursul întregii vieți. Noi înșine 
reprezentăm pentru alții mediul lor social. Pentru a completa 
imaginea, putem spune că mediul social mai este alcătuit și din 
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totalitatea elementelor culturale, economice și politice. Acțiunea 
mediului social poate fi o amprentă pozitivă sau negativă asupra 
dezvoltării psihice a copilului. 

Ne-a atras ideea faptul că activitatea didactică, pe lângă un 
conținut, pe lângă o gamă de metode în acțiune, mai poate fi 
analizată și din punctul de vedere al mediului de învățare oferit 
copiilor. Acest mediu poate fi un stimulent pentru nevoia de 
informare a copilului, pentru dezvoltarea capacităţii sale de 
observare, de investigare, de explorare, pentru o cunoaştere și o 
înţelegere a componentelor din mediul înconjurător, a proceselor sau 
fenomenelor naturale, dar şi pentru formarea capacității de exprimare 
a impresiilor într-un limbaj adecvat științelor legate de lumea vie sau 
nevie din jurul copilului. 

Remarcăm faptul că mediul de învățare, la vârsta preşcolară, 
poate înlesni copiilor înţelegerea, participarea  activă  şi  conştientă  
la descoperirea şi redescoperirea fenomenelor şi proceselor naturale 
și sociale. Punctul de plecare în alegerea de către profesori a 
mediului de învățare pentru copii îl reprezintă experienţa înaintașilor 
asupra procesului de învățare.  

Există o corelație între formele de învățare și mediul în care 
aceasta se petrece. A.N. Leontiev, citat de Dorina Sălăvăstru în 
Psihologia educaţiei, consideră că învățarea este ,,procesul dobândirii 
experienţei individuale de comportare” [15, p. 24].  Prin actul 
învățării se formează priceperi, sunt însuşite cunoştinţe, dar se 
dezvoltă și procesele psihice, cum ar fi  gândirea, voinţa, motivaţia,  
aptitudinile etc. Este de remarcat faptul că omul învață doar ceea ce 
nu este înnăscut. Mediul de învățare trebuie să fie unul care permite 
copilului contactul direct cu mijloacele prin care învață. 

În viziunea profesorilor A. Neculau, T. Cozma, citați de          
D. Sălăvăstru (2004), se pot distinge două forme ale învăţării: 
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• învăţarea spontană, neorganizată, care se petrece în familie, în 
grupurile de joacă sau în timpul exercitării unei profesii 
(învăţarea socială);  

• învăţarea sistematică, care se realizează în special în şcoli sau în 
cadrul diferitelor stagii de instruire, de calificare (învăţarea 
şcolară) [15, p. 32]. 

Deci observăm că se demonstrează corelația dintre forma de 
învățare și mediul în care aceasta se petrece. În cazul nostru, 
învățarea spontană se petrece în medii non-formale, cum sunt 
familia, locul de joacă, locul de muncă. Școala, ca mediu de învățare, 
aduce o serie de reguli, de obiective, de finalități, un întreg sistem de 
strategii prin care copiii sunt stimulați să învețe. 

M. Zlate (1995) arată că învăţarea şcolară are unele 
particularităţi, după cum urmează:  
- ,,are un caracter gradual, constând în stabilirea unor sarcini 

didactice cu grade de dificultate progresivă (de la simplu la 
complex, de la uşor la greu, de la apropiat la depărtat, de la 
concret la abstract etc.); 

-   este un proces dirijat din exterior (de către profesori, părinţi etc., 
în general, de către adulţi) care tinde să devină un proces 
autodirijat către finalul şcolarităţii ” [16, p. 65].  

Putem deduce faptul că mediul de învățare inițial trebuie să fie 
cel cunoscut copiilor preșcolari, trebuie să fie adaptat puterii lor de 
înțelegere, să permită inițiativa copilului de a-l cuceri. 

Mediul de învățare permite dezvoltarea anumitor procese 
psihice. Astfel, pot fi distinse  două tipuri de mediu, de bază: 
 mediul care stimulează dezvoltarea senzorio-motorie 

(priceperi şi deprinderi motorii: desenat, scris etc.); 
 mediul care stimulează dezvoltarea verbal-logică (memorarea 

de versuri, rezolvarea de probleme etc.). 



19 
 

Aceste două tipuri de mediu sunt corelate cu două tipuri de 
învăţare, respectiv, învățarea senzorio-motorie și cea verbal-logică. 

M. Golu (1979) arată că teoriile învăţării pun în lumină 
,,ponderea acordată factorilor obiectivi şi subiectivi în desfăşurarea şi 
eficienţa învăţării” [6, p.78]. Este vorba și în acest caz de mediul de 
învățare, respectiv, de mediul exterior personalității copiilor și de 
mediul interior, cel legat de specificul fiecărui copil de a învăța. 

Dacă privim problematica mediului de învățare din perspectivă 
istorică, putem constata, de exemplu, că Platon (428-348 î.H.) 
conturează ideea că mediul de învățare trebuie să fie cât mai apropiat 
de scopurile educației: ,,viitorul ostaș se va distra călărind sau 
practicând orice alt exercițiu de acest fel; pe scurt, trebuie să ne dăm 
silința ca, prin aceste distracții, să orientăm plăcerile și dorințele 
copiilor în direcția a ceea ce le este necesar pentru a-și atinge 
scopurile.” [13, p. 92]  

Aristotel (384-322 î. H.), adeptul învățământului în mers, crede 
că ,,universalul se află în lucruri, iar adevărul poate fi descoperit în 
urma experienței nemijlocite cu obiectele. […] Virtuțile le dobândim 
după ce mai întâi am depus o activitate. Căci lucrurile pe care trebuie 
să le facem învățând sunt cele pe care le învățăm făcându-le” [1, 
p.56].  

Quintilianus (35-95 î.H.) consideră că mediul cel mai potrivit 
de învățare este cel instituționalizat, respectiv, școala publică. 
Învățarea trebuie să se facă de către persoane instruite: „Înainte de 
toate, limbajul doicilor să nu fie defectuos; Chrisip a pretins ca ele să 
fie inițiate în filosofie” [14, p.12].   

J. A. Comenius (1592-1670) scria că învățământul trebuie să se 
desfășoare după modelul naturii, într-un mediu care să sprijine 
învățarea conștientă și activă, plăcut, stimulativ: „…natura începe 
întotdeauna cu ce este curat;/ natura pregătește materia pentru a primi 
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forma;/ natura trece treptat de la cele mai ușoare la cele mai grele” 
[4, pp. 68-76].   

John Locke (1632-1704) acordă o mare atenție călătoriilor, ca 
mediu potrivit pentru formarea gentlemanului. Propune exerciții de 
dezvoltare a simțurilor copiilor și integrează călătoriile printre 
modalitățile de realizare a educației. „Un lucru folositor sănătății 
copilului este de a sta cât mai mult în aer liber și cât mai puțin pe 
lângă foc, aceasta chiar în timpul iernii.” [9, p. 8]   

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) consideră că, la naștere, 
copilul care vine pe lume este bun, dar societatea îl corupe, 
perventindu-l. Din punctul său de vedere, educația trebuie să se facă 
în mediul natural, copilul fiind liber, doar supravegheat de un 
preceptor.  

J. H. Pestalozzi (1746-1827) identifică familia drept mediul de 
învățare cel mai potrivit. ,,În mediul familial se formează calități 
precum spiritul de datorie, încrederea, ascultarea, recunoștința, iar în 
mediul școlar se sedimentează aceste calități, devenind valori 
valabile pentru viață” [12, p.72].   

F. W. Frobel (1782-1852) consideră că, pentru copiii mici, 
mediul de învățare cel mai potrivit este ,,grădina de copii” 
(Kindergarten). „Copilul trebuie inițiat de timpuriu în cunoașterea 
naturii – nu numai în ce privește formele sale de manifestare, ci în 
maniera în care spiritul divin trăiește în natură și planează deasupra 
ei. Trebuie ca părinții și institutorii să nu lase să treacă o săptămână  
fără să-i ducă în natură pe școlari, determinându-i să observe și să 
admire bogățiile variate pe care le etalează în fața ochilor noștri 
natura în fiecare anotimp” [5, p. 81].   

K. D. Ușinski (1824-1871) propune pentru pedagogia rusă un 
model care valorifică mediul social și cel cultural rus. Valoarea în 
jurul căreia scriitorul crede că se poate cristaliza identitatea națională 
a copiilor este limba maternă. 
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Ellen Key (1849-1926) își exprimă opiniile în legătură cu 
educația în lucrarea „Secolul copilului”, în care propune ca mediul de 
învățare să fie familia – până la 15 ani – și să permită libera 
manifestare a copilului. Ideile autoarei marchează necesitatea 
formării la copii a unei legături viabile cu mediul, prin muncă. „Cele 
patru pietre unghiulare ale școlii trebuie să fie: 
1. O specializare prevăzută acolo unde se întâlnesc aptitudini 
personale bine determinate; 
2. Concentrarea în jurul anumitor materii, în anumite epoci; 
3. Munca personală pe toată perioada școlară; 
4. Contacte cu realitatea în timpul tuturor studiilor școlare.” [8, p. 83] 

Maria Montessori (1870-1952), medic și pedagog italian,   
relevă importanța cunoașterii senzoriale. În acest sens, propune ca 
mediul de învățare să fie dotat cu materiale didactice corespunzătoare 
fiecărui simț în parte. În viziunea sa, mediul de învățare trebuie să fie 
stimulativ, copilul să fie liber și să învețe în mod spontan, fără să  
depună un efort mare pentru a învăța.  

E. Claparede (1873-1940) pune accentul pe crearea unui mediu 
de învățare prin joc. Interesant este că pentru prima oara el face 
propuneri de organizare a claselor pe nivele, în funcție de nevoile de 
dezvoltare ale copiilor. În opinia sa, „Școala trebuie să fie activă, 
adică să pună în funcțiune activitatea copilului. Ea trebuie să fie mai 
mult un laborator decât un auditor. În acest scop, o contribuție 
importantă și utilă este jocul, care stimulează la maximum activitatea 
copilului” [3, p.153]. 

Spiru Haret (1851-1912), marele pedagog şi reformator român, 
un adevărat patriot, a ajutat la ridicarea culturii românești prin şcoală. 
Fiind atunci o perioadă grea pentru istoria poporului român, el a 
conturat, poate, cea mai firească trăsătură a mediului de învățare, 
aceea de mediu neconflictual, de mediu cu pace. Ca un militant ferm 
pentru pace, el spunea: „România nu se prezintă cu figura unui 
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războinic cu coiful pe cap şi cu mâna înarmată, ci cu aceea a geniului 
păcii.” [7, p. 65].   

A. S. Makarenko (1888-1939), pedagog rus, autor al lucrării 
Poemul pedagogic a fost promotorul ideii că mediul de învățare cel 
mai potrivit este munca: ,,educaţia în colectiv, educarea disciplinei 
conştiente, iar prin generalizarea experienţei practice, ca educator în 
coloniile de delicvenţi, pe care le-a condus, a formulat principii 
privind acordarea recompenselor şi a pedepselor, îmbinarea 
respectului cu exigenţa faţă de copil şi faţă de tânăr” [10, p. 254].   

G. G. Antonescu, profesor pedagog român, opinează asupra 
unui element sensibil al mediului de învățare. Este vorba despre 
sistemul de represiune şi constrângere aplicat elevilor. Ideile sale au 
un profund caracter umanist și exprimă teoria că sufletul copilului se 
poate supune valorilor pe care școala le propune, doar prin 
convingere. Desprindem de aici ideea că mediul de învățare trebuie 
să fie persuasiv și nu de represiune.  

Şt. Bârsănescu, reprezentant al pedagogiei culturii, profesor la 
Universitatea din Iaşi, considera că mediul de învățare trebuie să fie 
impregnat cu valorile reale și înalte ale culturii naționale. El 
intenţiona să convingă lumea culturală românească despre 
necesitatea ridicării omului, respectiv, a tinerilor, la nivelul de 
receptare a realelor valori: adevăr, frumos, bine, moral, util. Conform 
pedagogiei culturii, mediul de învățare trebuie să conțină acele 
elemente care să poată antrena intelectul, voinţa, viaţa afectivă și, 
mai ales, să contureze idealuri. 

J. B. Carroll, B. S. Bloom etc. promovează ,,Teoria învăţării 
depline”, pe care dorim să o evidențiem, deoarece propune un mediu 
de învățare integrator, în care să nu existe segregare. Este o mare 
valoare pe care mediul de învățare actual românesc o conține.  

I. Neacşu (1978) consideră că ,,există posibilităţi reale ca o 
populaţie şcolară numeroasă să obţină performanţe foarte bune la 
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învăţătură prin adaptarea învăţării şcolare la ritmul şi modul de 
gândire al fiecărui elev” [11, p. 93].  

J. B. Carroll (după I. Neacşu, 1978) a propus un model de 
instruire care cuprinde următoarele componente:  
-  Diagnosticul deficienţelor de învăţare; 
- Programe de compensare;  
- Prezentarea obiectivelor pedagogice; 
- Predarea de către educator; 
- Aplicarea unor teste formative; 
- Programe de remediere; 
- Programe de îmbogăţire pentru cei cu rezultate bune; 
- Învăţarea prin cooperare (discutarea în grup a dificultăţilor 
întâmpinate); 
- Aplicarea de teste sumative [11, p. 97].  

Acest model de învățare presupune și crearea unui mediu 
tolerant, deschis acceptării tuturor copiilor în școală. Specific 
acestuia este situarea elevului în centrul preocupărilor școlii, este un 
mediu care respectă cu adevărat dreptul fiecărui copil la educație.  
Acest model situează într-o poziţie centrală personalitatea elevilor. 

În concluzie, menționăm că, fiind o variabilă atât de complexă, 
învăţarea şcolară este influenţată de o multitudine de factori. 
Analizând factorii determinanţi ai succesului şcolar, ca efect al bunei 
organizări și desfășurări a procesului învăţării şcolare, am putea 
distinge unele categorii de factori: cei legaţi de elev – biologici şi 
psihologici, cei legaţi de profesor, de pregătirea sa profesională şi de 
prestigiul său social – cei pedagogici (metodologia didactică), cei 
sociali (familia, clasa, relaţiile extrafamiliale şi extraşcolare) și, nu în 
cele din urmă, mediul de învățare. 
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Abstract 
  The article considers the periods of transition from childhood 
to adulthood, the physical and psychological, cognitive, emotional 
and social changes in which the puberty lives. The period of puberty 
is the time of approaching the world of values, of becoming aware of 
ideals as social and personal life trails. 
 Keywords: preadolescent, parent, responsible parent. 
 

Adnotare 
 Articolul are în vedere perioadele de trecere de la copilărie 
la stadiul de adult, modificările fizice și psihice, cognitive, 
emoționale și sociale în care trăiește puberul. Perioada pubertății 
este perioada apropierii de lumea valorilor, de conștientizarea 
idealurilor ca trasee de viață socială și personală. 
 Cuvinte-cheie: preadolescent, părinte, părinte responsabil. 
 
 Perioada de trecere de la copilărie la stadiul de adult, 
pubertatea, reprezintă etapa în care organismul este supus unor 
importante transformări care duc, în final, la maturizarea individului. 
În perioada pubertății, au loc importante modificări fizice și psihice – 
în mod deosebit, cognitive, emoționale și sociale, ce sunt influențate 
de nivelul economic și sociocultural în care trăiește puberul. Unii 
autori, precum Diane Papalia și colaboratorii săi (2010), consideră că 
pubertatea face parte integrantă din adolescență, pe care o apreciază 
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ca fiind perioada ce cuprinde vârstele între 11-19 ani. Alți autori 
delimitează perioada preadolescenței astfel: A. Gesell vorbește de 
perioada 10-16 ani, M. Debesse se referă la vârstele între 12 și 18-20 
de ani, V. Krutețki și J. Lukin consideră preadolescența de la 11-12, 
la 14-15 ani, Șt. Zisulescu delimitează preadolescența între 11-15 ani 
și adolescența propriu-zisă de la 15-16 ani, la 19-20 ani. Aceștia sunt 
de părere că pubertatea constituie un substadiu al vârstei 
adolescenței, deoarece apar o serie de caracteristici biologice, 
psihice, cele din planul gândirii formale ce reprezintă maturizări 
specifice adolescenței (Șt. Zisulescu, 1968; H. Lehalle, 1988). Cei 
mai mulți dintre autori tratează pubertatea ca o perioadă distinctă: 
trecerea de la copilărie la adolescență (A. Munteanu, 2009; T. Crețu, 
2000). Din punctul de vedere al lui P. Osterrieth (1976), pubertatea 
nu constituie un stadiu distinct, pentru că intervalul de vârstă se 
împarte în două părți: până la 12 ani – în copilărie și după 12 ani – în 
adolescență. E. Verza și F. E. Verza (2017) consideră că pubertatea 
face parte din ciclul copilăriei și este, în același timp, o perioadă de 
tranziție între copilărie și adolescență. În această perioadă se pot 
constata tendințele spre maturizare. Ch. Buhler separă pubertatea de 
adolescență, pubertatea începe la 11-13 ani la fete și la 14 ani la 
băieți, terminându-se la ambele sexe la 17 ani, urmând adolescența. 
În primii doi ani, puberul este dominat de trăsăturile copilăriei, iar în 
următorii doi ani apar treptat noile caracteristici, dar încă insuficient 
conturate pentru a fi un adolescent deplin [1]. 
 Din perspectivă psihologică, specialiștii încadrează pubertatea 
în intervalul 10/11-14/15 ani, perioadă caracterizată de o multitudine 
de modificări cu rol esențial în structura viitoarei personalități și de 
„oscilații între negarea identității de copil și de tendința de a fi plasat 
în lumea adulților”. De aici și justificarea denumirii acestei perioade 
prin termenul de preadolescență [2].  
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 Puberul are mai multe caracteristici fizice și psihice 
asemănătoare școlarului mic de la finalul perioadei. Stadiul de puber 
(10/11-14/15 ani) parcurge cel de-al doilea ciclu elementar, etapa  
gimnazială. În această perioadă, dominantă este apariția de 
caracteristici ce exprimă tendințe de maturizare biologică, o intensă 
dezvoltare a structurii personalității și instalarea planului gândirii 
formale, de tip adult. Activitatea principală desfășurată în perioada 
pubertății rămâne învățarea și instruirea teoretică și practică. 
Interesele și aptitudinie se bazează pe  învățarea specială diferențiată 
și pe autoînvățare. 
 Activitatea de învățare devine mai complexă prin aplicarea 
proceselor cognitive superioare și prin dezvoltarea intereselor și 
dorințelor, a motivațiilor pentru a ști, pentru a cunoaște și pentru 
afirmarea potențialului intelectual. Personalitatea este influențată și 
de maturizarea biologică. Un semn al maturizării este faptul că 
tânărul încearcă să-și de-a seama de resursele sale personale și de 
realizarea identității proprii și a independenței prin detașarea de 
tutela parentală. Ca urmare, pubertatea constituie încheierea ciclului 
copilăriei și pregătirea caracteristicilor de trecere la adolescență. 
Stadiul de puber poate fi împărțit în: a) substadiul prepuberal (10/11-
12 ani) ce se caracterizează prin antrenarea copilului în activități 
responsabile și competiționale, care îl fac să-și dea seama de valoarea 
și potențialul de care dispune. Fetele se remarcă prin conduite 
discrete, cu mai mult echilibru, cu o mai bună disciplină și sârguință 
față de învățătură. La băieți se constată mai multe momente de 
neatenție, mai puțină disciplină și o tendință spre distragere, lipsă de 
concentrare în timpul lecțiilor, mai puțină concentrare pentru 
îndeplinirea de sarcini familiare sau școlare; b) substadiul pubertății 
propriu-zise (12-14 ani). În plan psihologic, se constată trăiri 
tensionale, confuze și stări de disconfort, care pot afecta relațiile cu 
cei din jur, deoarece puberul este mai atent la evenimentele pe care le 
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traversează, mai interiorizat și mai meditativ, mai puțin interesat de 
cei din jur; c) substadiul postpubertal (14-15 ani) este dominat de 
însușiri anatomice și psihologice ce fac trecerea spre adolescență. 
 Începând cu clasa a VIII-a – a IX-a, elevul devine puternic, 
capabil de eforturi mari, gândirea capătă deplină putere de 
abstractizare și sinteză, el înțelege acum complexitatea problemelor 
științei, tehnicii, devine conștient de problemele sociale, de drepturile 
și îndatoririle sale, începe să vadă mai clar în interiorul său, să-și 
judece intențiile, aspirațiile, slăbiciunile. Toate acestea conduc către 
dorința de a ajunge cât mai repede adult și la pretenția de a fi tratat ca 
un adult. La 16 ani, copilul are mai multă încredere în propria 
persoană, este mai stăpân pe sine, își controlează emoțiile, devine 
optimist [3]. 
 Învățarea devine tot mai sistematică datorită caracterului 
voluntar și conștient, pe care puberul îl probează în relațiile 
competiționale cu colegii și în dorința de a ocupa un loc central în 
cadrul clasei sau al grupului din care face parte. Având în vedere 
solicitările tot mai intense ale școlii și volumul mare de informații, 
puberul trebuie să se adapteze la aceste cerințe, să-și armonizeze 
activitatea intelectuală pentru a depăși momentele frustrante și 
anxioase provocate de dezaprobarea colegilor sau a profesorilor. În 
pubertate se dezvoltă capacitățile de generalizare, iar prin studiul 
unor discipline, printre care și educația tehnologică, reprezentările se 
extind în domenii diversificate, oferind un material pentru 
desfășurarea activității de gândire [4]. 
 Activitatea elevului este, în mod esențial, una de asimilare 
conștientă a valorilor culturii și civilizației pe care școala și 
societatea, la un anumit nivel al dezvoltării lor, le consideră necesare 
pregătirii și formării viitorilor cetățeni [5]. Întreaga perioadă 
preadolescentină este legată de schimbări de mare intensitate și cu 
efecte vizibile de înfățișare, comportament și relaționare internă cu 
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lucrare exterioară, inclusiv prin creșterea mare a capacității de 
integrare în specificul vieții sociale în care acesta trăiește. Tot în 
această perioadă, preadolescenții se caracterizează prin axarea 
personalității pe achiziții de roluri dobândite și legate de câmpul 
vieții școlare, familiale; sunt evidente implicația și participarea la 
viața culturală, socială, tentația creației și însușirea de tehnici și 
cunoștințe ce solicită abilități manuale. Perioada pubertății este 
perioada apropierii de lumea valorilor, de conștientizare a idealurilor 
ca trasee de viață socială și personală. Memoria se schimbă calitativ, 
copilul învață să sistematizeze, să lege între ele diversele cunoștințe 
[6]. Copiii nu sunt egali la naștere ca zestre ereditară, ci diferă prin 
dispozițiile moștenite de la părinți. Dispozițiile nu sunt aptitudini, nu 
sunt calități, ele condiționează formarea aptitudinilor, se dezvoltă, se 
diversifică, se transformă în aptitudini prin exercitarea lor sub 
acțiunea mediului și a educației [7]. 
 Epoca pubertății se caracterizează printr-o puternică tendință 
de afirmare a personalității. Preadolescentului îi place să se identifice 
cu diferite modele pe care și le alege fie din rândul persoanelor cu 
care vine în contact, fie din literatură, știință etc. Adevărata pregătire 
pentru rolul de părinți se obține, ca și cea profesională, treptat, pe 
măsură ce se exercită, pe măsură ce unele aspecte ale vieții sunt trăite 
direct [8]. Acestora le place să vadă în părinții lor acei oameni 
puternici, acei oameni care-și asumă responsabilitățile, care știu să-i 
conducă, de la care ei să învețe și pe care ei să-i imite. Părinții 
puternici sunt aceia care știu să-și folosească fermitatea și blândețea 
la momentul potrivit, întotdeauna pentru binele tuturor celor din 
familie. Atmosfera pe care o creează în familie astfel de părinți este 
una favorabilă creșterii și educării unui copil puternic, încrezător, 
amabil și responsabil. 
 „Meseria” de părinte este, în acelaşi timp, cea mai dificilă şi 
cea mai uşoară meserie din lume. În condiţiile unei atmosfere 
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familiale echilibrate şi prielnice dezvoltării copilului de vârsta 
preşcolară, familia este, în primul rând, cadrul existenţei biofizice al 
acestei dezvoltări. Un anumit regim igienico-sanitar necesar 
dezvoltării fizice sănătoase şi  armonioase înseamnă asigurarea unui 
program al zilei care să respecte ore de somn, de alimentare, de 
activităţi, joc, plimbări. Un judicios echilibru al acestora în raport cu 
disponibilităţile copilului trebuie să evite suprasolicitarea fizică şi, 
mai ales, nervoasă a organismului foarte fragil. 

Un bun dobândit şi apreciat, câştigat de către copil în familie 
este comportamentul moral ca rezultat al unui sistem de cerinţe 
precise, categorice, dublat de un permanent respect pentru copilul 
care trebuie să se simtă iubit şi ocrotit.  

În accepţiunea cea mai largă a termenului, un „copil bun” 
reprezintă în fapt suma trăsăturilor pozitive structurate în dinamica 
comportamentului: sârguinţă, cinste, iniţiativă creatoare, sociabilitate, 
politeţe, dispoziţie de colaborare etc., după cum a fi un părinte bun 
înseamnă: răbdare, calm, înţelegere, un fond afectiv numit, în termeni 
obişnuiţi, dragoste faţă de copil. 

Pentru a putea descoperi „binele” care mai târziu va deveni 
principialitate, cinste, spirit de a-ţi ajuta aproapele, criterii de 
evaluare a comportării, este necesar ca în grupul familial să existe un 
cod de conduită bazat pe o egală respectare a normelor atât de către 
copii, cât şi de către părinţi. Respectiv, cerând copiilor să acţioneze 
într-un anumit mod, părinţii trebuie să constituie modelul şi 
imboldul în acea direcţie şi nu factor derutant. 

Participarea efectivă a părinţilor la necazurile copiilor, la 
evenimentele din viaţa acestora, le asigură liniştea şi siguranţa. Nu 
frica, nu teama trebuie să-l determine pe copil la acţiune; e bine să se 
explice natura greşelilor săvârşite, gravitatea acestora şi nu să se 
apeleze la măsuri unilaterale de natură să producă blocaje psihice şi 
dezadaptare socială. Dragostea de adevăr nu poate fi cultivată de 
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către părinţii care instalează copiilor frica de pedeapsă. De 
asemenea, să se ştie că drumul spre adevăr nu are trepte: este sau nu 
este adevăr, este ori nu este minciună? Importantă pentru formarea 
copilului în sensul cultivării şi promovării adevărului este 
consecvenţa între vorba şi fapta adultului, între cele teoretizate şi 
cele ce-i pot fi concret demonstrate. 
 Familia este cea care îi cultivă dragostea faţă de frumos, 
fiind un aspect al formării bunului-gust al copilului faţă de 
îmbrăcăminte, de ţinuta fizică, de cadru al locuinţei, precum şi ca 
frumuseţe în comportare, în relaţiile cu cei din jur. Dragostea de 
frumos formată în copilărie va corela, peste ani, cu ordinea, cu 
curăţenia, cu decenţa în înfăţişarea fizică şi cu demnitatea în 
comportare, cu dorința de a face numai lucruri de bună calitate, sub 
aspect fizic şi spiritual. 

Familia, convieţuirea alături de părinţi reprezintă şcoala 
primilor ani ai copilului, în care acesta trebuie să-și pună bazele 
temeinice ale viitoarei sale conştiinţe, ale tuturor trăsăturilor care-l 
vor defini ca om integru în epoca maturităţii sale. 

Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile 
sociale, deoarece ea influenţează şi modelează persoana umană. 
Psihologia socială şi sociologia susţin că familia este adevăratul 
laborator de formare a persoanei, de transformare a individului în 
persoană, adică în „individ cu status social”.  

Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator 
pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui influenţă îi marchează esenţial 
dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de 
puternică şi de neînlocuit. Familia îndeplineşte importante funcţii în 
procesul general al integrării copilului în mediul social, fapt ce se 
reflectă asupra dezvoltării sale, și anume: familia creează o 
dependenţă absolută a copilului față de membrii microgrupului 
familial, din punct de vedere fizic, psihic, material; impactul 
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emoţional pe care îl exercită este maxim; oferă primele modele 
comportamentale, creează primele obişnuinţe şi deprinderi; creează 
un stil comportamental; influenţa educativă pe care o exercită familia 
este implicită, ea face parte integrantă din viaţă.  

Educaţia copiilor se realizează atât în  procesul instructiv-
educativ, cât şi în cadrul activităţilor extraşcolare, un rol important 
fiind deţinut de familie. Între factorii educaţiei, familia a fost şi este 
considerată un factor prioritar şi primordial, deoarece, în ordinea 
firească a lucrurilor, educaţia începe în familie, unde se formează 
„ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter”, după cum 
spunea Loisel. Familia îşi aduce contribuţia în toate sectoarele 
educaţiei, aici copilul făcându-şi „ucenicia” pentru viaţă, cea morală 
rămânând însă esenţială prin substanţa pe care i-o imprimă familia. 

Atmosfera afectivă din familie are o influenţă hotărâtoare 
asupra dezvoltării psihice în mica copilărie; copilul învaţă limbajul şi 
comportamentul social, îşi formează aspiraţii şi idealuri, convingeri 
şi aptitudini, sentimente, trăsături de voinţă şi caracter. 

Întotdeauna ambianţa, climatul din familie influenţează 
personalitatea copilului. Marele pedagog John Locke, convins de 
puterea exemplului în familie, afirma: „Nu trebuie să faceţi în faţa 
copilului nimic din ce nu vreţi să imite”. 

  Echilibrul relaţional şi adaptativ pe care copilul îl 
moşteneşte din tiparul reprezentat de familia sa este cea mai sigură 
investiţie pentru formarea personalităţii asigurându-i succesul în 
general. În cazul în care este crescut într-un climat tensionat, 
conflictual, instabil, copilul se poate inhiba sau chiar se poate 
maturiza afectiv şi conjunctiv.  

Dacă părintele este mereu ocupat, neatent, obosit, neavând 
dispoziţia sufletească nici timpul necesar să îl asculte pe copil, firul 
comunicării se rupe, iar copilul se simte neglijat, respins în 
aşteptările sale. El va căuta răspunsuri în altă parte sau nu va mai 
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căuta deloc. Numai fiind aproape de sufletul copilului, înțelegându-i 
gândurile și frământările, luând parte la preocupările acestuia, 
părintele devine confidentul, sfătuitorul, punctul de rezistenţă şi de 
încredere al copilului, sporind şansele unei iubiri reciproce şi ale unui 
respect necondiţionat. În ultimii ani, familia s-a schimbat: părinții  
sunt mai ocupați la serviciu, nu mai sunt interesați în permanență de 
lecțiile copiilor, nici chiar acei părinți care în decursul școlii primare 
erau mereu lângă copii, ajutându-i la teme. Copilul observă 
diferențele semnificative de conduită ale părinților. Tatăl apare în 
ochii tânărului ca fiind mai ocupat profesional, mai autoritar și mai 
tandru, față de frații mai mici și față de surori. Mama este mai 
sentimentală și mai implicată în evenimentele prin care se trece, este 
considerată mai prietenoasă, foarte grijulie și exigentă, observă toate 
neregulile, dezordinile. Ea ține la prestigiul familiei și tot ea menține 
legătura cu școala. Opiniile copiiilor despre părinți se modifică 
mereu. Severitatea competițiilor a făcut să crească gradul de tensiune 
în familie. 

Iubirea excesivă a unui părinte nu poate justifica erorile de 
comportament şi de atitudine în raport cu copilul, mai ales că ele 
rezultă din impasul relaţiilor dintre părinte și copil, dintre părinte și 
partenerul său de viaţă. Dacă într-o familie se pune accentul pe 
dorinţele/pretenţiile copilului, dar se neglijează dezvoltarea 
iniţiativei, a implicării personale în activitate, echilibrul, apar grave 
probleme în relaţiile copiilor cu cei din jurul lor, instalându-se unele 
trăsături de caracter, precum egoismul, lipsa de sensibilitate și de 
atenţie faţă de alţii. 

Rolul părintelui în viața copilului este fundamental numai în 
măsura în care el contribuie la formarea unui individ rezistent, 
puternic, adaptabil, echilibrat, bun. „Profesia” de părinte este una 
dintre cele mai vechi, practicată de către toţi membrii comunităţii, 
însă puţini sunt cei care se străduiesc s-o înveţe sistematic, să-şi pună 
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probleme şi să încerce să le rezolve la nivelul cerințelor actuale. 
Pentru o bună educaţie a copilului este necesară conlucrarea familiei 
cu grădiniţa, iar apoi cu şcoala.  

Îndemnul lui J. J. Rousseau „Începeţi dar prin a vă cunoaşte 
copiii” se află şi astăzi la temelia educaţiei. Funcţia de părinte este o 
meserie şi, ca oricare meserie, ea trebuie învăţată. Noţiunea de 
părinte nu poate exista separat de cea de copil/urmaş, după cum 
noţiunea de educator nu poate exista separat de cea de educat. 

Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa 
pe care o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că 
educaţia ce trebuie dată copilului pentru societatea actuală este 
diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi diferită de cea 
actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător. 

Greşesc acei părinţi care le interzic copiilor să se atingă de 
anumite obiecte sau să se miște cât de mult pot. Tendinţa copilului de 
a apuca, de a desface piesele unei jucării, de a le pipăi, de a le privi, 
chiar de a le izbi, pentru a vedea dacă se sparg sau nu, nu trebuie 
oprită. Un copil sănătos, bine alimentat şi crescut în condiţii igienice 
manifestă un activism care trebuie stimulat, dar şi supravegheat şi 
îndrumat. Curiozitatea acută de a cerceta tot ce-l înconjoară trebuie 
încurajată. Ea reprezintă germenii viitoarei curiozităţi epistemice, ai 
spiritului de observaţie, ai extinderii câmpului perceptiv, ai capacităţii 
de a analiza, de a compara etc. 

Tânărul se caută pe sine însuși, își definește și își conturează 
identitatea, își caută un statut social care să-i justifice trecerea spre 
viața de adult. Dintre toate etapele de dezvoltare a omului, 
preadolescența este cea mai generatoare de opinii și discuții, cu toate 
că acestea sunt controversate. Controversele au vizat unele probleme 
ce aveau în vedere adaptarea generală, inclusiv cea familială a 
preadolescenților. 
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 Unele cercetări pedagogice au pus în evidență receptivitatea 
mare a tinerilor la achiziții culturale, ceea ce a determinat creșterea 
capacității lor de memorare și de învățare. Tinerii zilelor noastre se 
deosebesc de celelalte generații printr-un volum mai mare de 
cunoștințe tehnice și științifice, o mai bună învățare a practicii 
sociale, prin sentimente de responsabilitate și de datorie ca expresie a 
conștiinței sociale. 
 Pregătirea tinerilor pentru viața de familie este o componentă 
importantă a procesului general de formare a personalității tinerilor, 
componentă ce vizează realizarea unor achiziții psiho-
comportamentale necesare adoptării și exercitării statutului de 
părinte. Acest tip de pregătire a tinerilor se poate realiza prin 
intensificarea preocupărilor școlii și familiei încă din perioada 
preadolescenței, ale căror principii trebuie asigurate de foarte 
timpuriu, precum și prin comportamentul și comunicarea afectiv-
morală intersexe. 
 Obiectivele generale urmărite în pregătirea tinerilor pentru 
viața de familie sunt: cunoașterea și stimularea la tineri a 
comportamentelor complementare; formarea la tineri a unei culturi 
afective și morale care să asigure bazele unui comportament socio-
familial matur; diminuarea agresivității și a competitivității intersexe, 
în special la vârstele școlare mijlocii ale pubertății. Pregătirea 
tinerilor pentru viața de familie este necesar să fie începută cât mai 
de timpuriu cu putință, în forme specifice vârstei și nivelului de 
înțelegere, într-un cadru organizat și într-o manieră sistematică. 
Tinerii trebuie să fie obișnuiți în a se aștepta să afle mai mult despre 
modul cum trebuie să trăiască în societate, pentru a deveni oameni 
compleți. „A ști” și „a face” trebuie să se conjuge cu „a trăi 
echilibrat, sănătos, eficient, moral, responsabil atât cu sine, cât și cu 
cei din jur” [9]. Orice tânăr este lipsit de griji, preocupat doar de sine, 
orientându-se doar spre plăceri și trăind cu intensitate momentul. El  
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se află în plin proces de formare a personalității, își dorește din ce în 
ce mai multă interdependență și autonomie, dar nu este conștient de 
responsabilitățile care îi revin. A-l face pe tânăr responsabil și 
autonom este una dintre marile provocări care le revin părinților. A 
deveni autonom nu înseamnă numai să înaintezi în vârstă, ci să 
dobândeșți suficientă încredere în forțele proprii, ca să poți lua 
decizii, să devii treptat independent, să gândești cu propria minte și 
să-ți faci propriile păreri. Pentru a încuraja autonomia adolescenților 
este necesar să li se acorde încredere, să le fie remarcate progresele 
pe care le fac, să li se lase libertatea de a avea propriile inițiative, să 
li se stimuleze gândirea și creativitatea. Pentru a testa capacitatea de 
a-și asuma responsabilitățile, li se poate încredința sarcini specifice, 
pe care trebuie să le îndeplinească în mod regulat [10]. 
 Succesul în viață al unui tânăr depinde, în primul rând, de 
felul în care el își organizează munca și de capacitatea de a se 
identifica cu ea.  
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Pictura monumentală/murală, fiind creativitate artistică 
sincretică și magic-spirituală de-a lungul tuturor civilizaţiilor umane, 
este și o expresie a modului de receptare-cunoaștere a lumii naturale, 
sociale și culturale. 

Ea reflectă, într-o modalitate proprie, etapele principale ale 
evoluţiei unei comunităţi, devenind o cronică elocventă a diverselor 
perioade, menită să dezvăluie cele mai importante aspecte ale 
acesteia, ca un document complex, capabil să specifice nivelul 
resurselor, posibilităţile materiale și tehnice, gustul și aspiraţiile 
artistice ale oamenilor. 

Ca parte complementară a arhitecturii, pictura monumentală 
contribuie la definirea individualităţii artistice în construcţiile 
arhitectonice din care face parte, ilustrând convingător tendinţele 
într-o anumită perioadă și ambianţa în care a fost creat acest 
ansamblu. Drept urmare, unele picturi murale au ajuns să se 
identifice într-atât cu monumentele de arhitectură, încât aspectul 
acestora nici nu mai poate fi conceput fără pictura 
monumentală/murală respectivă. Exemple în acest sens sunt frescele 
renascentiste ale Capelei Sixtine, frescele exterioare ale bisericiilor 
din mănăstirile Voroneţ și Suceviţa, mozaicul medreselor din 
Samarcand, vitraliile catedralelor gotice din Reims, Chartres, Saint-
Chapelle etc. 

Cercetarea nivelurilor de dezvoltare a percepției vizuale a 
demonstrat că la toate vârstele percepția este rezultatul unui proces 
de studiu. Obiectul cercetării prezentului discurs l-a constituit 
stabilirea nivelurilor de receptare vizual-artistică a studenților, în 
perioada anul I de studii a ciclului I de studii – ciclul II de studii, 
masterat.  

Studenții începători parcurg o perioadă a marilor întrebări, care 
este însoțită și de potențialități de a răspunde la ele: tânărul este 
pregătit psihologic și moral pentru confruntări sociale (probe, 
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concursuri etc.), pentru libera exprimare; apropierea de valorile 
culturale este vastă și tot mai pronunțată; gustul pentru informație se 
dezvoltă continuu, diversificându-se și orientându-se mai mult în 
domeniul profesional și cel social; sporește dorința de a cunoaște cât 
mai multe și cât mai bine, de perfecționare și formare a culturii 
personale, iar ca urmare, crește capacitatea de adaptare profesională 
și de identificare. Se modifică semnificativ conținutul și calitatea 
receptării vizual-artistice: crește impetuos sensibilitatea, volumul și 
calitatea memoriei (caracterul organizat, sistematizat și voluntar; se 
amplifică caracterul activ și selectiv al acesteia).  

În semestrele III-IV, s-a constatat un nivel avansat al 
dezvoltării gândirii și memoriei, al atenției și inteligenței – 
caracteristici definitorii ale cadrului funcțional complex al gândirii 
abstracte și al creativităţii. Este consolidată obișnuința de a gândi, de 
a observa. Studentul pătrunde tot mai adânc în universul spiritual al 
profesorului, își construiește un univers propriu de gânduri și idei, de 
dorințe și interese, de aspirații și idealuri. Apar preocupări și căutări 
orientate atât spre lumea externă, cât și spre propria persoană: Cine 
sunt? Ce scop am în viață? Care sunt prioritățile? etc. Toate aceste 
frământări interne atestă:  

- efervescența/pasiunea în procesul de gestație a conștiinței de 
sine;  

- tendința puternică de afirmare și autorealizare;  
- nivelul înalt de maturizare socială și de definitivare a 

statutului și rolului profesional [5, p. 34].  
V. Răileanu confirmă că, prin cele menționate, se încearcă să 

se determine caracteristicile principale ale adolescenței, definite ca o 
perioadă de autoobservare, autoapreciere și autodeterminare (după 
W. Stern); de explorare, descoperire și evidențiere a eului propriu 
(după A. Tumliers); a sentimentalismului, romantismului, a întregirii 
eului (după Ch. Biihler, E Spranger); a tendinței de expansiune 
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intelectuală și de achiziționare a experiențelor cognitive de nivel 
superior, a aprecierii valorilor, a dezvoltării idealurilor și a 
considerației de sine (E. Horrocks); a inserțiunii individului în 
societatea adulților (după J. Piaget). Începătorul, având o gândire 
abstractă/logică și teoretică, poate atinge apogeul construcției 
intelectuale, dincolo de care nu mai intervine un alt studiu de 
dezvoltare. Până la vârsta de 20 de ani, aparatul intelectual se 
construiește în tot ce are fundamental. Perioada adolescenței, 
conform opiniei lui D. Lewinson, este dublată de inteligență, 
memorie, abilități, opțiuni deplin utilizate şi de bun randament ce 
face debutul profesional [5, p. 34]. 

La studenții-pedagogi artiști plastici, pictori monumentaliști, 
textiliști, designeri, arhitecți etc., observația vizuală devine extrem de 
activă, amplificată de o sensibilitate sporită pentru sinteze și 
capacități subtile de prelucrare a informației în planul în care se 
exercită. Câmpul de acțiune al memoriei se restructurează, încep să 
fie sensibil sesizate incidentele critice, problemele-cheie, are loc 
procesul de adaptare și de selectare a cunoștințelor necesare, apare 
necesitatea de a revedea anumite informații. Caracterul schimbării 
studentului este generat de logica dezvoltării procesului pedagogic.  

În afară de motivația învățării în general, se manifestă și 
motivația studierii unor discipline sau a unui anumit ciclu de 
discipline, precum: Compoziție-proiect, Tehnologia picturii murale, 
Practica tehnologică, curricula cărora sunt elaborate de V. Jabinshi, 
Gh. Tâciuc, S. Fusu, N. Cupca, I. Jabinschi, I. Caprian. Se 
înregistrează perfecționări semnificative senzorial-perceptive față de 
pictura murală, precum și o intensă socializare a acestor 
disponibilități. Atenția care întreține traseul de colectare selectivă a 
experienței profesionale este activă și centrată complex pe cerințele 
profesionale.  
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Despre importanta percepției vizuale, despre influența 
organizării perceperii și formarea personalității au scris B. Nemenski, 
N. Volcov, N. Rostovţev, A. Kamenski, J. Greiher, M. Golu s.a.      
Astfel, S. Muhina susține că în perioada adolescenței se dezvoltă, în 
special, imaginația spațială reproductivă și imaginația spațială 
creativă. Nivelul dezvoltării generale a începătorilor include premise 
necesare înțelegerii conceptuale a disciplinelor Picturii murale [5 p. 
35]. 

V. Răileanu, făcând trimitere la  J. Piaget, B. Bloom, V. S Iliin, 
G. I. Şciuchina, O. S. Grebeniuc, M. A. Cioclea, A. Vatavu ș. a., a 
stabilit pentru începători trei niveluri de percepție vizual-artistică: 
inferior (minim), mediu (mijlociu), superior (avansat). Acestea 
evidențiază și fixează diferite schimbări și stabilește calitatea 
acestora într-un moment sau altul, conturează dinamica dezvoltării 
caracteristicilor receptării vizual-artistice ș. a. Valorile fiecărui nivel, 
în funcție de gradul de generalitate al obiectivelor educaționale, 
prezintă sisteme de criterii de evaluare a conținuturilor educaționale, 
sugerează precizări ale obiectivelor curriculare, conduite parțiale 
(cunoștințe, deprinderi, abilități, capacități aplicative), care pot 
construi gradual edificiul personalității. Sunt deci niveluri integrative 
ale obiectivelor educaționale, care exprimă gradul generalității, 
definesc caracteristicile percepției disciplinelor Picturii murale, la 
care studentul trebuie să avanseze la diferite etape ale procesului de 
învățământ. În stabilirea nivelurilor de dezvoltare a percepției vizual-
artistice, autoarea s-a bazat pe teze și concepte, precum: evidențierea 
nivelurilor nu este posibilă fără cercetările cognitive ale subiectului, 
fără obiectivele activității de proiectare, execuție, inovare; procesul 
dezvoltării percepției vizuale presupune o subordonare consecutivă a 
nivelurilor și criteriilor ei, o trecere de la un nivel la altul, deci 
dezvoltarea percepției este investigată ca o trecere de la un nivel la 
altul, mai avansat, repartizând nivelurile [5 p. 35-36].  
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Avansarea graduală a percepției vizuale nu înseamnă dispariția 
proprietăților integrate ale nivelurilor precedente, ci transformarea 
lor în niveluri mai desăvârșite. Pentru a răspunde la întrebarea cu 
privire la esența acestora, vom examina rezultatele cercetării 
efectuate la orele de Compoziția-proiect, Practica tehnologică. 
Pictura murală și Tehnologia picturii murale, Desen, Pictură, Bazele 
compoziției, Cromatologia, predate în cadrul secției Pictura murală 
de la Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design a Academiei de 
Muzică, Teatru și Arte din R. Moldova. 

La nivel inferior, studenții nu sunt instruiți în ceea ce privește 
mânuirea instrumentelor și materialelor folosite. Nu este format acel 
„spirit de sinteză” care dă posibilitatea de îmbinare a diverselor 
cerințe și condiții, precum imaginația în spațiu și 
aranjarea/adaptarea compozițională  care, împreună cu cunoștințele 
de specialitate, caută și găsesc rezolvări adecvate spațiului 
constructiv al compoziției murale/monumentale. Nu sunt capabili să 
proiecteze spațiul propus pentru pictura murală, nu pot aplica 
materialul în practică, nu-și pot imagina structura compozițională din 
diferite puncte de vedere, nu pot aplica scara de proporții, nu cunosc 
metodele de elaborare a imaginii în perspectivă. Studenții nu şi-au 
format orientarea motivației și utilizării disciplinelor predate la secția 
Pictura murală. Ei preferă cele mai simple tipuri de activitate, 
transcriu condițiile problemei fără a o rezolva în timpul acordat. 
Curiozitatea și activismul în timpul orelor nu se manifestă. Ei înțeleg 
superficial disciplinele Compoziția-proiect, Practica tehnologică. 
Pictura murală și Tehnologia picturii murale.  

Studenții nivelului mediu posedă priceperi de transfer asociativ 
al cunoștințelor noi, propun metode de rezolvare a problemelor, sunt 
instruiți pentru folosirea instrumentelor și materialelor de lucru. Pot 
formula motivația pentru utilizarea cunoștințelor acumulate în cadrul 
studierii disciplinelor Compoziția-proiect, Practica tehnologică, 
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Pictura murală și Tehnologia picturii murale în specialitatea aleasă. 
Conștientizează lumea înconjurătoare – compoziția formatului, 
alegerea corectă a punctului de vedere, manifestă atitudine 
conștiincioasă faţă de argumentarea teoretică a construcțiilor, precum 
și pentru aplicarea lor practică. Este evidentă perceperea detaliilor 
sau a configurațiilor, discriminarea rapidă a unor detalii vizuale.  

Însă nu totdeauna pot reprezenta corect obiectele din spațiu, 
cele imaginate sau văzute. Nu folosesc corect în reprezentări scara de 
proporții. Lucrează numai la nivel reproductiv, nu pot proiecta corect 
raporturile structural-compoziționale. Manifestă o înțelegere redusă a 
disciplinelor de specialitate din aria Pictură murală.  

Nivelul avansat se caracterizează prin abilitatea de a genera sau 
a concepe idei și soluții noi la problemele legate de percepția vizuală. 
Studenții înțeleg importanța activității de creație fundamentale, a 
respectării standardelor și a altor reglementări ca norme și convenții 
devenite, juridic, obligatorii, prin care se stabilesc prescripții 
referitoare la calitatea, dimensiunile, la alte elemente ce definesc un 
produs, o compoziție închegată. La acest nivel, studenții au 
capacitatea de asumare a sarcinilor, a rezolvării problemelor ce pot 
apărea la executarea desenului tehnic al proiectului/cartonului în 
specificul tehnicii necesare: a mozaicului, a sgraffitoului, a 
vitraliului, a picturii în tempera sau în ulei. Proiectul (realizarea 
conceptului-cheie) de căutare și de înțelegere a problemelor trebuie 
executat cu o structură compozițională, cu siguranță, cu precizie, cu 
exactitate, cu ușurință și cu analiză în interpretarea compozițional-
spațială. Studenții acestui nivel dispun de ceea ce se numește vocație 
pentru asemenea activitate, au formare artistică, tehnică și 
tehnologică, au gust estetic, sunt deprinși să gândească structura 
compozițională funcțională cu acel „simț” al noutății, care este 
definitoriu adevăratei vocații a profesionistului de artă monumentală. 
Acești studenți sunt mai bine instruiți, deci mai ușor percep condițiile 
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impuse de profesor, deoarece vin la facultate după absolvirea unei 
instituții de învățământ de profil în domeniu. Profesorul le poate 
stimula activitatea didactică cu ajutorul unor probleme mai dificile, 
speciale, complexe, apreciindu-le rezultatul la justa valoare. Studenții 
creativi apreciază gestul și lucrează cu o atenție sporită și cu o bună 
dispoziție, studiază în mod individual temele. Continuă activitatea 
creativă peste timpul prevăzut, fără ca să fie impuși de profesor, cu 
ușurință pot reprezenta cele imaginate sau văzute. Simt nevoia de a 
discuta individual cu profesorul atunci când întâmpină greutăți. Își 
manifestă în diferite moduri setea de cunoștințe, curiozitatea – prin  
întrebări, exerciții practice suplimentare etc. Caută insistent să 
cunoască anumite adevăruri artistico-plastice, având capacitatea de a 
rezista diversității. Studenții acestui nivel simt nevoia ca profesorul 
să le devină partener, să le fie apropiat, să-i aprobe și să-i încurajeze 
etc. [5 p. 36-37]. 

Necesitatea studierii disciplinelor Compoziția-proiect, Practica 
tehnologică. Pictura murală și Tehnologia picturii murale este 
dictată nu numai de însemnătatea/conținutul lor de viață, ci și de 
rolul extrem de important al activității Picturii murale în 
reprezentarea gândirii, a capacităților cognitive, a capacităților 
constructive, a calităților creatoare, care educă atenția, spiritul de 
observație, spiritul de inițiativă și gustul estetic.  

În plan constructivist, putem evoca:  
a) teoria psihologică a structurilor genetice ale învățării (J. 

Piaget), tratată ca model al instruirii – atitudinea pedagogică poate 
evolua la nivelul construcției mesajelor didactice în raport cu stadiul 
operațiilor cognitive (concrete, formale), care permit adaptarea 
didactică optimă (individualizată) prin valorificarea relațiilor 
specifice dintre asimilare și acomodare;  

b) teoria psihologică a structurilor socioculturale ale învățării 
(L.S. Vîgotski), tratată ca model al instruirii – atitudinea pedagogică 
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poate evolua la nivelul construcției contextelor socioculturale prin 
diferite eșafodaje stimulative create între educator și educat, care 
anticipează formarea pozitivă a studentului în zona proximei 
dezvoltări  [2 p. 165]. 

Nivelurile de dezvoltare a percepției vizuale a studenților la 
care capacitatea de a transforma achizițiile din cadrul disciplinelor 
Compoziția-proiect, Practica tehnologică, Pictura murală și 
Tehnologia picturii murale în componente active ale percepției 
vizuale e mic. În condițiile actuale, cca 80% de studenți au formată 
percepția vizuală a disciplinelor din aria Pictură murale, specifice 
nivelurilor inferior și mediu.  

Trebuie să menționăm că determinarea unei structuri 
permanente a nivelurilor percepției vizuale la disciplinele secției 
Pictura murală este numai o etapă în studierea ei; fără a o analiza, nu 
putem obține rezultate pozitive. Folosind cercetările savanților din 
acest domeniu: P. Mora, L. Mora, P. Filipot [4], D. I. Kiplik [3],      
C. Sanulescu-Verna [6], M. J. Bartos [1] etc., am stabilit criteriile de 
dezvoltare a percepției vizuale la disciplinele Compoziția-proiect, 
Practica tehnologică, Pictura murală și Tehnologia picturii murale 
și anume:  

- perceperea vizuală a limbajului tehnic și tehnologic (în 
funcție de tehnica aleasă – fie mozaicul, sgraffitoul, vitraliul sau 
pictura în temperă, în ulei etc.) pentru un spațiu concret;  

- perceperea și însușirea bazelor spațiale/a perspectivei privind 
efectuarea, înțelegerea și interpretarea corectă a schițelor-model în 
realizarea proiectului și apoi a lucrării propriu-zise în spațiul concret;  

- cunoașterea principiilor compoziționale de realizare a 
lucrărilor murale (alegerea formatului, priceperea de utilizare a 
punctului de vedere, priceperea de organizare spațială a materialului 
pe suprafețele arhitecturale etc.);  
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- perceperea însușirilor estetice ale formelor, în diferite 
structuri compoziționale, și selectarea paletei de culori 
(corespunderea materialului selectat scopului urmărit). 

Percepția vizuală  se studiază – formează – dezvoltă asociat cu 
alte obiective ale EAP. În cercetarea noastră, am elaborat obiectivele 
orelor de educație și instruire, în funcție de criteriile de maximă 
eficiență ale  învățământului modern. Am antrenat în demersul nostru 
metodologic și motivațiile studenților pentru studierea disciplinelor 
sus-numite, deoarece, după S. L. Rubinstein, „motivația este 
determinată să se realizeze prin psihicul omului… Prin motivația sa, 
omul se implică în activitatea reală”, motivația antrenând nu doar 
motive, ci și trebuințe, interese, tendințe, scopuri etc. În același timp, 
percepția vizuală a studentului poate căpăta atât caracter creativ, cât 
și caracter reproductiv, predominarea unuia sau celuilalt depinde de 
orientarea dezvoltării sale.  

În final, evidențiem câteva abordări definitorii ale percepției 
vizuale în psihologie, fiziologie, pedagogie și metodologia instruirii, 
pe care le raportăm la baza metodologică a cercetării noastre:  

1. Baza activității reprezentative a Picturii murale o constituie 
percepția vizuală a omului și dobândește particularitățile 
caracteristice ale acestei activități.  

2. Una dintre problemele de bază ale procesului de instruire a 
studenților anilor I și II în domeniul picturii murale este formarea și 
dezvoltarea percepției spațiului tridimensional și reprezentarea lui pe 
un plan bidimensional, iar prin reprezentare înțelegem organizarea 
planului și percepția lui vizual-spațială. Percepția pentru activitatea 
reprezentativă se dezvoltă în procesul instruirii active a formatului, 
evidențiind legile, regulile, metodele, mijloacele, procedeele de 
construire compozițională și proiectivă;  

3. Factorul determinant al percepției vizuale și al realizării 
desenului spațial compozițional este obiectul reprezentării, motivul 
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(imaginea propriu-zisă). Definitorii în organizarea compozițională a 
desenului sunt: cunoștințele, experiența de viață, spiritul de 
observație, obiectivele (de ce reprezentăm/întruchipăm), tehnicile de 
reprezentare etc. ale studentului. Motivat de propriul univers intim 
(experiențe afective și de cunoaștere, cunoștințe, reprezentări și 
viziuni), studentul pleacă de la o idee primordială, configurată de o 
schiță simplă, funcțională și tehnologică, de cele mai multe ori 
pictată.  

5. La temelia proiectării Picturii murale se află percepția 
vizuală. Percepția Picturii murale se formează și se dezvoltă în 
procesul ghidat al instruirii și obține particularitățile specifice ale 
acestei activități. Prin reprezentarea Picturii murale constatăm o 
anticipare a subiectului, a temei reprezentării. 

6. Studierea bazelor teoretice ale Picturii murale la lecțiile 
practice va deveni obiectivul de bază în formarea profesională a 
percepției vizuale a studenților, pe care am stabilit-o la etapa inițială 
ca mijloc de exprimare și prezentare a formelor.  

7. Percepția vizuală și activitatea practică se află în 
concordanță cu gândirea și cu comunicarea cu contemplatorul. Acest 
aspect de activitate a personalității este inițial orientat spre 
dezvoltarea particularităților de bază ale percepției vizuale, spre 
formarea spiritului de observație. Activitatea practică educă 
perceperea de a vedea integral, a generaliza, a selecta, a asculta, a citi 
forme, a căror realizare posedă capacități de selectare informațională 
vizual-spațială. 

8. Particularitatea percepției ca selectare vizual-spațială îl 
determină pe profesor, mai ales la cursurile începătoare, să 
urmărească spațiul dat și calitatea informației primite de către 
studenți în procesul studierii Picturii murale. Studenții anilor 
începători nu au experiența necesară pentru a evidenția obiectivele 
necesare realizării fiecărei lucrări practice și abilitatea de a rezolva 
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etapizat aceste probleme. De aceea, este necesar ca la fiecare lecție 
practică, în funcție de scopul lucrării, să se evidențieze chestiunile 
teoretice și practice concrete la problema de studiu propusă. Aceasta 
va permite studenților să se concentreze și să execute corect lucrarea 
practică.  

9. Procesul de elaborare/stabilire a reprezentărilor spațial-
compoziționale poate fi structurat în două etape:  

a) etapa comprehensiunii subiectului supus reprezentării și 
întocmirii schiței/proiectului de reprezentare;  

b) etapa organizării spațial-compoziționale a formatului și a 
stabilirii tehnicii de reprezentare. 

10. Cunoașterea particularităților percepției vizuale determină 
volumul și calitatea materialului de studiu al Picturii murale. La 
etapa inițială, este necesar a constata nivelul de pregătire a 
studenților și, pornind de la el, a organiza procesul de instruire, 
recomandabil a fi reprezentat printr-un model tehnologic de 
dezvoltare a percepției vizuale în cadrul disciplinelor secției Picturii 
murale.  

Conform opiniei lui S. Cristea, atitudinea pedagogică în 
dezvoltarea metodologică a percepției vizuale la studenți presupune  
fixarea cadrului conceptual, evidențierea sensului său psihologic și 
social, a funcției sale centrale, a conținuturilor structurate la nivelul 
acțiuni specifice susținute prin comportament didactic, ea însăși 
reprezentând un concept operațional, construit interdisciplinar, la 
nivelul psihologiei educației. Atitudinea pedagogică definește un 
ansamblu de însușiri stabilizate la nivelul structurii personalității care 
marchează o anumită poziționare valorică angajată cognitiv, 
noncognitiv (afectiv, motivațional, votiv/dedicat, caracterial) și 
acţional (comportamental), asumată explicit sau implicit, în raport cu 
activitatea de instruire proiectată și realizată în context deschis, în 
cadrul sistemului și al procesului de învățământ [2 p. 165]. 
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În concluzie, nivelurile de percepție vizual-artistică a 
studenților-artiști plastici sunt, întâi de toate, fenomene complexe ale 
conștiinței lor artistic-plastice și profesionale, apoi și caracteristici 
și/sau criterii de evaluare a percepției-comprehensiunii vizual-
artistice. 

Examinate din această perspectivă, nivelurile de percepție 
vizual-artistică a studenților sugerează/preconizează anumite 
metodologii de formare-dezvoltare artistic-plastică a studenților – 
subiect care necesită o abordare expresă. 
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Abstract 
  In order to guarantee the success of young people in the role 
of parent, it is necessary to educate them in advance This article 
treats the education for parenthood as a a determining factor in the 
success of status and role of parent. The necessity to study this 
problem is determined by prestige lowering of parentally. The major 
objective of the research is to find out the school possibilities to 
educate the personality of a future parent by understanding parental 
responsibilities and the necessity of being prepared for the role of 
parent.  

Keywords: education, parenthood, early parentig, education 
for parenthood.  

Cuvinte-cheie: educație, parentalitate, parentalitate 
timpurie, educație pentru parentalitate. 

 
Conceptul de educaţie are atribuite sensuri variate. 

Etimologic, conceptul de educaţie cunoaşte două explicaţii, oarecum 
distincte: educo – educare (lat.) – „a alimenta, a creşte, a îngriji”; 
educe – educere (lat.) – „a duce, a conduce, a scoate”. 

 Prin reunirea într-un singur concept a celor două interpretări, 
obţinem sintagma evoluţie dirijată cu înţelesul primar de „scoatere 
din natură”, iar, pe de altă parte, de „creştere, actualizare a unor 
potenţialităţi existente doar în stare latentă”. 
         Pe lângă perspectiva etimologică, se mai delimitează şi alte 
perspective referitoare la educaţie [1]:  
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    - perspectiva acţională – prezintă educaţia ca un ansamblu de 
acţiuni desfăşurate voit într-o societate pentru transmiterea 
generaţiilor tinere a comportamentului şi a valorilor acumulate în 
timp; 
    - perspectiva procesuală – prezintă educaţia ca proces de 
transformare pe termen lung a fiinţei umane, în perspectiva unor 
finalităţi explicit formulate. Transformarea se realizează pe două 
dimensiuni fundamentale:  
• dimensiunea psihologică – de transferare individuală, prin 

acumularea culturii transmise în acţiunea educaţională; 
• dimensiunea socială – de socializare, dobândire de noi 

comportamente, atitudini, conduite dezirabile din punct de vedere 
social. 

     - perspectiva relaţională prezintă educaţia ca fiind o relaţie 
umană şi socială între educatori şi educaţi, în care educatorul 
urmăreşte o schimbare intenţională pentru educat, în conformitate cu 
un scop bine definit. 
         Ioan Nicola [4, p. 484] definea educaţia ca „o activitate socială 
complexă, care se realizează printr-un lanţ nesfârşit de acţiuni 
exercitate în mod conştient, sistematic şi organizat”; în fiecare 
moment un subiect individual sau colectiv acţionează asupra 
educatului în vederea transformării acestuia într-o personalitate 
activă şi creatoare, corespunzând condiţiilor istorico-sociale prezente 
şi de perspectivă. Ulterior, definiţia a fost extinsă de acelaşi autor 
prin perspectiva antropocentrică – educaţia având rolul de a dezvolta 
calităţile generale ale speciei umane şi prin perspectiva sociocentrică 
– educaţia pregăteşte omul pentru exercitarea diferitelor roluri 
sociale [4].  

Statusul este definit drept poziția sau rangul unui individ în 
cadrul grupului, sau ale unui grup în raport cu alte grupuri (student, 
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profesor, decan, polițist, medic, tată etc.).  Fiecare individ deține o 
multitudine de statusuri care se asociază între ele, formând un 
ansamblu denumit status global. Statusul global poate fi coerent, 
unitar, dacă statusurile care îl compun sunt congruente între ele. În 
realitate, între diversele statusuri ale unui individ 
intervin conflicte frecvente. Absența congruenței între diferitele 
statusuri poate provoca individului un anumit sentiment de 
insecuritate sau de culpabilitate. 

Rolul definește comportamentul așteptat de la cel care ocupă 
un anumit status. Într-un anumit sens, statusul și rolul sunt două 
aspecte ale aceluiași fenomen. Statusul este un ansamblu de privilegii 
și îndatoriri; rolul este exercitarea acestor privilegii și îndatoriri. 

Fiecare persoană îndeplinește mai multe roluri. Un bărbat poate 
fi soț, fiu, tata, angajat, verișor, vecin etc. Totalitatea rolurilor 
asociate unui status formează un set de roluri. Rolurile care formează 
un set pot fi performante în mod diferit. Discontinuitățile intre 
conținutul socializării formale și conținutul real al vieții sociale, 
întâlnite în majoritatea societăților moderne, constituie o cauză 
a pregătirii inadecvate pentru anumite roluri. De asemenea, 
pregătirea inadecvată pentru rol poate rezulta și din dinamismul 
social foarte puternic. În urma evoluţiei de la o etapă la alta, educaţia 
şi-a păstrat rolul ei important, de a transmite de la o generaţie la alta 
întreg tezaurul de valori materiale şi spirituale acumulate de societate 
[3]. 

Noțiunea pedagogică „clasică” de educație – care se referă la 
formele și mijloacele organizate, sistematice, mai mult sau mai puțin 
instituționalizate, prin care societatea/statul intervine în evoluția 
psihosocială a individului – cu alte cuvinte, noțiunea clasică de 
intervenție educativă – devine o specie particulară a conceptului de 
construcție a sinelui. De asemenea, noțiunea sociologiei „clasice” de 
socializare – înțeleasă ca proces de creare a individului mijlociu, 
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generic al grupului, prin transmitere intergenerațională și prin 
interiorizare a unui sistem de valori, norme, reguli, adică prin 
identificarea cu un model – devine și ea o specie particulară a 
conceptului de construcție a sinelui.  

Educația poate fi un proces conștient, organizat mai mult sau 
mai puțin instituționalizat – educație intențională, „pedagogie 
explicită” – sau un proces realizat în experiența cotidiană practică a 
subiectului – educație spontană, „pedagogie implicită”.  

Rolul de părinte este o provocare complexă și nobilă, care 
necesită voinţă, dăruire, entuziasm, perseverenţă, dragoste, 
înţelegere, muncă şi învăţare permanentă. O pregătire anterioară în 
acest scop potențează toate aceste elemente. Pregătirea 
psihopedagogică pentru îndeplinirea datoriei parentale trebuie 
începută cu mult timp înainte de debutul maternității și al paternității. 
Înţelegerea esenţei rolului parental de către tineri nu se reduce doar la 
cunoaşterea strictului necesar – ce? şi cum? trebuie să facă atunci 
când vor deveni părinţi. Această înţelegere presupune şi înţelegerea 
obligației de a se comporta într-un anume fel cu mult timp înainte de 
a-şi asuma rolul parental. Înţelegerea necesităţii de a se realiza pe 
viitor ca părinte şi de a-şi educa eficient copilul impune tinerilor 
condiţia de a decide responsabil în ceea ce privește parentalitatea. 

Educaţia pentru viaţa de familie, pentru formarea şi adoptarea 
celui mai adecvat rol de soţ şi părinte începe, aşadar, de foarte 
timpuriu, pe măsura construcţiei personalităţii copilului şi a devenirii 
sale ca „persoană socială” completă şi complexă. Aptitudinile pentru 
a fi partener şi părinte se clădesc extrem de minuţios în procesul 
educativ familial şi şcolar, care începe în copilăria timpurie şi se 
desăvârșește în chiar funcţionalitatea familială a adultului, el însuşi 
aflându-se într-un continuu proces de modelare, remodelare şi 
dezvoltare. Asumarea corespunzătoare a rolului de sex, cu conturarea 
unei identități psihosexuale resimțite în mod satisfăcător este 
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esențială în formarea viitorului rol conjugal şi parental eficient, 
sănătos. 

Actualmente, educaţia pentru parentalitate este concepută ca 
domeniu nou de educație integrală. Ea se prezintă drept dimensiune 
importantă a educației integrale, realizate în instituțiile educaționale, 
ce urmăreşte descoperirea valorii parentalității de către tânăra 
generație; formarea motivației de a se realiza pe viitor conștient și 
responsabil în rol de părinte; dezvoltarea calităților necesare pentru 
obținerea eficienței în realizarea rolului matern/patern de viitor. 
Educaţia pentru parentalitate vizează formarea capacităţii de 
valorificare culturală a informaţiei tematice furnizate de multitudinea 
factorilor sociali, inclusiv presa, radioul, televiziunea etc., în condiţii 
de diversificare şi de individualizare care solicită specialiștilor din 
sistemul educațional luarea de atitudine și o evaluare responsabilă la 
scara valorilor sociale. 

Necesitatea educării tinerilor pentru parentalitatea de 
perspectivă e determinată de criza familiei contemporane, exodul 
părinților la muncă peste hotare, toate acestea având drept consecințe 
abandonul educațional parțial și total, maternitatea/paternitatea 
accidentală, care antrenează tendinţe agresive la nivelul psihologiei 
fiinţei umane, afectând nevoia tradiţională de a se realiza în calitate 
de părinte (mamă/tată) și provocând fenomenul nonparentalității ca 
mod de viață.  

Fenomenul parentalităţii este atât de prezent în viaţa fiecărui 
om, încât se pare destul de simplă îndeplinirea rolului parental. O 
bună parte dintre adulţi, în calitate de tată/mamă, acţionează în baza 
modelelor parentale „moştenite” de la părinţii lor, construiesc în mod 
„natural” relaţia copil – părinte. Acestor adulţi le vine greu să 
înţeleagă şi să admită pregătirea specială a tinerilor pentru 
parentalitate cu mult înainte ca ei să devină tătici/mămici. 
Anticiparea acestui aspect educaţional este conceput de unii maturi 
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drept ceva inutil. Este regretabil faptul că fenomenul parentalităţii nu 
este conceput drept izvor al sănătăţii şi al împlinirii umane. Pentru ca 
tânărul să devină în viitor un părinte eficient, se cere o pregătire 
pentru parentalitatea de perspectivă. Acest gen al educaţiei trebuie 
raportat la mediul natural familial, la psihologia elevului, la nivelul 
lui de cunoaştere şi la cerinţele societăţii. Realizarea teoretică şi 
practică a problemei în cauză se impune de necesitatea deschiderii 
către adevăratele valori umane. Familia rămâne grupul social 
primordial în asigurarea educaţiei copilului. Într-o societate în care 
instituţiile şi tipurile de raporturi sociale se schimbă în ritm accelerat, 
familia nu poate să rămână neschimbată şi nu trebuie absolutizat un 
model sau altul de organizare familială. Toate aceste schimbări se 
prezintă drept adaptări ale conduitei individuale la schimbările 
demografice, economice şi materiale care afectează societăţile în 
ansamblul lor. Actualmente, constatăm o diversificare a modelelor 
familiale: frecvenţa crescândă a familiilor monoparentale, 
coabitărilor (concubinaj), creşterea numărului de divorţuri, opţiunea 
unor femei de a avea un copil în afara căsătoriei, renunțarea la 
parentalitate, noile forme coexistând cu modelul clasic al familiei 
conjugale. Permanentele schimbări la nivel de societate cauzează 
confuzie axiologică privind valoarea parentalității nu doar în 
rândurile generaţiei în creştere, ci şi în rândurile adulţilor. Situaţia 
respectivă poate fi schimbată spre bine prin realizarea eficientă a 
educației tinerilor în familie, pe coordonata parentalitalității 
conștiente, planificate și responsabile, părinții adolescenților fiind 
ghidați de cadre didactice profesioniste în domeniul educației 
respective. În prezent remarcăm că educaţia pentru parentalitate are 
nevoie de o bază solidă, nu doar de activități educaţionale episodice 
pe dimensiunea investigată. Chiar dacă, la nivel declarativ, se 
recunoaşte de către diverse instituţii publice importanţa educaţiei 
pentru parentalitatea de perspectivă, nu există nicio reglementare 
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care să stipuleze nevoia sau obligativitatea instituțiilor de învățământ 
de a realiza educaţia pentru parentalitate. 

Conceptul de educaţie a tinerilor pentru parentalitatea de 
perspectivă denumeşte, în sens larg, programele, serviciile şi 
resursele destinate tinerilor cu scopul de a-i forma pentru rolul 
parental (matern/patern) de viitor, destinate și părinţilor cu scopul de 
a-i forma și a-i sprijini pe aceştia pe dimensiunea investigată şi de a 
le îmbunătăţi schemele parentale în caz de necesitate. Într-un sens 
mai restrâns, educaţia pentru parentalitatea de perspectivă se referă la 
programele care cultivă la tineri valoarea parentalității, îi orientează 
spre parentalitatea conștientă și responsabilă; ajută viitorii părinţi să 
îşi dezvolte propriile abilităţi parentale, să înveţe să gestioneze 
stresul care poate afecta funcţionalitatea parentală, dar şi să înveţe să 
folosească modalităţi alternative de abordare a situaţiilor dificile 
legate de datoria parentală. 

Transpunerea sa în situaţii de învăţare va promova un sistem 
de valori culturale, morale şi civice care să sprijine dezvoltarea 
armonioasă a copilului din punct de vedere cognitiv, socioemoţional 
şi fizic. Programele de educaţie pentru parentalitate trebuie să fie 
adaptate în funcție de gen, mediu social și pornind de la premisa 
acordului și implicării părinţilor adolescenților vizați, care trebuie să 
conștientizeze și să analizeze nivelul  riscului la care este supus 
propriul copil, în funcție de nivelul lui de dezvoltare. Este cunoscut 
faptul că adolescența este perioada de tranziție biologică, psihologică 
și socială de la pubertate la maturitate, intervalul de vârstă la care are 
loc această tranziție fiind ușor diferit de la un individ la altul. 
Predispoziția la sarcină și parentalitate timpurie se poate determina 
printr-o analiză exhaustivă a unor factori precum parametri de 
dezvoltare fizică, influențe ale anturajului, cazuri similare în mediul 
familial, marginalizarea în cadrul grupului și dorința de a fi acceptat, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pubertate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maturitate
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teribilismul, curiozitatea ș.a., care necesită implicarea în studii și a 
părinților adolescenților, ca sursă primară de informații. 

Educația pentru parentalitate devine deci o necesitate a zilelor 
noastre. Sfera cercetărilor este deschisă pentru identificarea celor mai 
bune forme de organizare – mai mult sau mai puțin instituționalizate, 
prin utilizarea metodelor deja consacrate sau prin îmbogățirea 
metodologiei specifice. Există o singură certitudine: pentru a se 
obține rezultate, demersul trebuie să fie planificat și organizat.  
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ASPECTE ALE MANAGEMENTULUI METODIC MODERN 
 

ISTRATE-ȘTEFĂNESCU ADRIANA, doctorandă 
(România) 

 
Abstract 

 The article presents management issues of methodology in 
the educational establishment in the context of scientific 
generalization and systematization of this concept by studying 
literature and research management functions of the head of the 
educational establishment; the theoretical-scientific analysis of the 
management of the methodical activity in the school institution; 
determining the organizational forms of the methodical activity in the 
school institution. 
 The theoretical significance consists in the theoretical 
argumentation of the factors and conditions for achieving the 
modern methodical management from a social, managerial, 
methodological and technological perspective; developing MTTI, as 
a pedagogic model centered on awareness, as a prerequisite for 
successful implementation. Applied value of the paper: research 
results can contribute to the development of theory and practice of 
modern methodical management in educational institutions; the 
theoretical references can be applied in the elaboration of a general 
concept of modern methodical management in the efficiency of the 
activity of the educational institution at the system level; in the 
development of projects and programs for the development of 
educational institutions, in the initial and continuous training of 
teachers. 
 Keywords: methodological activity management, 
educational management, manager, methodical activity, methodical 
time, education system. 
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Adnotare 

Articolul prezintă aspecte referitoare la managementul 
activității metodice în instituțiile școlare în context științific, 
generalizarea și sistematizarea acestui concept prin studierea 
literaturii și cercetarea  funcțiilor manageriale ale conducătorului 
instituției școlare; analiza teoretico-ştiinţifică a managementului 
activității metodice în instituţia şcolară; determinarea formelor de 
organizare a activtății metodice în instituţia şcolară. 

Cuvinte-cheie: managementul activității metodice, 
management educațional, manager, activitate metodică, oră 
metodică, sistem de învățământ. 
 

Sistemul de învățământ din Romania și din Republica 
Moldova, trecând prin procesul de reformare, trebuie să se adapteze 
la un șir de schimbări care se produc într-un timp foarte scurt. 
Cadrele didactice din instituțiile de învățământ se confruntă cu 
schimbări frecvente ale societății și cu noi cerințe ale educației și 
instruirii copiilor de vârstă școlară. Pentru a răspunde la aceste 
cerințe, ele trebuie să fie calificate și să-și dezvolte permanent 
potențialul. Existența unor cadre didactice care nu mai reușesc să țină 
pasul, în plan profesional, cu mutațiile ce au loc în învățământ  
reprezintă o problemă de care ar trebui să fie preocupată conducerea 
instituției de învățământ. 

Într-un mediu schimbător, în care activează  instituțiile de 
învățământ, un sistem eficient de dezvoltare profesională internă este 
absolut necesar pentru obținerea și menținerea unui nivel scontat  de 
performanță. Din aceste considerente, atât pentru beneficiul 
instituției, cât și pentru beneficiul cadrului didactic, conducerea ar 
trebui să lucreze permanent pentru sporirea potențialului personalului 
său. 
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Un sistem modern de instruire este o necesitate vitală pentru 
orice instituție în scopul dezvoltării și menținerii standardelor înalt 
profesionale ale conduitei și performanței cadrelor sale. Orice cadru 
didactic ar trebui să investească timp și resurse pentru a-și dezvolta 
propriul potențial. În caz contrar, nu va fi capabil să-și  îndeplinească 
eficient și efectiv sarcinile ce îi revin. 

Un plan echilibrat de dezvoltare a profesionalismului cadrelor 
didactice contribuie la crearea unui corp de angajați  cu competențe 
înalte și cu motivare puternică privind realizarea obiectivelor 
educaționale și de instruire. Aceasta duce la prestarea serviciilor 
educaționale de calitate și la creșterea prestigiului instituției. 

Odată cu schimbările ce au loc în domeniul educației, unele 
cadre didactice, care dădeau dovadă de profesionalism, astăzi își 
îndeplinesc cu tot mai mare dificultate responsabilitățile, iar 
performanțele lor sunt tot mai reduse. 

Actualitatea temei este argumentată prin faptul că în 
instituțiile de învățământ, pentru a răspunde cerințelor schimbătoare 
ale societății, este necesar de a organiza activitățile metodice în 
diverse stiluri, metode și moduri de lucru, deoarece fiecare cadru 
didactic este unic și are propriul stil și ritm de învățare, tip de 
inteligență.  

Referindu-se la managementul educațional, Ioan Jinga îl 
definește ca „ştiinţa şi arta de a pregăti resursele umane, de a forma 
personalităţi, potrivit unor finalităţi acceptate de individ şi de 
societate sau de o anumită colectivitate. El cuprinde un ansamblu de 
principii şi funcţii, de norme şi metode de conducere care asigură 
realizarea obiectivelor sistemului educativ (în ansamblu sau la 
nivelul elementelor componente), la standarde de calitate şi eficienţă 
cât mai înalte.”   

Managementul şcolar reprezintă, în perioada actuală, o 
provocare continuă, ce poate fi dusă către o performanţă ridicată 
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numai dacă persoanele desemnate ţin seama de funcţionalitatea 
complexă cerută unei şcoli, cunosc şi aplică un sistem de cunostinţe 
din ştiinţa conducerii, dacă sunt capabile să utilizeze o serie de 
tehnici și metode care să confere procesului de învăţământ 
consistentă, dinamism şi eficienţă. Pentru aceasta, nu este suficientă 
doar experienţa de viaţă, este necesar şi un proces de instrucţie în arta 
managementului şcolar şi educaţional.  

Din această perspectivă, considerăm necesar să precizăm 
faptul că managerul şcolar exercită, în acelaşi timp, funcţii 
manageriale cu acţiune secvenţială şi consecutivă, centrate pe 
dimensiuni complexe precum: analiză, diagnoză, organizare, 
proiectare, planificare, implementarea programelor (conducerea 
operaţională, controlul, evaluarea finală). În acelaşi timp, funcţiile 
manageriale sunt centrate şi pe dimensiunea umană, cu activităţi 
concrete precum: organizarea grupurilor, formarea echipelor, 
orientarea profesională a elevilor, consilierea profesorilor, motivarea 
oamenilor, participarea, dezvoltarea personală a membrilor echipei, 
negocierea, prevenirea și rezolvarea conflictelor etc. Aceste 
dimensiuni complexe au determinat, practic, un proces de 
profesionalizare a managementului scolar, prin care managerul şcolar 
devine o profesie reglementată, a cărei ocupare este condiţionată de 
studii specializate care permit dobândirea unui status şi a unui rol 
social.  

Noua filosofie a sistemului de educaţie, conturată în perioada 
de tranziție, dorește ca profesorul să fie un element activ, însă foarte 
rar acesta este consultat în privința schimbărilor care îi afectează 
direct activitatea profesională și, în acelaşi timp, este lăsat fără putere 
de decizie. Fără nicio îndoială, cea mai importantă resursă a unei 
școli o reprezintă profesorii bine pregătiți din punct de vedere 
științific și psihopedagogic, competenți, implicați, motivați, capabili 
să rezolve probleme și să asigure succesul elevilor cu care lucrează. 
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Importanța rolului cadrelor didactice este foarte bine surprinsă de 
filosoful Henry Adams, care afirma că profesorul afectează 
eternitatea, el niciodată nu poate spune unde se oprește influența sa. 

Pregătirea, din punct de vedere metodic, a oricărui cadru 
didactic reprezintă cheia succesului profesiei didactice. Astăzi este 
recunoscut rolul profesorului și, implicit, rolul educației în 
dezvoltarea unei societăți. Prin urmare, cadrele didactice au nevoie 
de formare permanentă tocmai pentru că exercită o profesie 
complexă, care nu presupune doar activitatea de predare a unei 
discipline, ci și implicarea în modelarea personalității, relaționarea 
socioafectivă; profesia de pedagog solicită asumarea și performarea, 
atât din punct de vedere știintific/al domeniului predat, cât și din 
punct de vedere pedagogic și social.  

O societate cu o cultură şi o civilizaţie recunoscute se 
formează şi se dezvoltă printr-o educaţie sănătoasă, iar o educaţie de 
calitate nu poate fi realizată decât de profesori buni, bine pregătiţi 
pentru o astfel de profesie.  

Conținutul principal al activității metodice într-o instituție de 
învățământ preuniversitar vizează perfecționarea continuă a cadrelor 
didactice. Fără îndoială, baza acestei pregătiri se pune în instituția de 
învățământ pe care o urmează fiecare cadru didactic. Categoric, 
studiul nu trebuie să înceteze odată cu terminarea liceului pedagogic, 
sau a facultății, deoarece pregătirea metodică și științifică nu trebuie 
să fie un fenomen static. De aceea, pentru a putea ține pasul cu 
noutățile ce apar pe parcursul anilor, fiecare cadru didactic trebuie să 
se implice în programe de perfecționare, în obținerea de grade 
didactice, în studierea materialelor din diferite cărți de specialitate. 
Fiecare din noile cunoștințe acumulate la cele anterior dobândite 
aduce nu numai un spor cantitativ, dar și unul calitativ în pregătirea 
profesională. Cadrele didactice care depun efort zilnic pentru 
îmbogățirea cunoștințelor în ceea ce privește activitatea metodică, 
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ajung să practice o activitate de succes cu grupa/ clasa pe care o 
manageriază sau la care predau ca profesor.  

 Îmbunătățirea activității metodice prin aplicarea de noi 
strategii didactice și metode interactive de lucru conduce la 
performanțe nebănuite în ceea ce privește procesul instructiv- 
educativ într-o instituție școlară. Este greșit să admitem ideea că 
pentru a putea fi un bun dascăl trebuie să te naști cu aptitudini 
speciale. Aceste aptitudini se dezvoltă pe parcursul carierei, 
îmbunătățindu-ne zilnic activitatea.  

De aceea, activitatea metodică este foarte importantă, 
necesară și, totodată, obligatorie, indiferent de vârsta cadrului 
didactic, de studii sau de vechimea la catedră. Raportându-ne la 
ritmul vieții, când totul decurge foarte rapid, nu este loc de rămânere 
în urmă sau de stagnare în perfecționarea noastră. Cadrul didactic, 
indifierent de nivelul la care predă, nu poate și nu tebuie să fie un 
simplu practician al meseriei, el trebuie să aibă competența unui om 
de știință. În acest fel, va putea să înlăture monotonia, rutina, care 
constituie impedimente în promovarea noului pentru realizarea unui 
învățământ de calitate.  

Activitatea metodică în orice instituție de învățământ 
preuniversitar deschide noi oportunități în ceea ce privește cercetarea 
pedagogică. Fiecare cadru didactic are posibilitatea de a pune în 
practică ceea ce studiază, are posibilitatea de a supune discuției cu 
ceilalți colegi subiecte legate de laturile muncii instructiv-educative. 
De aici derivă și afirmația proprie că un bun cadru didactic trebuie să 
fie matur afectiv (un adult stabil, echilibrat, anticipabil, capabil să-i 
asigure pe ceilalți și să creeze un mediu sănătos în jurul său), să fie 
autentic, empatic, să aibă capacitatea de a asculta și de a învăța de la 
copil, de a relaționa simultan cu oameni diferiți, de a „ispiti” și de a 
respecta copiii cu care lucrează.  
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Interesul față de activitatea metodică a crescut în ultimii ani, 
ceea ce presupune o schimbare în sistemul de organizare a acesteia. 
Aceasta este motivația prezentei lucrări, de a dezvolta noi 
perspective privind tratarea activității pedagogice, într-un mod 
inovațional, întrucât „vechiul sistem de întruniri metodice, de 
instruire pe baza exemplelor cadrelor cu experiență la orele deschise 
s-a dezvoltat, ca și dirijarea strictă a autoinstruirii” [1, p.91]. 
Lucrarea de față va evidenția importanța investiției eficiente în 
pregătirea cadrelor didactice prin activitatea metodică desfășurată 
eficient în unitatea în care profesează, venind în întâmpinarea unora 
dintre cerințele manifestate în sistemul educațional operativ și 
abordate în diverse activități, schimburi de experiență, studii 
aprofundate din domeniul științelor educației.  

Toate acestea se pot reflecta și prin organizarea corectă și 
eficientă a activității metodice, urmărind tematicile de interes 
național și județean, managerul ancorându-se în realitatea sistemului 
educațional, a cerințelor prezentului și ținând pasul cu toate noutățile 
în domeniu. Reperele activității metodice sunt sugerate, în principal, 
de necesitățile educației contemporane, astfel încât, cu toții trebuie să 
ținem pasul cu inovația, dar să nu uităm de principiile de bază ale 
educației, să avem capacitatea de a corela tradiționalul cu 
netradiționalul, vechiul cu noul, formalul cu nonformalul. 

Având în vedere cele menționate, managerul instituției de 
învățământ preuniversitar este responsabil de consilierea profesorilor, 
de motivarea lor, de participarea la dezvoltarea personală a 
membrilor echipei.  

Activitatea metodică reprezintă un spectru larg de activităţi, 
orientată spre formarea profesională a fiecărui cadru didactic, spre 
dezvoltarea potenţialului creativ, ce contribuie la sporirea calităţii şi 
eficienţei procesului educaţional. Constructul prezentului studiu are 
la bază proiectul de optimizare a performanțelor profesionale ale 
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cadrelor didactice prin activități metodice pentru a asigura sistemului 
educațional calitate și eficiență. Rolul lucrării este de predicție și 
intermediere între cerințele managerilor școlari și activitățile 
proiectate în vederea consilierii, formării, dezvoltării cadrelor 
didactice profesioniste, astfel încât formarea inițială să evolueze în 
mod constant, permanent și cât mai benefic în interesul educației. 

Privind introspect, activitatea metodică dintr-o instituție de 
învățământ este „activitatea de instruire și de dezvoltare a cadrelor, 
de examinare, generalizare și propagare a celei mai prețioase 
experiențe, de asemenea, de creare a indicațiilor metodice proprii 
pentru asigurarea procesului instructiv.” [1, p.92]. 

Odată cu participarea la întrunirile metodice ale cadrelor 
didactice de la o catedră, indiferent de discilpină sau de nivelul de 
învățământ (educație timpurie, învățământ primar, gimnazial sau 
liceal), desfăşurate lunar, profesorii ar trebui să dispună de o 
consiliere metodică eficientă. În acelaşi  context, tinerii profesori ar 
trebui să aibă posibilitatea şi avantajul să urmeze sugestiile 
metodico-ştiinţifice ale colegilor cu experienţă, mentorilor, astfel 
încadrându-se armonios în atmosfera colectivului pedagogic din care 
fac parte. 

 Procesul educaţional presupune performanţe, căutări şi 
devotament, ascensiunea  vizează nu atât cantitatea, cât calitatea 
instruirii. Noile informații din domeniul educațional, noile metode și 
cerectări, schimburi de experiență și alte tipuri de activități ce pot fi 
considerate și incluse într-un proces de studiu  centrat pe elev şi pe 
formarea de competenţe trebuie să se realizeze prin instruirea 
metodică în cadrul unor „ateliere metodice”. Nu întotdeauna 
managerii au în vedere acest aspect absolut necesar colectivului de 
cadre didactice din unitatea de învățământ manageriat, iar 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul catedrelor, pe 
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discipline şi promovarea experienţei profesorilor cu vocaţie nu are 
loc sau este prea puțin valorificată. 

 Activitatea metodică din instituțile de învățământ 
preuniversitar, la nivel școlar, primar, gimnazial și liceal, este 
concepută în mod diferit. În unele instituţii preuniversitare, 
activitatea se limitează doar la şedinţele catedrelor, comisiilor pe 
discipline, consiliului metodic, pe când, în altele, i se acordă mai 
multă atenție prin activități bine organizate și structurate cum ar fi: 
lecții deschise cu elevii, activități demonstrative out-door,  seminare, 
mese rotunde, dezbateri, conferinţe, întruniri metodice.  

 Acest aspect depinde de capacitatea managerului de a 
organiza activitatea metodică din instituția pe care o conduce, prin 
intermediul responsabililor de catedre și al atribuțiilor prestabilite ale 
acestora.  

Analizând premisele teoretice și cele practice ale cercetării, 
am evidențiat următoarele contradicții: 

• Necesitatea sporită a societății de soluționare a problemelor 
educaționale și incompetența cadrelor didactice de a le 
soluționa. 

• Nevoia de schimbare a cadrelor didactice și prezența 
stereotipurilor deja formate. 

• Cunoașterea limitată de către educatori și părinți a rolului 
primordial  al vârstei timpurii în dezvoltarea personalității. 
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CLIMATUL ORGANIZAȚIONAL – FACTOR AL UNUI 
MANAGEMENT EFICIENT 
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(România) 
Abstract 

The article aims to capture some theoretical representations 
that refer to the leadership style and the organizational climate as 
some practical aspects aimed at specialized studies in the field of 
organizational psychology. The management style of the manager is 
the defining element in creating an optimal work environment for 
employees and imparts to the organization the direction of action. 

Keywords: leadership style, efficient management, 
organizational climate 

 
Adnotare 

Articolul își propune să surprindă câteva repere teoretice 
care fac referire la stilul de conducere și la climatul organizațional, 
precum și câteva aspecte practice ce vizează studii de specialitate în 
domeniul psihologiei organizaționale. Stilul de conducere al 
managerului este elementul definitoriu în crearea unui climat de 
muncă optim pentru angajați și imprimă organizației direcția de 
acțiune.  

Cuvinte-cheie: stil de conducere, management eficient, 
climat oraganizațional. 

 
Noţiunea de climat semnifică un fenomen social și 

psihologic. În literatura ştiinţifică, la definirea acestui fenomen se 
utilizează astfel de termeni ca microclimat, atmosferă psihologică, 
climat moral-psihologic. 
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I. Moraru consideră că climatul psihologic include 
specificul relaţiilor dintre oameni, tonul predominant, dispoziţiile 
sociale, condiţiile şi particularităţile esenţiale ale muncii şi odihnei în 
colectivul dat [3]. 

A. Niculau include în conţinutul climatului psihologic  
sistemul de relaţii interpersonale dintre oameni (simpatiile, 
antipatiile, exigenţele reciproce etc.), precum şi stilul comun al 
activităţii de muncă [4]. 

L. Stog subînţelege prin climat psihologic un sistem de stări 
psihologice, relativ stabile, tipice pentru grupul dat şi semnificative 
pentru  membrii ei. El consideră că la baza climatului psihologic se 
află un aliaj format din toată diversitatea din colectiv [8].  

Reieşind din faptul că climatul psihologic prezintă unul 
dintre fenomenele psihice de masă, autorul consideră că acest 
concept trebuie să fie definit utilizând noţiunea de „efect 
intragrupal”, fenomen ce apare doar în rezultatul interacţiunii dintre 
membrii grupului. Deci climatul psihologic este un fenomen social-
psihologic de masă, relativ stabil, ce este generat de relaţiile 
interpersonale ale membrilor grupului şi are pentru ei o semnificaţie 
subiectivă. Această definire permite delimitarea noţiunii de climat 
social-psihologic de noţiunile de „părere publică” şi „dispoziţie 
socială”, care caracterizează  doar conştiinţa maselor şi cuprinde în 
sine diverse atitudini faţă de evenimentele din societate și grup. 
Noţiunea de climat social-psihologic atinge interesul fiecărui 
membru al grupului, pe când părerea publică şi dispoziţia socială nu 
au o semnificaţie subiectivă atât de pronunţată, chiar dacă ele 
influenţează aprecierile şi comportamentul oamenilor. Acest lucru se 
referă şi la alte fenomene social-psihologice.  

După Dicţionarul de psihologie, autor Norbert Sillamy,  
climat  înseamnă ambianţă intelectuală şi morală care domneşte într-
un grup. Securitatea afectivă, bunele relaţii umane fac să crească 
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eficienţa, pe când sentimentele de frustrare şi de insecuritate o 
diminuează. 

În alte dicţionare  de psihologie, se menţionează că termenul 
climat se referă mai ales la atmosfera psihologică generală de 
acceptare sau de rejecţii, tensiuni temporare cu diferite forme de 
intensitate şi chiar la agresivităţi (acestea, legate de o secvenţă sau 
alta a mediului de familie, de profesie, de statutul social). În 
structurile de climat se află şi caracterul, mentalitatea, civilizaţia, 
cultura, dominaţia unora  sau altora şi efectele de competiţie pe care 
le generează, precum şi modul în care sunt alimentate situaţiile, 
starea psihică temporară sau de durată, în care se înscriu 
evenimentele curente sau cele de mai mică incidenţă [8]. 

În literatura de specialitate, termenul climat mai este definit 
ca: 

• „Stare mentală şi emoţional-atitudinală, care domină cronic sau 
temporar în rândul membrilor unui grup”. 

• „Stare a unui colectiv determinată de o gamă variată de factori  
interni şi externi”. 

• „Ambianţă intelectuală şi morală, care domneşte într-un grup, 
ansamblul percepţiilor colective şi stărilor emoţionate existente în 
grup” [8]. 

Climatul social-psihologic se formează în urma interacţiunii  
mai multor factori (activitatea comună a membrilor colectivului, 
organizarea ştiinţifică a muncii, stilul metodelor de conducere a 
colectivului, personificarea rolurilor etc.), toţi fiind determinanţi 
principali în  relaţiile interpersonale. 

Climatul psihologic poate fi divizat, după fondul emoţional, 
în climat pozitiv şi negativ (tensionat). 

Totodată, în fiecare dintre aceste tipuri pot fi observate 
diferite nuanţe în manifestarea intensităţii acestuia. În legătură cu 
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aceasta, climatul psihologic influenţează diferit nivelul de coeziune şi 
gradul de satisfacţie de activitatea comună a membrilor săi, 
caracterul relaţiilor şi gradul de tensionare a situaţiilor de conflict. 

Într-un climat pozitiv predomină dispoziţie stenică, ce ridică 
semnificativ eficienţa activităţii de muncă şi contribuie la 
perfecţionarea procesului instructiv-educativ, la conştientizarea 
scopului. 

Pentru o determinare a climatului școlar în Școala 
Gimnazială „Sfântul Nicolae”, com.Vînători, jud. Galați, ne-am 
propus o analiză în trei direcții: 

- Relația dintre climatul școlar, genul, starea de bine și 
reziliența elevilor; 

- Relația dintre climatul școlar și eficiența educației 
marcată prin succes școlar; 

- Relația dintre percepția și perspectiva profesorilor și 
climatul școlar. 

Metodele de colectare a datelor au fost: metoda 
chestionarului, focus-grupul, analiza documentelor. 

Elevii, în număr de 287, cuprinşi în eşantionul studiilor,   
provin din şcoala cu personalitate juridică și școala-structură din 
mediul rural. Modalitatea de eşantionare a elevilor este una 
multistadială. 

Pentru categoria profesori, cercetarea cantitativă a fost 
completată de o cercetare calitativă, cu funcţie explicativă, în focus-
grupuri de câte șase subiecți. 

Primul studiu a avut ca obiect analiza relațiilor ce se stabilesc 
între climatul școlar și caracteristicile individuale și de grup ale 
elevilor, cunoscut fiind faptul că există diferențe clare între 
perceperea mediului școlar în funcție de gen – fetele sunt mai 
mulțumite la școală, iar băieții percep un nivel mai crescut al 
neînțelegerilor din mediul școlar.  
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Acest studiu s-a realizat în doi ani școlari diferiți: 2017-2018 
și 2018-2019. Rezultatele pot fi sintetizate în următorul tabel: 

Factorii 
climatului 
școlar 

Gen Cercetarea 2017-2018 Cercetarea 2018-2019 
media Ab. 

std 
t p media Ab. 

std 
t p 

Climat 
intercolegi-
al elevi 

M 3,90 0,5
8 

-0
,8

 

- 4,08 0,6
8 

-1
,2

 

- 

F 3,98 0,6
1 

4,18 0,6
2 

Climat 
relațional 
profesori 

M 3,88 0,7
4 

-3
,5

 

0,
00

1 

4,09 0,6
8 

-2
,4

 

0,
02

 F 4,08 0,6
8 

4,24 0,7
8 

Conducere M 3,95 
 

0,8
6 

-3
,4

 

0,
01

 

3,89 0,7
8 

-1
,5

 

0,
88

 F 4,18 
 

0,7
4 

4,20 0,8
8 

Disciplină  M 3,49 0,8
1 
 

-3
,8

 

0,
00

1 

3,68 0,8
7 

-2
,9

 

0,
02

 
F 3,74 0,7

4 
 

3,98 0,7
0 

Implicare 
școlară 
elevi 

M 3,59 
 

0,6
8 

-4
,8

 

0,
00

1 

3,80 0,6
8 

-2
,0

 

0,
03

 F 3,81 
 

0,5
6 

3,90 0,6
4 

Implicare 
școlară 

M 3,70 
 

0,6
7 -3

,3
 

0,
0

1 

3,83 0,6
8 -2

,0
 

0,
0

3 
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profesori F 3,88 0,6
3 

3,87 0,7
7 

Climat 
organizați-
onal total 

M 22,51 
 

4,3
4 

-5
,0

 

0,
00

1 

23,37 4,3
7 

-2
,0

 

0,
04

 F 23,67 3,9
6 

24,37 4,3
9 

 

Diferența este prezentă pe toate scalele în anul școlar 2018-
2019: fetele înregistrează scoruri mai mari în aprecirea factorilor 
climatului școlar, ceea ce înseamnă că sunt mai mulțumite decât 
băieții. Aceasta susține și concluziile cercetătorilor (Samndal și 
colab. 1998, Haapasalo și colab. 2010, Randolph, Kangas și 
Ruokamo, 2010).  

Conducerea este apreciată pozitiv în cei doi ani școlari și 
tinde să fie mai apreciată de fete decât de băieți.  

Termenul de reziliență implică abilitatea de a depăși 
dificultățile și de a-și atinge scopurile, indiferent de obstacolele 
întâlnite.  

Relația dintre climatul global și starea de bine este mediată de 
reziliență și poate fi reprezentată astfel: 
 
 
 
 
 

 

 

CLIMAT GLOBAL STAREA DE BINE 

REZILIENȚĂ 



73 
 

Coeficienții standardizați pentru efectul de mediere a rezilienței: 

 Coeficienți 
standardizați 

Prag de 
semnificație 

Efecte directe   
Climat global # 
Reziliență 

0,37 0,01 

Reziliență # Stare 
de bine 

0,36 0,01 

Efecte indirecte   
Climat global # 
Stare de bine 

0,14 0,01 

Efecte totale   
Climat global # 
Stare de bine 

0,38 0,01 

Analiza efectelor directe ale climatului global asupra 
rezilienței arată că acesta are un efect semnificativ, iar reziliența are 
efect total considerabil asupra stării de bine. 

Existența efectelor indirecte confirmă ipoteza prin care 
reziliența are relație de mediere între climat și starea de bine. 

Reziliența ridicată este asociată cu rezultatele școlare bune 
(Kumpfer, 1999).  

Analiza relațiilor dintre climatul școlar global și 
performanțele elevilor s-a bazat pe mediile generale obținute de către 
elevi la sfârșitul anului școlar 2017-2018 și la sfârșitul semestrului I, 
2018-2019, la limba și literatura română și matematică, pe mediile și 
punctajele obținute la Evaluările Naționale 2016-2017, 2017-2018 de  
elevii claselor a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a. 

În cercetarea noastră ne-am propus să identificăm variabilele 
care explică performațele elevilor în diferite contexte evaluative. 
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S-a observat că scorul total al climatului corelează mai 
puternic cu media la limba și literatura română decât cu media la 
matematică, iar dintre factorii climatului școlar, cei care corelează cu 
mediile elevilor sunt climatul intercolegial la elevi, disciplina/ 
ordinea, implicarea școlară a elevilor și implicarea școlară a 
profesorilor. 

Se poate concluziona că, cu cât elevii se simt mai bine la 
școală, încearcă emoții pozitive, cu atât sentimentul apartenenței față 
de școală devine mai puternic și crește media generală de la an la an.  

Variabilele independente introduse au fost: 

 

Datele obținute susțin ideea că influența cea mai mare asupra 
mediei elevilor o au implicarea școlară a elevilor și climatul 
relațional profesori – elevi. Acolo unde relațiile profesori – elevi sunt 
pozitive, elevii au o atitudine mai favorabilă față de școală, percepția 
asupra școlii este pozitivă, ceea ce duce la implicare activă în viața 
școlară, la rezultate mai bune și la succes școlar. 

Analiza climatului școlar din perspectiva profesorilor s-a 
realizat în funcție de gen, vârstă, ciclu educațional (învățământ 
primar, gimnazial), amplasarea școlii și reziliența. 

genul 

gen, studii 
mama, studii 
tata, 
ocupația 
mama, 
ocupația tata

gen, studii 
mama, studii 
tata, ocipația 
mama, 
ocupația 
tata, climat 
intercolegial 
elevi, 
implicare 
școlară elevi
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Profesorii participanți la acest studiu fac parte din două școli: 
Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae”, din comună, cu personalitate 
juridică și Școala Gimnazială „Maria Grecu”, din satul Odaia 
Manolache, structură din satul component al comunei. În ambele 
școli sunt două niveluri de învățământ: primar și gimnaziu. 

Factorii 
climatului școlar 

Categorii de 
vârstă 

N Media t p 

Afilierea față de 
școală 

Profesori sub 45 
de ani 

20 3,88 

-1
,8

 

0,06 

Profesori peste 
45 de ani 

24 4,26 

Relația profesori-
elevi 

Profesori sub 45 
de ani 

20 3,88 

-2
 

0,04 

Profesori peste 
45 de ani 

24 4,20 

Relația 
intercolegială 

Profesori sub 45 
de ani 

20 3,88 

-2
,2

 

0,02 

Profesori peste 
45 de ani 

24 4,27 

Interes 
profesional pentru 
cadre didactice 

Profesori sub 45 
de ani 

20 3,74 

-2
,6

 

0,00 

Profesori peste 
45 de ani 

24 4,17 

Relația dintre 
conducere și 
profesori 

Profesori sub 45 
de ani 

20 3,62 

-3
,8

 

0,00 

Profesori peste 
45 de ani 

24 4,20 

Susținerea 
profesională a 

Profesori sub 45 
de ani 

20 4,08 

-2
,4

 0,01 
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cadrelor didactice 
din partea 
directorului 

Profesori peste 
45 de ani 

24 4,45 

 Din punctul de vedere al ciclului educațional, profesorii care 
predau la ciclul primar percep interesul profesional al cadrelor 
didactice ca fiind mai puternic decât cel perceput de profesorii de 
gimnaziu, iar profesorii din învățământul primar percep ca fiind mai 
bună relația lor cu elevii din punct de vedere discipinar. 

Diferențele dintre mediile factorilor climatului școlar pentru 
profesorii din ciclul primar și din cel gimnazial sunt ilustrate în 
tabelul de mai jos: 

Factorii 
climatului 
școlar 

Amplasarea școlii N Media t p 

Afilierea față 
de școală 

Ciclul primar 27 4.31 

0,
2 

0,81 

Ciclul gimnazial 22 4,26 

Relația 
profesor-
elevi 

Ciclul primar 27 4,33 
-3

,7
 

0,00 
Ciclul gimnazial 22 3,74 

Relația 
intercolegială 

Ciclul primar 27 4,25 

0,
8 0,38 

Ciclul gimnazial 22 4,09 
Interes 
profesional 
cadre 
didactice 

Ciclul primar 27 4,26 

2,
6 

0,01 

Ciclul gimnazial 22 3,80 

Relația 
conducere-
profesori 

Ciclul primar 27 4,03 

0,
5 

0,57 
Ciclul gimnazial 22 4,13 
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Susținere 
profesională 
director 

Ciclul primar 27 4,27 

0,
6 

0,50 
Ciclul gimnazial 22 4,38 

 Există diferențieri între profesorii care predau în școala cu 
personalitate juridică și cei care predau în școala-structură, în sensul 
interesului profesional, al afilierii și al relației profesori-elevi. 
Afilierea și interesul profesional sunt mai mari în școala-structură. În 
ceea ce privește relația profesori-elevi (disciplină), există o diferență 
în favoarea profesorilor din școala cu personalitate juridică. Școala 
cu personalitate juridică este prestigioasă, iar populația școlară se 
presupune că pune accentul pe învățare și pe rezultate școlare bune, 
climatul educațional fiind pozitiv. 

Diferențele dintre mediile factorilor climatului școlar pentru 
profesorii din școala cu personalitate juridică și din școala-structură 
sunt ilustrate în tabel: 
Factorii 
climatului 
școlar 

Amplasarea școlii N Media t p 

Afilierea față 
de școală 

Școală cu PJ 46 4,10 
-2

,6
 

0,00 

Școală structură  38 4,48 

Relația 
profesor-
elevi 

Școală cu PJ 46 4,07 

2 

0,04 
Școală structură 38 3,81 

Relația 
intercolegială 

Școală cu PJ 46 4,10 

-1
,3

 0,13 
Școală structură 38 4,30 

Interes 
profesional 
cadre 
didactice 

Școală cu PJ 46 3,97 

-2
,1

 

0,03 

Școală structură 38 4,24 
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Relația 
conducere-
profesori 

Școală cu PJ 46 3,96 

-0
,9

 

0,40 
Școală structură 38 4,09 

Susținere 
profesională 
director 

Școală cu PJ 46 4,30 

-0
,5

 

0,57 
Școală structură 38 4,30 

Rezulatele confirmă faptul că profesorii mai tineri percep 
climatul școlar mai nefavorabil decât cei mai în vârstă, profesorii din 
ciclul primar percep climatul ca fiind mai favorabil decât cei din 
gimnaziu, profesorii din școala-structură resimt o relație mai 
favorabilă cu conducerea decât cei din școala cu personalitate 
juridică, iar susținerea profesională oferită de către director este 
apreciată în mod egal de către profesorii din cele două școli. 

Astfel, se pot desprinde următoarele concluzii: 
-elevii din școala-structură percep climatul școlar ca fiind mai 

favorabil decât cei din școala cu personalitate juridică, și de aici 
putem reține faptul că elevii din școlile mai mici sunt mai mulțumiți 
de climat decât cei din școlile mai mari;  

-în funcțe de studiile părinților, există percepții diferite ale  
elevilor față de climatul școlar, iar diferențele de gen arată că fetele 
sunt mai mulțumite decât băieții cu privire la climatul educațional; 

-profesorii și directorii au un rol important în crearea 
climatului educațional. 

Recomandarea care se desprinde din acest studiu pentru 
directori este aceea de a se implica în activități de leadership, în 
relație cu profesorii tineri în special, care nu se simt la fel de 
confortabil în mediul școlar față de cei cu experiență profesională. 
De asemenea, directorilor le este recomandată adoptarea unui 
comportament de partener, colaborator și susținător al profesorilor, 
să adopte un stil de conducere democratic-participativ, care să reducă 
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distanța și să stabilească o comunicare eficientă cu profesorii și cu 
elevii.  
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FORMAREA COMPORTAMENTULUI POZITIV LA COPIII 
DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ 

 
MARIA-LIVIA GÂRȚU, doctorandă 

 (România) 
 

 Abstract 
 In order to form positive behavior in young school children, it 

is necessary to follow a training program for adults involved in the 
education of children: parents and teachers, for corresponding, 
specific and repetitive instructive actions regarding children. 

 The teacher training program aimed at promoting positive 
behavior has the objective to create contexts in which primary school 
teachers learn how to educate their students. 

 The parent training program is intended to develop family 
communication, conflict management, education of character, 
parenting styles and authority, the effect of the screen on brain 
development, family nutrition, education for privacy and family life. 

 Both training programs involve a friendly, non-formal, 
experiential learning activity, the active learning method is the one 
that leads to the formation of positive behaviors. 

Keywods: positive behavior, teacher training, parenting. 
 

 Adnotare 
 Pentru a forma comportamentul pozitiv la elevii de vârstă 
școlară mică, este necesar un program de formare a adulților care 
se ocupă de educația copiilor – părinți și cadre didactice – pentru 
acțiuni educative congruente, specifice și repetitive cu privire la 
copii. 
 Programul de formare a cadrelor didactice în sensul 
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promovării comportamentului pozitiv are în vedere crearea unor 
contexte din care profesorii din ciclul primar să învețe cum să-și 
educe elevii. 
 Programul de formare a părinților vizează comunicarea în 
familie, gestionarea conflictelor, educarea caracterului, stilurile 
parentale și autoritatea, efectul ecranelor asupra dezvoltării 
creierului, hrana familiei, educația pentru intimitate și pentru viața 
de familie. 
 Ambele programe de formare implică o desfășurare 
prietenoasă, cu activități de tip nonformal, bazate pe învățarea 
experiențială; metoda de învățare activă este cea care conduce la 
formarea comportamentelor pozitive. 
 Cuvinte-cheie: comportament pozitiv, formarea cadrelor 
didactice, formarea părinților (parenting).  
 
 Comportamentul pozitiv este un aspect important în cadrul 
formării competențelor-cheie și formarea acestuia la vârste mici este 
o garanție a evoluției ulterioare a viitorului cetățean al Europei, în 
sensul învățării pe tot parcursul vieții.  
 În vederea formării comportamentului pozitiv al elevilor de 
vârstă școlară mică, este nevoie de un program de formare pe două 
direcții: formarea cadrelor didactice/formatorilor care fac/țin cursuri 
părinților și elevilor, pe de o parte, și formarea părinților, pe de altă 
parte.  
 Vom aborda ambele forme, cu elementele specifice fiecăreia 
dintre ele.  

Programul de formare a cadrelor didactice/formatorilor/ 
actorilor implicați în educația copiilor/părinților 

 Există mai multe forme de educație a adulților – de la 
cursurile cu frecvență la zi, până la învățare on-line, studiu 
independent sau forumuri. 
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 Forma de educație a adulților care se poate aplica în cazul de 
față este învățarea nonformală în cadrul formărilor și formărilor de 
formatori. Deja există astfel de cursuri propuse de ONG-uri, având 
ca scop educarea cadrelor didactice: UNICEF și „Salvați copiii!”: 
„Abordarea pozitivă a comportamentelor copiilor” și „Stimularea 
comportamentelor pozitive ale copiilor”.  
 Programul de formare a cadrelor didactice/a părinților trebuie 
să aibă un scop, obiective generale și specifice, iar ca rezultat, 
formarea unor competențe-cheie. Pornind de la nevoile cadrelor 
didactice în educația pozitivă a părinților și a elevilor, programul de 
formare are în vedere crearea unor contexte din care cadrele didactice 
să învețe cum să educe în sensul pozitivității.  
 Programul de formare a cadrelor didactice/a părinților în 
sensul promovării comportamentului pozitiv trebuie mai întâi inclus 
în programele de formare continuă a cadrelor didactice – categoria 
„Programe de dezvoltare profesională”, conform art. 244, alin. (5) lit. 
a, b și c din Legea educației naționale nr.1/2011. 
 Ca tip de competență asociat categoriei de program, acesta 
este: Actualizarea și dezvoltarea competențelor în domeniul de 
specializare corespunzător funcției didactice ocupate, precum și în 
domeniul psihopedagogic și metodic.  
 Grupul-țintă îl constituie cadrele didactice din ciclul primar 
(personal didactic din învățământul preuniversitar) și părinții. 
 Forma de organizare este: zi/față-în-față. Durata programului 
este de 60 de ore. 
 Scopul programului este: formarea și exersarea competențelor 
profesionale ale cadrelor didactice de aplicare în procesele de învățare 
a comportamentului pozitiv la copiii de vârstă școlară mică, precum și 
valorificarea competențelor-cheie în cadrul educației cu părinții. 
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OBIECTIVE 
GENERALE 

OBIECTIVE SPECIFICE 

La finalul cursului, 
participanții vor fi 

capabili: 

La finalul cursului, participanții 
vor fi capabili: 

O.G.1. Să adere la noile 
perspective privind 
învățarea, actualizând 
teoriile învățării. 

O.S.1.1. Să se documenteze despre 
principalele teorii ale învățării din 
perspectiva noilor tendințe în învățare și cu 
privire la specificului elevilor. 
O.S.1.2. Să analizeze funcțiile diferitelor 
zone are creierului și impactul funcționării 
acestora asupra învățării la elevi. 
O.S.1.3. Să răspundă nevoilor specifice de 
comunicare pozitivă la elevii de vârstă 
școlară mică. 
O.S.1.4. Să analizeze rolul cadrelor 
didactice în formarea comportamentului 
pozitiv la elevi.  

O.G.2. Să proiecteze 
situații de învățare din 
perspectiva formării 
comportamentului 
pozitiv la elevi, 
valorificând noile 
modalități de organizare 
curriculară. 
 

O.S.2.1. Să identifice comportamentele 
pozitive pe care ar trebui să le formeze la 
elevi. 
O.S.2.2. Să elaboreze modele de proiectare 
curriculară inovative privind 
comportamentele pozitive la elevi. 
O.S.3.1. Să cunoască metode și tehnici 
specifice prin care să poată influența și 
direcționa pozitiv comportamentul 
copiilor. 

O.G.3. Să identifice 
modalități de aplicare 
eficientă la clasă a 
metodelor constructive 
pentru educarea 
comportamentelor 
pozitive. 

O.S.3.2. Să învețe metode constructive 
pentru disciplinarea pozitivă a copiilor. 
O.S.3.3. Să aplice metode de comunicare 
pozitivă cu elevii și cu părinții acestora. 
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Competențe generale: 
 C.G.1. Utilizarea adecvată a cadrului conceptual privind 
teoriile învățării și specificul abordării comportamentului pozitiv; 
 C.G.2. Proiectarea, organizarea, conducerea activităților de 
învățare a comportamentelor pozitive; 
 C.G.3. Cooperarea interprofesională în rândul cadrelor 
didactice în vederea asigurării unei intervenții educaționale de 
calitate prin promovarea comportamentelor pozitive atât la clasă, cât 
și în relația cu părinții. 

Competențe specifice. Competențele specifice pentru CG1: 
 C.1.1. Identificarea caracteristicilor comportamentelor 
pozitive; 
 C.1.2. Analiza impactului comportamentelor pozitive asupra 
elevilor; 
 C.1.3. Analiza impactului abordării comportamentelor 
pozitive asupra dezvoltării personale a elevilor. 

Competențele specifice pentru CG2: 
 C.2.1. Definirea rolului comportamentului pozitiv în structura 
curriculumului școlar; 
 C.2.2. Abordarea personalizată a curriculumului centrat pe 
competențe; 
 C.2.3. Analiza critică a unor modele de abordare, promovate 
de noile educații; 
 C.2.4. Utilizarea modelului constructivist în promovarea 
comportamentelor pozitiv.  

Competențele specifice pentru CG3: 
 C.3.1. Explorarea metodelor de dezvoltare personală, de 
educație pentru familie prin comportamentele pozitive; 
 C.3.2. Aplicarea de strategii didactice inovative în abordarea 
activităților educaționale specifice promovării comportamentelor 
pozitive; 
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C.3.3. Construcția unor contexte de învățare a 
comportamentelor pozitive, cu accent pe valorificarea experiențelor 
de viață a copiilor; 

C.3.4. Reflecția asupra propriei activități de predare, din 
perspectiva unor indicatori care vizează manifestările 
comportamentale ale elevilor. 

Programul poate fi organizat modular în trei module, fiecare 
modul are trei teme având în vedere competențele enunțate mai sus. 

Tema Evalua-
rea 

MODULUL 1. Învățarea– noi abordări Evaluarea 
fiecărei 
secvențe 
de 
formare 
(final de 
temă și 
final de 
zi) se va 
face prin 
exerciții 
specifice 
de 
evaluare 
de 
conținut, 
dar și de 
climat de 
formare/ 
învățare. 

TEMA 1  
- Noi competențe, noi educații, centrarea pe competențe-
atitudini, valori, caracter – elemente ce susțin 
comportamentele pozitive; 
- Competențele secolului al XXI-lea –printre care și 
inteligența emoțională și comunicarea asertivă 
TEMA 2 
- Exerciții și jocuri prin care participanții înțeleg propria 
învățare; 
- Învățarea și mecanismele neuropsihice ale învățării la copii 
și adulți; 
- Povești în perechi – experiențe personale din activitatea 
didactică privind comportamentele pozitive sau violente, 
analiza caracteristicilor fiecărui tip de situație; 
- Lucru pe grupe: caracteristici de vârstă și implicații asupra 
nevoilor de învățare/stimulare; 
TEMA 3 
- Discuții de grup despre rolul profesorului/părintelui în 
formarea comportamentelor pozitive la elevi; 
- Învățarea individuală și învățarea de grup; 
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- Profesorul – noi competențe pentru noile abordări ale 
învățării – creator de contexte de învățare; comunicare –
conectare – învățare; 
- Vizionarea filmului educațional – Ken Robinson - 
„Schimbarea paradigmei în educație”; 
- Exerciții de grup de identificare a unor roluri tradiționale și 
inovative ale profesorului; oglinda profesorului; plan de 
dezvoltare personală; 
MODULUL 2. Abordarea pozitivă a comportamentelor 
copiilor  
TEMA 1.  
- Argument, necesitate, intervenția educațională – 
competențe-cheie și noile educații; 
- Comportamente provocatoare ale copiilor și 
comportamente pozitive; 
- Relatarea în grupuri mici a experiențelor personale/ale 
școlii de comportamente provocatoare ale copiilor și 
modalitatea de abordare pozitivă; 
TEMA 2. 
- Analiza comportamentelor copiilor;  
- Reacții pozitive față de comportamentele provocatoare; 
- Comunicarea asertivă – exerciții în diferite situații - joc de 
rol; 
TEMA 3. 
- Direcții majore – abordarea comportamentelor elevilor; 
- Abordarea unor modele – cel constructivist în educația 
copiilor; 

MODULUL 3. Adaptarea curriculumului școlar la 
educarea comportamentului pozitiv 
TEMA 1.  
- Strategii și metode inovative în educarea 
comportamentului pozitiv;  
- Educația pentru familie, educația socială; 
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- Exerciții de grup de identificare a unor comportamente din 
cadrul familiei/relației cu ceilalți la copiii de vârstă școlară 
mică; 
TEMA 2. 
- Metode de disciplinare pozitivă, de corectare a 
comportamentelor indezirabile; 
- Analiza unor cazuri concrete, studiu de caz și propunerea 
unor strategii de disciplinare pozitivă; 
TEMA 3. 
- Stilurile parentale; 
- Metode de prevenție a comportamentelor indezirabile; 
- Metode de intervenție în cazul comportamentelor 
indezirabile; 
- Comportamentele parentale – comportamentele copiilor –
conduita morală. 

În cadrul acestui program de formare, ca și în alte asemenea 
activități de tip nonformal, metoda de învățare activă este cea care 
conduce la formarea comportamentelor pozitive. Această metodă 
este bazată pe explorare, pe descoperire, pe stimularea participării, 
punând accentul pe proces, și oferă soluții neașteptate pentru cel 
implicat, asigurând premise pentru aplicarea în viața reală a 
comportamentelor pozitive. 

Formarea părinților (parenting) se realizează atât de către 
organizații specializate în acest sens (UNICEF, „Salvați copiii!”), cât 
și de către școală, implicând cadrele didactice deja formate prin 
programul expus anterior. Astfel, formarea părinților pentru educarea 
comportamentului pozitiv la copii se poate realiza în școală, ținând 
cont de nevoile de formare ale părinților, pornind de la observarea 
comportamentului copiilor acasă și la școală.  

Termenul actual pentru programul de educație a părinților 
este programul de parenting, ceea ce înseamnă a forma părinții 
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pentru a crește și a educa pozitiv copiii. Acest program funcționează 
deja în ceea ce se numește „Școala familiei – program de educație 
pentru părinți”, cuprinzând diferite teme de educație a copiilor prin 
exerciții, simulări, activitate de exersare a unor abilități care să poată 
fi practicate în familie de către părinți (soț – soție), dar și între părinți 
și copii și între copii.  
 La fel ca programul de formare a cadrelor didactice, și acesta 
este organizat pe module (7-10), având la bază termeni-cheie: 
comunicarea în familie, gestionarea conflictelor, educația 
caracterului, stiluri parentale și autoritatea, formarea dependențelor, 
efectul ecranelor asupra dezvoltării creierului, hrana familiei, 
educația (sexuală) pentru intimitate și viață de familie.  
 Specificul activităților respectă același principiu ca și în cazul 
formării cadrelor didactice: desfășurare prietenoasă, nonformală, 
experiențială, cu exersarea unor comportamente noi.  
 Aceste cursuri vin să rezolve nevoia principală a părinților de 
a fi sprijiniți să facă față provocărilor pe care le ridică viața actuală: 
tehnologia care creează dependență, impactul rețelelor de socializare, 
educația pentru valori și pentru caracter, practicarea unui stil parental 
adecvat, comunicarea pozitivă/disciplinarea pozitivă, rezolvarea 
conflictelor, alimentația sănătoasă. Plecând de la premisa că fiecare 
familie este un microsistem social („microsocietate”), starea familiei 
reprezintă și starea societății și dacă va fi educată familia, societatea 
va deveni și ea mai bună.  
 Obiectivele acestui program contribuie la educarea familiilor, 
cu o atenție crescută la modul în care sunt educați copiii; realizează 
armonia în cadrul familiei; creează un context în care copiii să 
crească sănătos, să se împlinească personal, profesional și social.  
 Scopul programului este creșterea competenței parentale a 
părinților și a încrederii în capacitatea lor de a-și crește și educa bine 
copiii.  
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 Competența parentală se referă la cunoștințe (din domeniul 
psihologiei, neuroștiințelor, biologie, medicină, nutriție), abilități 
parentale (abilitatea de a relaționa eficient cu copilul pentru a-i 
schimba comportamentul și a-l influența pozitiv), atitudini parentale 
(încredere în sine, ascultarea instinctelor materne/paterne, încredere 
în copil) [6].  
 „Școala familiei” promovează un program de formare a 
părinților în cadrul căruia se prezintă diferite cazuri: de abuz, cu 
simptome și măsuri preventive, învățarea unor tehnici de relaxare 
care să se aplice în situații de stres (eventual cursuri de management 
al mâniei) 
[2,  p. 27]. 
 Un element important prezent în programul de formare este 
ascultarea copilului: observarea copilului pentru a vedea când acesta 
are o problemă, încurajarea copilului să vorbească despre 
experiențele lui zilnice, urmărirea activității copilului – mai ales când 
este vorba despre internet/televizor și cum interacționează cu alții. 
Astfel, abuzul copilului devine mai puțin probabil dacă părintele știe 
ce se întâmplă cu propriul copil, cu cine este prieten, ce preocupări 
are. Este încurajată susținerea părinților care au nevoie de ajutor, iar 
școala și biserica sunt instituții dispuse să ofere sprijin [2, p.28].  
 Proiectul propune activități specifice prin care părinții să 
cunoască normele morale care conduc la interacțiune pozitivă în 
viața de zi cu zi. Astfel, părinții vor putea încuraja la copii abilități 
ca: bunul-simț, grija, prietenia, inițiativa, integritatea, 
responsabilitatea, disponibilitatea. 
 [2, p.32]. 
 Programul de educație parentală apreciativă, desfășurat de 
UNICEF și HoltIS, este legat de conceptul de „pedagogie 
apreciativă”, introdus de L. Yballe și D. O’Connor, „acel tip de 
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pedagogie care să producă o schimbare în educație, punând accentul 
pe valorificarea și aprecierea experienței umane și a momentelor de 
vârf ale acestuia, precum și pe orientarea către proiectarea acțiunilor 
viitoare spre maxima valorizare a potențialului uman și creator” [4, 
p.18]. 
 Și acest program, ca și acel de formare a profesorilor, se 
bazează pe învățarea experiențială și pe valorificarea momentelor de 
succes din experiența părinților. Se pune accent pe acțiuni pozitive 
care să conducă, în timp, la o viziune pozitivă. În educarea părinților 
este important parteneriatul profesor – părinte, pentru că ceea ce se 
învață la întâlniri trebuie aplicat atât în cadrul familiei, cât și la 
școală. Comportamentele pozitive trebuie respectate în ambele medii. 
 Acest program are și o secțiune de monitorizare a cursurilor 
cu părinții și se realizează prin intermediul platformei [3]. S-a 
efectuat și un studiu („Optimizarea strategiilor de recrutare a 
părinților și de consolidare a practicilor parentale dezvoltate în 
timpul cursurilor de educație parentală”) în cadrul proiectului care a 
scos în evidență efectele benefice ale cursurilor asupra părinților: în 
procesul de comunicare părinți – copii, în creșterea disponibilității 
părinților de a-și asculta copiii, în autocontrolul părinților în situații 
critice, în aplicarea disciplinării pozitive, în creșterea încrederii în 
sine, în dezvoltarea unor competențe noi  [4, pp. 24-26]. 
 Și organizația „Salvați copiii!” a inițiat un program de 
educație a părinților sau o școală a părinților. În acest sens, 
organizația a lansat un „Ghid de bune practici în educația pozitivă a 
părinților, cadrelor didactice și elevilor”. Acesta se constituie într-un 
material eficient pentru cursuri adresate părinților și susținute de 
cadre didactice – formatori din școală. Astfel, sunt prezentate 
obiectivele cursului: „participanții să asimileze o serie de cunoștințe 
esențiale despre disciplinarea copilului; să-și dezvolte abilități de a 
analiza și a identifica relațiile cauză – efect în relațiile interpersonale; 
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să-și schimbe atitudinile în raport cu relațiile din triada copii – 
părinți–profesori” [5, p.11], 

 Programul cuprinde structura sesiunilor de instruire, pe grupe 
de vârstă a elevilor. De exemplu, Programul de intervenție destinat 
părinților școlarilor mici (7-10 ani) cuprinde opt sesiuni, 90 de 
minute/sesiune, cu 8-10 participanți. În aceste sesiuni sunt abordate 
temele sub două aspecte: teoretice și cu recomandări practice. 

1. „Disciplinarea ca metodă de învățare comportamentală”; 
2. „Convingerile părinților privind comportamentele copiilor”; 
3. „Cum învață copiii. ABC-ul comportamental”; 
4. „Despre rutina comportamentală și planificare”; 
5. „Emoții și abilități emoționale”; 
6. „Dezvoltarea abilităților sociale ale copilului”; 
7. „Tema pentru acasă – standard și performanță” [5, pp.13-17] 

 Metodele de lucru din cadrul sesiunilor sunt bazate pe 
experiențe: jocuri de intercunoaștere, jocuri de rol, exercițiul, 
demonstrația, lucrul pe grupe mici. Un aspect important este 
împărtășirea propriilor experiențe și se dau teme pentru acasă [5, 
p.27]. 
 Evaluarea rezultatelor obținute se realizează prin chestionare 
prin care se compară evoluția participanților. Va exista o evaluare 
inițială a atitudinilor și o evaluare finală. Ghidul prezintă atât 
experiența „Salvați copiii!”, cât și exemple de chestionare. 
 În concluzie, menționăm că există o nevoie mare de pregătire 
a adulților și a copiilor în educația pozitivă, mai ales într-un context 
social schimbător. Cadrele didactice sunt deschise spre a învăța noi 
competențe în abordarea pozitivă, în educația copiilor, dar părinții 
sunt încă reținuți. Mulți consideră că pierd timpul la astfel de cursuri, 
mai ales părinții care au copii cu comportamente problematice. În 
comunitățile cu elevi de etnie rromă, părinții sunt și mai suspicioși, 
unii refuză să vină și la ședințele cu părinții obișnuite. Trebuie găsită 
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metoda prin care părinții să se convingă singuri de utilitatea 
participării la astfel de cursuri, pentru că, în felul acesta, își ajută 
copilul și vor învăța să-l disciplineze mai eficient, în mod pozitiv. 
 Atâta timp cât adulții – cadrele didactice și părinții – sunt 
conștienți de nevoia de a învăța cum să educe pozitiv copiii pentru a 
obține comportamente și atitudini pozitive, există șansa de a evolua 
ca societate. 
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 The paper addresses the evolution of the concept of 
marketing - from finance, banking, to education, to the benefits and 
impact of marketing strategies for success, quality and performance 
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Adnotare 
 Articolul abordează problema evoluției conceptului de 
marketing – de la domeniile ce țin de finanțe, bănci, până la 
domeniul educațional, precum și beneficiile și impactul strategiilor 
de marketing pentru succesul, calitatea și performanța în educație. 
 Cuvinte-cheie: Educație, marketing, strategie, beneficiu. 
 

Într-o societate mereu în schimbare, care traversează o 
perioadă cu transformări rapide și semnificative, domeniul 
educaţional nu trebuie neglijat. Transformările profunde care se 
petrec în societatea contemporană impun instituţiilor de învățământ 
noi exigenţe de pregătire a tinerei generaţii. Asumându-și 
responsabilităţile de formare a cetăţenilor, acestea se văd nevoite să 
se adapteze mereu, prin proiecte curriculare reformate, schimbărilor 
economice și sociale accelerate care influenţează decisiv concepţia 
privind rolul sistemului de învăţământ. Realizarea beneficiului și 
maximizarea profitului obținut reprezintă punctul de referință pentru 
marketing.  



94 
 

Termenul marketing este de origine anglo-saxonă și provine 
de la verbul to market care înseamna „a desfășura tranzacții pe piață, 
a cumpăra și a vinde” [16]. Sunt implicate două elemente: piața și 
rentabilitatea. Conceptul cuprinde: o activitate practică, o funcție a 
managementului, un demers științific, o artă, o latură socială. 

Marketing este termenul folosit pentru acele activităţi care 
apar la interferenţa dintre organizaţie şi clienţii săi. Provine din 
conceptul iniţial de piaţă (market), unde cumpărătorii şi vânzătorii se 
întâlnesc pentru a face tranzacţii (sau schimburi) reciproc 
avantajoase [16,17].  

Scopul activităţii de marketing, ca disciplină, este să 
determine clienţii să prefere schimburile cu organizaţia specialistului 
în marketing, şi nu cu cele ale unor comercianţi de pe piaţă. Pentru a 
face  efectiv acest lucru, specialiştii în marketing trebuie să ofere 
clienţilor ceea ce vor să cumpere, la preţuri care să reflecte valoarea 
banilor cheltuiţi.  Marketingului îi mai sunt asociate și alte accepțiuni 
în literatura de specialitate: a face  marketing înseamna a acționa pe 
piață dezvoltând produse și servicii, distribuindu-le acolo unde este 
nevoie de ele, celor care le așteaptă și care sunt dispuși să plătească 
pentru ele [17]. 

În  accepțiunea generală, marketingul reprezintă „știința și 
arta de a convinge clienții să cumpere”. Philip Kotler definea 
marketingul ca „un proces social și managerial, prin care indivizi sau 
grupuri de indivizi obțin ceea ce le este necesar și doresc prin 
crearea, oferirea și schimbul de produse și servicii – o anumită 
valoare”. Simplist,  marketingul reprezintă „arta și știința de a vinde” 
[18]. 

În literatura de specialitate, primele studii ce abordau 
conceptul de marketing erau centrate pe produse, instituții 
responsabile de schimbul/transferul acestora și pe moduł de 
funcționare a acestor organizații [19]. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arta
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tiin%C8%9Ba
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Datorită caracteristicilor proceselor de marketing, 
modalităților de implementare a deciziilor de marketing, 
acceptiunilor și viziunilor noi asupra elementelor care compun o 
acțiune de marketing, precum și ca urmare a nivelurilor diferite de 
percepție și abordare a acestei componente a economiei de piață, 
definitiile și explicațiile aduse termenului de marketing sunt variate 
și permanent adaptate noilor realități ale mediului economic. 

Prima definiție oficială atribuită marketingului a apărut în 
1935 și a fost adoptată de National Association of Marketing 
Teachers, predecesoare a American Marketing Association.  
Reconfirmată în 1960, definiția primară a marketingului a rezistat 
vreme de 50 de ani, până în 1985, când a fost înlocuită. Definiția a 
fost din nou reviziuită în 2004 și descrie marketingul ca  „o funcție 
organizațională și un set de procese menite a crea, a comunica și a 
pune la dispoziția clienților valori și a menține relații cu clienții, spre 
beneficiul companiei și al proprietarilor acesteia” [3]. 

Prin marketing, organizațiile se racordează la piață în mod 
creativ, productiv și profitabil. Se concluzionează că marketingul 
modern este un concept complex (ştiinţă interdisciplinară cu caracter 
integrator), multidimensional, specific economiei de piaţă, cu 
implicaţii majore în activitatea oricărei organizaţii, indispensabil în 
atingerea performanţelor. De aceea, marketingul trebuie privit ca 
teorie, activitate practică, instrument esenţial al managerului în 
procesul de conducere, dar şi ca artă de aplicare a principiilor, 
metodelor şi tehnicilor de marketing la condiţiile specifice ale pieţei 
şi organizaţiei în vederea obţinerii celor mai bune rezultate şi a 
evitării, pe cât e posibil, a riscurilor   [11, p. 6]. 

Conform politicilor manageriale, definiția este reîmprospătată 
la fiecare cinci ani, pentru a răspunde mai bine realităților existente și 
nevoilor pieței. Cea mai recentă modificare definește marketingul 
astfel: „Marketingul este un proces permanent prin care oamenii 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Economie_de_pia%C8%9B%C4%83
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sunt încurajați să ia o decizie de cumpărare, de folosire, de urmare 
sau de conformare a unui produs, serviciu sau valori ale altei 
persoane. Simplu, daca nu facilitează „vânzarea” unui produs 
atunci nu este marketing.” 

Philip Kotler, în cărțile sale inițiale, dă următoarea definiție: 
„Marketing este o activitate menită să satisfacă nevoile și dorințele 
prin procese de schimbare”. Se poate adăuga la definițiile lui Kotler 
și Norris un răspuns al „Chartered Institute of Marketing” (CIM).  

Conceptul de marketing a fost precedatde alte filozofii de 
afaceri  [17]: 
orientarea către producţie – această  perioadă e dominantă în 
condiţiile de piaţă unde cererea depăşeşte cu mult oferta. Printre 
fabricanţi, atitudinea predominantă era că tot ce contează este ca 
producţia să meargă bine; 
orientarea către produs – fabricanţii au început să se uite mai atent 
la ceea ce produceau. Aşa a apărut ideea că se poate face un produs 
ideal, pe care l-ar dori toţi sau majoritatea clienţilor. Această decizie 
din partea producătorilor nu se baza pe diferenţele de gusturi şi 
necesităţi – între diferiţi clienţi şi consumatori;  
orientarea către vânzări – generată (prin vânzare personală) şi 
stimulată (prin reclamă) de nevoile vânzătorului, nu de ale 
cumpărătorului (Levitt, T., 1960, p.45). În această perioadă, 
cunoscută sub denumirea de era vânzărilor, firmele încercau să ofere 
produse cu caracteristici date, făcându-l pe client să se adapteze;  
orientarea către consumator – specialiştii în marketing îi consideră 
pe clienţi destul de inteligenţi şi că ştiu ce vor. În practică, asta se 
traduce prin aflarea nevoilor şi cerinţelor (dorinţelor) unui anumit 
grup de clienţi şi a preţului pe care aceștia sunt dispuşi să-l plătească. 
Apoi – adaptarea activităţilor organizaţiei pentru satisfacerea acestor 
nevoi şi cerinţe, la preţ corespunzător. În acest punct, e util să se facă 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
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distincţie între client şi consumator. Clienţii sunt oamenii care 
cumpără produsul; consumatorii sunt cei care consumă;  
orientarea către marketing (plasează clientul în centrul tuturor 
activităților organizației) exprimă nu doar „grija faţă de client”, ci şi 
„orientarea dată de client” activităţii organizaţiei, întrucât el, clientul, 
îi impune organizaței, prin mijloace economice, răspunsul la 
întrebările fundamentale: CE, CÂT, CÂND, CUM să producă, 
UNDE să vândă etc. Ea se bazează pe patru elemente importante  
[19, p.50]. 

Definiția asociației managerilor susține că marketingul este 
„procesul managerial de anticipare, identificare și satisfacere a 
cerințelor clienților într-un mod profitabil”. De aceea, marketingul 
operativ include următoarele procese: 
  analiza de marketing,  
 dezvoltarea unui nou produs,  
 administrarea ciclului de viață a unui produs,  
 stablirea prețului, 
  administrarea canalului și promoțiile. 
Înainte de apariția analizei de piață, majoritatea companiilor se 

concentrau pe produse, angajând echipe de vânzători pentru a 
împinge produsele pe și în piață, fără a lua în considerare nevoile 
reale ale pieței. O organizație orientată spre nevoile pieței și ale 
clienților mai întâi determină dorințele potențialilor săi clienți și mai 
apoi construiește produsul sau serviciul. Teoria și practica 
marketingului sunt justificate prin convingerea conform căreia 
clienții folosesc un produs/serviciu pentru că au o nevoie, sau pentru 
că produsul/serviciu aduce un presupus beneficiu. 

Două aspecte importante ale marketingului sunt: recrutarea de 
noi clienți (achiziție) și menținerea/impulsionarea relațiilor cu clienții 
existenți (administrarea bazei de clienți) [19]. După ce un vânzător a 
trecut de faza de marketing de achiziție prin faptul că l-a convins pe 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Analiz%C4%83_de_marketing&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dezvoltarea_unui_nou_produs&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Administrarea_ciclului_de_via%C8%9B%C4%83_al_unui_produs&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pricing&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Promo%C8%9Bie&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Analiz%C4%83_de_pia%C8%9B%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Produs
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Serviciu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Client&action=edit&redlink=1
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un potențial client să cumpere, marketingul administrării bazei de 
clienți devine prevalent. Procesul de administrare a bazei de clienți 
începe să schimbe vânzătorul spre construirea unei relații, încurajând 
creșterea beneficiilor care l-au determinat pe client să cumpere și 
îmbunătățind produsul/serviciul, pentru o continuă protejare a 
afacerii de intervenția competitorilor. 

Metodele de marketing, prezentate în figura de mai jos (figura 1)  
[18], sunt: științe sociale, în mod particular, psihologie, sociologie, și 
economie. Antropologia are, de asemenea, o influență mică, dar în 
creștere,.  

 
Figura 1. Modelele și domenii de marketing 

 
Prin publicitate, marketingul se înrudește cu multe arte 

creative. Pentru ca un plan de marketing să aibă succes, combinația 
de cei patru „P"- plan, preț, piață, produs trebuie să reflecte 
dorințele și nevoile consumatorilor din piața-țintă. Încercarea de a 
convinge un segment de piață să cumpere ceva ce nu își dorește este 
foarte costisitor și nu are prea mult succes [13]. Comercianții depind 
de cercetarea de piață atât formal, cât și informal, pentru a determina 

modele  și 
domenii  de 
marketing

științe 
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educație
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https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Antropologia&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Publicitate
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ceea ce au nevoie consumatorii și pentru ce ei sunt dispuși să  
plătească. Comercianții speră ca acest proces să le ofere un avantaj 
competitiv solid. Oferta este de asemenea un lucru foarte important, 
care vine să completeze teoria celor 4P. O alternativă eficientă și mai 
puțin costisitoare o constituie cybermarketingul. În cadrul unei 
organizații, marketingul este funcția de creare, comunicare și livrare 
către clienți a valorii produsului de bază al companiei sprijinind, 
astfel, vânzarea.  

 
Figura 2. Funcțiile marketingului 

Marketingul are o zonǎ de acțiune referitoare la produs și o 
zonǎ de acțiune referitoare la imagine. Marketingul de produs 
controleazǎ produsul de la concepere, lansare până la faza de sfârșit 
de viață și, eventual, înlocuire cu un alt produs, controlând produsul 
atât calitativ (modificări aduse de-a lungul duratei de viață, în funcție 
de informațiile de pe piață), cât și cantitativ – market share. 
Marketingul de imagine reprezintă acele activități care creează 
notorietatea produsului prin brand sau marcă, folosind acțiuni de 
publicitate și PR [16]. 

Philip Kotler e de părere ca „marketingul este acea funcțiune 
a firmei care identifică nevoi și dorințe încă nesatisfăcute, le 
definește ca atare și le măsoară intensitatea și potențialul de 
profitabilitate, stabilește care sunt piețele-țintă pe care le poate servi 
cel mai bine organizația, decide asupra produselor, serviciilor și 
programelor adecvate pentru servirea piețelor astfel selectate și le 
cere tuturor celor din organizație să se gândească la client și să-l 
servească”. Tot acesta afirmă că „Marketingul este acea activitate 
umană, directionată spre satisfacerea nevoilor și dorințelor umane 
printr-un proces de schimb”. Popular, marketingul reprezintă 

creare comunicare livrare

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cybermarketingul
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promovarea produselor, mai ales publicitatea și brandingul. Totuși, în 
limbaj profesional, termenul are un spectru mai mare de înțelesuri 
care au ca element comun punerea în centrul atenției a clienților [17]. 
Produsele sunt dezvoltate pentru a satisface dorințele unor grupuri de 
clienți și, în anumite cazuri, chiar a unor clienți anume.  

McCarthy [apud: 17] a împărțit marketingul în patru 
segmente de activitate. Topologia lui a devenit universal 
recunoscută, iar setul lui de 4P a devenit un termen al limbajului. Cei 
patru P sunt: 
• Produs aspectele legate de managementul produselor și de 

marketing se ocupă de specificațiile bunului sau produsului în 
cauză și se referă la modul în care relaționează la nevoile și 
dorințele utilizatorului final. 

• Preț: se referă la procesul de stabilire a prețului pentru un produs, 
inclusiv a reducerilor de preț. 

• Promovare: include reclama, relațiile publice, publicitatea, 
vânzările personale și se referă la diferite metode de promovare a 
unui produs, brand sau companie. 

• Plasament sau distribuție – se referă la modul în care produsul 
ajunge la client; spre exemplu, plasamentul la locul vânzării sau 
desfacerii cu amănuntul. Acest al patrulea P face referință la locul 
unde este vândut produsul sau serviciul, de exemplu, regiunea 
geografică sau ramura industrială și segmentul căruia se adresează 
(tineri, adulți, familii, companii, oameni de afaceri, femei, bărbați 
etc.). 

Aceste  patru elemente sunt, de obicei, numite marketing mix. 
Un comerciant poate folosi aceste valori pentru a întocmi un plan de 
marketing. Modelul celor 4P este util mai ales când se folosește 
pentru produse de o valoare redusă. Produsele industriale, serviciile  
și produsele cu o valoare mare au nevoie de mici adaptări ale acestui 
model. Marketingul serviciilor trebuie să aibă în vedere natura 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Publicitatea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Brand
https://ro.wikipedia.org/wiki/Produs
https://ro.wikipedia.org/wiki/Managementul_produselor
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Marketingul_produselor&action=edit&redlink=1
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https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Promovare&action=edit&redlink=1
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https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rela%C8%9Biile_publice&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Publicitatea
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A2nzare&action=edit&redlink=1
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unicității lor [17]. Marketingul industrial sau B2B trebuie să țină 
seama de valoarea pe termen lung a acordurilor contractuale care 
sunt specifice tranzacțiilor din lanțul de aprovizionare. Marketingul 
relațiilor încearcă să facă acest lucru mai mult prin prisma valorii pe 
termen lung a relațiilor decât prin prisma tranzacțiilor individuale. 

Ca opozant al acestei teorii, Morgan, în Riding the Waves of 
Change (Jossey-Bass, 1988), adaugă: „Poate că cea mai importantă 
critică pe care o putem aduce abordării 4P și de care ar trebui să se 
țină cont este că, în mod inconștient, se adoptă punctul de vedere 
interior–exterior (privind de la produsele companiei), pe când esența 
marketingului ar trebui să fie punctul de vedere exterior–interior”. 
Chiar și așa, prin construirea acestui set ușor memorabil, teoria 4P 
este un ghid rapid care acoperă majoritatea categoriilor majore ale 
activității de marketing, precum și cadrul în care acestea pot fi 
utilizate [1]. 

Pentru că politicile de marketing sunt costisitoare și,  pe timp 
de criză, sunt, practic, imposibil de abordat, multe organizații au 
încercat să dezvolte și alte strategii, mai puțin înfometate de bani, dar 
destul de eficiente. Cele mai apreciate strategii de marketing la  ziua 
de azi sunt [9]: 
- Facebook – o nebunie mondială!  Nu ești pe facebook, nu exiști; e 
ca și cum n-ai avea casă. Deși nu utilizez prea des această prolifică 
rețea de socializare, trebuie să recunosc totuși că este o bună metodă 
de promovare pentru companii. Cu cât mai multe „like-uri”, cu atât  
mai mulți clienți vei avea și tu. Prin urmare, încearcă să faci o pagină 
cât mai interactivă, prietenoasă și informală și prezintă, prin 
intermediul ei, cele mai bune oferte. Postează poze, trimite mesaje de 
interes pentru domeniul tău, fii vizibil și activ pe rețea. Cred că în 
curând se va inventa un nou post, „specialist Facebook”, la cât de 
căutată este această metodă. Așadar fii pe fază și cucerește lumea! 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=B2B&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Marketingul_rela%C8%9Biilor&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Marketingul_rela%C8%9Biilor&action=edit&redlink=1
http://futureobservatory.dyndns.org/9430.htm
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- E-mail. Ți se pare enervant că primești mesaje de la unii care-și fac 
reclamă agresivă ocupându-ți memoria mailului? Dar uneori îți place 
să afli cât mai multe lucruri despre produsele/serviciile care te 
interesează. Așadar, dacă-ți cunoști foarte bine nișa în care activezi, 
nu ai de ce să te temi că vei fi prost înțeles sau vei fi considerat 
enervant, ci, dimpotrivă,  vei fi apreciat. Prin urmare, trimite  mesaje 
persoanelor interesate și potențialilor clienți. 
- Site interactiv și actualizat. Opțiunea aceasta este deja de ordin 
istoric. Toată lumea ar trebui să știe că website-ul trebuie să fie 
atrăgător, dar apar din ce în ce mai des în ultima perioadă site-uri 
foarte prost realizate, fără culoare, fără spirit, fără conținut de 
calitate, cu informația neactualizată cu anii. Website-ul este cartea de 
vizită, casa ta, care trebuie să fie cât mai primitoare: alege imagini 
frumoase și elegante, culori calme, nu agresive, desene și grafice 
profesioniste, informație actualizată, clară și coerentă. Nu oferi prea 
puțină informație, dar nici nu încărca prea mult, că va deveni 
obositor [17]. 
- Organizare de seminare. Încearcă, din când în când, să organizezi 
seminare de informare. Poate este ceva mai dificil, dar în faza aceasta 
se realizează un bun networking. Se spune că cea mai bună 
promovare este cea a clienților/partenerilor mulțumiți. Lumea va 
răspândi vorba și, în scurt timp, te vei alege cu noi comenzi. 
Seminarele nu trebuie să fie sărăcăcioase, pentru că nu vor avea 
niciun rezultat de succes. Trebuie organizate într-un local bun, cu 
servicii catering de calitate, cu materiale de calitate și cu purtători de 
cuvânt profesioniști,  carismatici și simpatici [17]. 
- Reclamă pe site-uri cu notorietate. Tot mai frecvent azi se face 
reclamă pe site-urile altora, cunoscute și accesate zilnic, pe bloguri și 
site-uri de specialitate. O promovare foarte agresivă de acest gen o 
are, spre exemplu, magazinul online de îmbrăcăminte „Bon prix, its 
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me”. O astfel de reclamă adesea dă rezultate: multe persoane devin 
astfel clienți fideli.  
- Diferențiere. Cum oamenilior le place să se considere cei mai buni, 
unici, așa și companiile au nevoie de individualitate. E bine să te 
diferențiezi de concurenți, ca să-ți iei avânt. Oferă servicii gratuit, 
organizează cât mai multe promoții inedite, oferă cadouri, facilități la 
prețuri mai mici față de concurență, orice te-ar putea face unic în cel 
mai original fel posibil [17]. Concluzionând, menționăm ideea Philip 
Kotler (un guru în marketing): „Compania ta nu-și are locul în piețe 
unde nu poate fi cea mai bună”. Așadar, poți aborda orice fel de 
strategie, numai să fii cel mai bun!  

Între om şi mediul înconjurător are loc un neîncetat schimb, 
astfel ca să se păstreze un bun echilibru. În sistemul social sunt două 
aspecte: unul de consum şi altul de producţie care menţine echilibru.   
Dacă în comuna primitivă acelaşi individ producea şi consuma, acum 
există o specializare a producătorilor, adică o diviziune a muncii care 
a determinat apariția proprietății private, astfel luând fiinţă schimbul 
făcut de negustori, adică s-a dezvoltat comerţul. Activitatea 
comercială s-a perfecţionat mereu. Comerţul a devenit o verigă 
importantă în lanţul producţiei, repartiţiei, consumului. Producţia 
trebuie să se adapteze cerinţelor născute din trebuinţe şi acest lucru 
se face după parcurgerea fazei schimbului, adică comerţul. Pentru 
produsul o dată realizat se caută un plasament cât mai favorabil. 
Secolul al XX-lea a impus alte relaţii între producţie şi consum.  
Neadaptarea relaţiilor economice la cerere duce la faliment. 
Primordialitatea  cererii  înseamnă  satisfacerea ei pe piaţă. De aceea 
este nevoie de marketing. Prin marketing se depistează cererile 
nesatisfăcute şi se stimulează cererea, se  sprijină cumpărătorii [3,7]. 

Marketingul este un ansamblu de principii care contribuie la 
realizarea pe piaţă a producţiei, dar şi la satisfacerea pretenţiilor 
consumatorilor. Marketingul vizează [4]: 

http://www.e-scoala.ro/comunicare/index.html
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a) realizarea activităţilor economice care dirijează fluxurile bunurilor 
şi serviciilor de la producător la consumator; 
b) orientarea producţiei după cerere, satisfacerea cerințelor 
consumatorilor şi obţinerea de profit; 
c) a prevedea, a constata, a stimula trebuinţele consumatorilor la 
produsele puse în vânzare; 
d) realizarea continuă a adaptării aparatului productiv, a celui 
comercial, la trebuinţele consumatorilor, cu obţinerea de profit. 

Marketing mai înseamnă adaptarea producţiei la mediul 
pieţei, prin obţinerea profitului. El conştientizează atitudinea 
managerială, stimulează cererea, intimidează concurenţa. 
Manifestarea întreprinderii este multiplă: publicitate, sponsorizare, 
mecenat etc.   Prin tehnicile de marketing se evaluează cererile 
consumatorului: prin interviu, prin chestionare, prin testarea 
produselor, prin măsurarea evoluţiei vânzărilor, prin studierea 
comportamentului consumatorilor pe zone, arii de piaţă, pe segmente 
de consumatori etc.  Printr-un bun marketing se pot realiza: 
– aducerea produselor potrivite; 
– asigurarea diversității în sortimente şi a calității corespunzătoare; 
– ajustarea preţurilor; 
– alegerea timpului optim; 
– reglarea cantității produselor. 
          În orice domeniu, pentru realizarea unui marketing eficient e 
nevoie de: investigarea pieţei, a nevoilor de consum; conectarea 
dinamică a întreprinderii, instituţiei la mediul economic-social; un 
profit cât mai bun. Marketingul este o nouă ştiinţă a vânzării şi o artă 
de a convinge clienţii să cumpere. De asemenea, marketingul este 
arta creării condiţiilor în care cumpărătorul se convinge singur să 
cumpere. Pentru aceasta trebuie folosite metode şi tehnici ştiinţifice  
de investigare a pieţei şi de adaptare eficientă la nevoile 
consumatorilor  [14].  Conceptele şi metodele de marketing sunt 
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aplicate mai întâi în domeniul bunurilor materiale, apoi şi în cele 
nonlucrative: marketing industrial, comercial, turistic, financiar, al 
transporturilor, politic, cultural, educaţional etc.  În ceea ce priveşte 
marketingul educaţional şi cultural, acesta este justificat prin faptul 
că şi educaţia, şi cultura, în general, trebuie să devină domenii 
rentabile, punând în valoare ceea ce au de oferit, valorificând pentru 
aceasta orice oportunitate. Așa cum  în economie nu se pot lua 
decizii raţionale fără investigarea pieţei, tot aşa nici în domeniul 
educaţional nu pot lipsi studiile asupra nevoilor publicului. De aceea, 
trebuie definite nişte concepte ca: piaţă educaţională, cerere de 
educaţie, oferta educaţională, consum educaţional, public 
consumator, strategii de marketing, sponsorizare.   

Educaţia este un fenomen complex, format dintr-un ansamblu 
de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării şi 
dezvoltării însuşirilor intelectuale, morale sau fizice ale tinerilor 
(oamenilor). Pentru cunoaşterea publicului-ţintă, managerii 
educaţionali trebuie să ştie metodologia studiilor de piaţă. Înţelesurile 
cuvântului „educaţie” sunt bine cunoscute, dar nu sunt întotdeauna 
precizate finalităţile. Unii pun accent pe informarea continuă şi 
modelează aptitudinea de comunicare pentru creşterea stabilității şi a 
mobilităţii în spaţiu social, care  stimulează participarea activă, 
favorizează capacităţile şi pregătirea profesională, dezvoltă 
personalitatea umană, rafinând spiritul şi cultivând năzuinţa spre 
perfecţiune.  

Educaţia este un sistem de bunuri educaţionale şi ca totalitate 
a instituţiilor şi activităţilor implicate în promovarea şi difuzarea ei. 
Educaţia priveşte valori care se referă la nevoile umane. Cererea de 
bunuri şi servicii din acest domeniu este dependentă de intensitatea 
motivaţiei consumatorilor. De la nevoile spirituale individuale, care 
declanşează procesul motivaţiei consumatorilor de educaţie, se 
ajunge la presiunea socioeconomică globală în favoarea demersului 
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educaţional.  De aceea,  trebuie subliniată ideea lui A. Noles de a 
prelua unele metode de analiză  din domeniul economiei în spaţiul 
educaţional (apud [39]) Între anumite  limite,  produsele educaţionale 
pot fi considerate bunuri susceptibile de achiziţionare, stocare, 
distribuţie sau vânzare. Iată schema:  
producţie _________marfă ___________consum____________preţ 
Deci produsele educaţionale sunt difuzate şi însuşite/ receptate de 
către consumatori, care le atribuie o anumită valoare în funcţie de 
reperele lor axiologice:  

creatori ________ produse educaţionale _______ difuzare 
                           (cadre did.) valoare (consumatori: copii, părinți)  
Considerarea bunurilor educaţionale ca pe orice alt bun de consum, 
permite utilizarea unor indicatori ca: preţ/cost, profit. La stabilirea 
valorii, în cazul marketingului educaţional, trebuie să se ţină cont de 
calitatea actului educaţional, de investiţiile făcute în asigurarea unor 
bune condiţii de desfăşurare a activităţii, de calitatea profesorilor 
care susţin educaţia etc. [15].  

Evaluarea  calităţii o fac consumatorii, după realizarea 
prestaţiilor educaţionale. Ei cumpără  actul educaţional înainte de a-i 
percepe valoarea. Desigur, se iau în considerare şi informaţiile 
existente până la acea dată despre o anumită unitate şcolară, dar 
adevărata valoare se stabileşte la sfârşitul şcolarizării, în funcţie de 
performanţele de care sunt capabili absolvenţii şcolii respective. 
Serviciul educaţional odată evaluat, va determina o afluenţă mai 
mică sau mai mare de „clienţi”.  

Serviciul în munca educativă reprezintă orice activitate care 
oferă beneficii şi are loc în momentul interacţiunii dintre prestator şi 
cumpărător. Serviciile educaţionale sunt activităţi prestate în 
beneficiul consumatorilor de educaţie, cu sau fără participarea lor 
directă, cu scopul de a le împlini anumite nevoi şi de a le produce 
satisfacţii intelectuale [18].  

http://www.e-scoala.ro/
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În concluzie, menționăm că a fi orientat spre marketing 
înseamnă că principala sarcină  a instituției este să determine nevoile și 
dorințele pieței-țintă și să le satisfacă prin structura, comunicarea, 
prețurile și livrarea de programe educaționale și servicii viabile, 
competitive și adecvate. Multe instituții și-au intensificat activitățile de 
promovare și cercetare, punând astfel bazele competiției. Unele au 
început să înțeleagă importanța diferențierii. Aceste organizații au 
realizat că nu pot oferi toate tipurile de programe și să ramână și cele 
mai bune. De aceea, au decis să-și evidențieze istoria, caracteristicile 
distincte, oportunitățile și să-și stabilească un loc în „constelația” 
instituțiilor educaționale. Poziționarea merge dincolo de imaginea 
instituției. Pozitionarea înseamnă distingerea ,,școlii”  de competitori 
prin anumite dimensiuni pe care beneficiarii din anumite segmente de 
piață le preferă. Obiectivele poziționării sunt de a evidenția 
diferențele reale ale instituției în comparație cu altele, astfel încât 
aceasta să poată satisface cel mai bine nevoile beneficiarilor care o 
aleg. 
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COORDONATE ALE EVALUĂRII ȘCOLARE 
 

MÎRZENCO TATIANA, doctorandă 
 

Abstract 
 The evaluation appears not as an activity added to the 
teaching-learning process but as an integral part of the learning 
process. Critical evaluation, being an actuality in the teaching-
learning process, which resides in the improvement of the results 
obtained individually or in a group, contributing to the motivation 
for learning. The authentic evaluation approach envisages training 
the assessment of functional competencies necessary for the student 
alive. So between teaching, learning and evaluation there is a 
dynamic interdependence whose relations or relationships tend to 
crystallize into interdependence: formative-forming-self-forming. 
 Keywords: evaluation, critical evaluation, self, genuine   
evaluation.  
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Adnotare 
 În articolul de față, evaluarea apare nu ca o activitate 
supraadăugată procesului de predare-învățare, ci ca o parte 
integrantă a procesului de învățământ. Evaluarea criterială, fiind o 
actualitate în procesul de predare-învățare, care rezidă în 
îmbunătăţirea rezultatelor obţinute individual sau în grup, contribuie 
la motivarea pentru învăţare. Abordarea de evaluare autentică are 
în vedere formarea – evaluarea de competenţe funcţionale necesare 
elevului în viaţă. Între predare, învăţare şi evaluare există o 
interdependenţă dinamică, care tinde  să se cristalizeze într-o 
interdependenţă formativ-formatoare-autoformatoare. 
 Cuvinte-cheie: evaluare, evaluare criterială,                       
autoevaluare, evaluarea autentică. 

       Teoria și practica evaluării în educație înregistrează o mare 
varietate de moduri de abordare și de înțelegere a rostului acțiunilor 
evaluative. Ele se nuanțează sub raportul înțelegerii naturii acestui 
proces, a ceea ce reprezintă obiectul acțiunilor evaluative, a funcțiilor 
pe care le îndeplinește [8].  
       Evaluarea este un proces mult mai complex ce presupune o 
pregătire temeinică a personalului didactic, de conducere și de 
predare, ca și a celui din sistemul de îndrumare. După opinia lui Jean 
Vogler, ,,se evaluează peste tot și totul, iar educația nu a scăpat 
acestui val [Apud 2, p.17].  
      Cercetătorul Terry Tenfrink consideră evaluarea în 
învățământ ca un proces de obținere a informațiilor – asupra elevului, 
a profesorului însuși sau asupra programului educativ și de 
valorificare a acestor informații în vederea elaborării unor aprecieri  
care, la rândul lor, care vor fi utilizate pentru adoptarea unor decizii 
[Apud 2].           
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      Există o diversitate a punctelor de vedere în teoria evaluării. 
Astfel, B. Bloom înțelege evaluarea ca ,,formulare, într-un scop 
determinat, a unor judecăți asupra valorii anumitor idei, lucrări, 
situații”. În același fel este înțeleasă evaluarea și de A. Bonboir, 
definind-o ca o judecată de valoare în funcție de criterii precise, care 
poate avea un rezultat numeric sau calificativ [2]. 
         Evaluarea școlară are caracterul unui proces pedagogic care 
implică relații interumane și interacțiuni psihosociale ce angajează, în 
cel mai înalt grad, reprezentările, opiniile, motivațiile, reacțiile 
afective, atitudinile și mentalitățile, într-un cuvânt, subiectivitatea 
celor evaluați și a celor care evaluează. Factorii subiectivi sunt parte 
constituentă a actului evaluării, existența și acțiunea lor țin de însăși 
natura evaluării ca proces pedagogic și sociouman și nu pot fi anulate 
sau eliminate [10]. 
        Modernizarea de ansamblu a învățământului contemporan 
implică și faptul că evaluarea didactică nu trebuie să fie redusă la 
dimensiunea sa estimativă. Este necesar ca să fie concepută, 
proiectată dar mai ales utilizată astfel încât să devină posibilă 
dezvoltarea la nivelul elevilor a unor înalte competențe intelectuale 
și/sau comportamentale [1]. 
        Evaluarea apare astfel nu ca o activitate supraadăugată 
procesului de predare – învățare, ci ca o parte integrantă a procesului 
de învățământ. Integrarea evaluării în activitatea pedagogică este 
foarte clar exprimată de David Ausubel și Floyd Robinson: 
,,Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente”. 
      Scopul principal al evaluării este acela de a supraveghea și a 
determina tendințele elevului în învățarea din punctul de vedere al 
progresului și din punctul de vedere al randamentului obținut în actul 
de învățare.  
       Actul evaluării are o valoare formativă deosebită. Astfel, 
evaluarea determină  învățarea cu regularitate, ajută în cunoașterea și 



112 
 

dezvoltarea aptitudinilor, îi formează deprinderi de muncă 
independentă. Evaluarea realizată de către profesor devine pentru 
elev un reper în autoevaluare, în formarea imaginii de sine.  
       Evaluarea criterială prin descriptori (ECD) este concepută în 
cheia noilor abordări ale evaluării – ca apreciere, ca emitere de 
judecăţi de valoare despre ceea ce a învăţat și cum a învăţat elevul, 
pe baza unor criterii precise, bine stabilite anterior și raportate la 
descriptorii de performanţă individuali. Obiectivul principal rezidă în 
îmbunătăţirea rezultatelor obţinute individual sau în grup, 
contribuind la motivarea pentru învăţare, prin urmare la o evoluţie a 
dezvoltării personalităţii elevului. 
       În contextul Codului Educației al Republicii Moldova, ECD 
este abordată ca un proces dinamic, holistic, continuu și complex de 
determinare și valorificare a particularităţilor individuale de învățare 
ale copilului în vederea sporirii performanțelor lui individuale [3].  
        O evaluare obiectivă îi stimulează pe elevi, le sporește 
încrederea în forțele proprii. Sub influența evaluării școlare, care îi 
oferă elevului feed-backul asupra nivelului atins în realizarea 
obiectivelor, elevul își reglează efortul, optimizează tempoul muncii 
intelectuale, își consolidează sau modifică procedeele și metodele de 
activitate. Absența evaluării îl dezorientează și îl demobilizează pe 
elev.          
       Acest dizederat presupune includerea în cadrul testelor 
evaluative a unor sarcini care să reclame din partea elevului mai mult 
decât simpla reproducere mecanică a unor informații. Aceasta ar 
însemna construcția strategiilor de evaluare care să permită elevilor, 
pe baza utilizării creative a seturilor informaționale și regulilor deja 
achiziționate, să descopere singuri și să-și însușească noi cunoștințe 
și deprinderi prin intermediul testului.  
        În interiorul contextului generat de situația evaluativă, elevul 
este caracterizat de un înalt nivel motivațional și de un grad sporit de 
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atenție. Evaluarea didactică trebuie să fie concepută, proiectată, 
realizată astfel încât să ofere elevului informații despre modul efectiv 
în care el va trebui să utilizeze cunoștințele și deprinderile dobândite 
pe parcursul școlarizării sale.  
       Este cunoscut faptul că momentul evaluativ, ca parte 
integrantă a procesului de învățământ, comportă un grad ridicat de 
solicitare psihică și nervoasă. În prezent, eforturile specialiștilor se 
concentrează nu doar asupra eliminării subiectivității din notare, ci și 
în direcția înlăturării efectelor nocive pe care le are chiar și o 
evaluare obiectivă, dar inadecvată, din punct de vedere 
psihopedagogic, contextului situațional [6].   
       Autorul M. Ionescu consideră că între predare, învăţare şi 
evaluare există o interdependenţă dinamică, astfel încât cele trei 
componente fundamentale ale procesului de învăţământ se află într-o 
perspectivă interrelaţionată, dinamică şi „organică”, ale căror 
raporturi sau relaţii tind să se cristalizeze într-o interdependenţă: 
formativ-formatoare-autoformatoare [apud 9, p.77]. 
       Relaţia predare – învăţare – evaluare este formativă şi 
formatoare deoarece, dacă în didactica tradiţională predarea – 
învăţarea apărea ca o modalitate de comunicare unilaterală 
[profesor→elev şi elev→profesor], de transmitere a unui volum de 
informaţii specifice unui obiect de studiu şi de redare, de receptare 
imitativă a acestora, în didactica modernă relaţia predare – învăţare 
presupune crearea unor competenţe şi abilităţi specifice de studiu, a 
unor procese cognitive pe baza cărora elevul să dobândească o 
relativă autonomie în învăţare, să fie învăţat cum (şi nu neapărat 
numai ce) să înveţe, doar „predarea nu are sens decât în măsura în 
care determină un efort corespunzător de învăţare din partea elevilor, 
respectiv, declanşează şi întreţine activitatea de învăţare a elevilor. 
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      Absența componentei autoevaluative transformă evaluarea 
didactică într-un conglomerat de constatări incapabile de a interfera 
cu interioritatea subiectivă.      
      Autoevaluarea, în accepțiune modernă, urmărește 
conștientizarea cât mai adecvată a nivelului real al achizițiilor 
cognitive și aptitudinale în raport cu setul criterial, astfel încât să-și 
afirme autonomia față de evaluator. 
      Acțiunea subiectivă a profesorului, caracterul ei pozitiv sau 
negativ, are implicații nu numai în planul obiectivității și rigorii 
evaluării, dar și pe un plan mai larg, social și moral. Evaluarea poate 
fi, în funcție de modul cum se face, stimulativă sau descurajantă, 
pozitivă sau negativă, bine intenționată sau rău intenționată, corectă 
sau incorectă [2].   
     Există mai multe căi prin care cadrul didactic poate micșora 
influența factorilor perturbatori în evaluarea didactică: 

• Cunoașterea amănunțită de către cadrele didactice a acestor 
factori pentru a le sesiza mecanismul de funcționare și, implicit, 
adecvarea comportamentului didactic de așa natură încât influența 
lor să fie minimă; 
• Stabilirea, încă din faza de proiectare didactică, a unor 
obiective pedagogice adecvate finalităților demersurilor instructiv-
educative urmărite în corelație cu conținuturile de învățat, cu 
resursele umane și materiale existente, cu cerințele societății în 
general; 
• Elaborarea unor instrumente de verificare curentă și periodică 
care să fie relevante pentru comportamentele deziderabile 
cuprinse în obiectivele didactice, având criterii precise de 
apreciere a răspunsurilor date de elevi; 
• Mărirea numărului de probe curente date elevilor pentru 
micșorarea hazardului în aprecierea școlară; 



115 
 

• Combinarea metodelor de evaluare pentru asigurarea unor 
judecăți de valoare corecte având în vedere că nicio metodă în 
sine nu este suficientă, oricât de bine ar fi stăpânită și aplicată 
corect; 
• Asigurarea anonimatului probelor scrise, corectarea aceleiași 
lucrări de mai mulți profesori; 
• Dezvoltarea la elevi a capacităților de autoevaluare. Se evită 
în acest mod tendința elevilor de a-și supraevalua răspunsurile [5]. 

       Deontologia pedagogică și, în particular, deontologia actului 
de evaluare se înscriu, în liniile lor generale, normelor deontologice 
fundamentale care jalonează exercițiul profesiunilor ce vizează direct 
subiectul uman. Particularitatea distinctivă a deontologiei pedagogice 
– de unde și importanța ei foarte mare – rezultă că subiecții asupra 
cărora se exerctă profesia didactică sunt personalități în formare, care 
parcurg o dinamică complexă și contradictorie din care nu lipsesc 
dezechilibrele, etapele fragile ale dezvoltării psihofizice și sociale, 
așa încât ,,erorile profesionale” au efecte profunde și de lungă durată, 
de cele mai multe ori imprevizibile. 
      Dintre activitățile profesionale care implică direct relația cu 
elevii ca subiecți, ca personalități, angajând totodată relații sociale cu 
multiple semnificații morale și cu tot atâtea norme deontologice, 
evaluarea este, fără îndoială, pe primele locuri [10].  
       Diminuarea hazardului s-ar putea obține, potrivit lui Ioan 
Jinga, numai dacă utilizăm mai multe probe. Elevul ar fi putut învăța 
la întâmplare sau preferențial, în timp ce o mare parte a materiei a 
fost neglijată sau asimilată superficial. 
       Cea de-a doua cerință psihopedagogică reclamată de I. Jinga 
nu poate fi îndeplinită în condiții bune dacă utilizăm metode 
tradiționale de verificare.  
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        Cea de-a treia cerință psihopedagogică se referă la 
preocuparea profesorului de impactul psihoafectiv al examinării. O 
evaluare validă ,,nu trebuie să-i inhibe pe elevi, să-i demotiveze, ci 
dimpotrivă, să-i încurajeze și să-i stimuleze să învețe mai bine” [5]. 
       Nu se poate diminua starea de anxietate dacă profesorul 
utilizează nota ca un mijloc de constrângere, deoarece în acest caz 
evaluarea apare ca o sancțiune nemeritată prin care este lezat amorul 
propriu al elevului care-și vede știrbită personalitatea și demnitatea  
[7]. 
      Este nevoie de efort pentru a-i dota pe cei care evaluează cu 
premisele unei culturi a evaluării. Autorii F. Newman, W. Secada,  
G. Welhage, prin mai multe cercetări experienţiale cu referire la 
educaţia civică, au demonstrat posibilitatea realizării unei instruiri şi 
evaluări autentice, în strânsă legătură cu realitatea, iar în cazul 
evaluării rezultatelor şcolare, în special, la disciplinele socioumane, 
au sugerat necesitatea trecerii de la testele standardizate la evaluări 
autentice ale performanţelor elevilor, care să fie axate pe ceea ce se 
solicită în viaţă şi care sa fie realizate în bază de observări, rezolvări 
de probleme, proiecte ş.a. Aceşti autori au utilizat termenul autentic 
pentru „a distinge între realizări (şcolare) care sunt semnificative şi 
au valoare funcţionala şi cele obişnuite (de rutină), care sunt de mică 
importanţă şi nefolositoare pentru elevi”. În opinia acestora, 
activităţile de predare – învaţare – evaluare, pentru a fi autentice, 
trebuie să se axeze pe ceea ce este cu adevărat important [apud 6, 
p.10]. 
      Aşadar, autenticitatea instruirii şi evaluarea autentică 
reprezintă astăzi noile abordări în conceperea, proiectarea şi 
realizarea activităţii de formare – evaluare a personalităţii elevului. 
Ambele abordări au în vedere eficientizarea procesului educaţional, 
prin centrarea acestuia pe elev şi pe nevoile lui reale de formare, 
adică pe formarea – evaluarea de competenţe funcţionale necesare 
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elevului în viaţă. Altfel spus, procesul de predare – învăţare – 
evaluare trebuie conceput, proiectat şi realizat în strânsă legătură cu 
cerinţele vieţii reale şi să se axeze pe ceea ce este cu adevărat esenţial 
pentru elev, în vederea asigurării unei pregătiri pentru o inserţie cât 
mai bună în viaţă [4]. 
        În concluzie, putem menționa că: 

- Evaluarea didactică reprezentă mai mult decât un simplu 
moment de bilanț, constituind o verigă necesară și folositoare în 
șirul acțiunilor educaționale; 

- Învățământul modern presupune realizarea demersului evaluativ 
în mod obiectiv; 

- ECD accentuează implicarea cadrului didactic în reglarea 
autoevaluării și autoaprecierii elevului; 

- Evaluarea autentică reprezintă noi abordări în conceperea, 
proiectarea şi realizarea activităţii de formare – evaluare a 
personalităţii elevului. 
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ASPECTE  METODOLOGICE DE FORMARE A 
COMPETENȚEI LECTORALE LA ELEVII DIN CLASELE 

PRIMARE 
 

MÎȚU DANIELA, doctorandă 
 

Abstract 
The present article has the main aim to investigate the students' 

attitudes towards reading, the reasons why they do not read, and 
what their reading preferences are. 
 As a result of the research we found that the reasons why 
students do not want to read are: their involvement in other activities 
such as playing or using their phones, tablets or computers. Students 
would rather listen to or read short stories, stories, memories, 
followed by scientific and historical books, poetry. 
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 Teachers frequently use written and oral communication 
methods to develop interest in reading. 
 Reading competence should be considered the essential 
condition of the pupil's success in school and in life, as it provides 
him with access to general and specialized knowledge. 
   

Adnotare 
 Cuvintele-cheie: competență lectorală, text literar, emițător, 
receptor, metode de comunicare. 
  

Competența lectorală este specifică disciplinei Limba și 
literatura română și, conform curriculumului național, vizează 
receptarea de către elevi ,,a textelor literare şi nonliterare prin tehnici 
de lectură adecvate, dând dovadă de citire corectă, conştientă, cursivă 
și expresivă” [5, p.18].  

Curriculumul pentru învățământul primar recomandă formarea 
la elevii nivelului primar a competenței specifice de ,,gestionare a 
experiențelor lectorale în contexte educaționale, sociale, culturale, 
dând dovadă de interes și preferințe pentru lectură” [5, p.18]. 

În acest sens, P. Cornea menționează că anume curriculumul de 
limba și literatura română accentuează formarea elevului ca vorbitor 
şi cititor elevat, cult, pentru stimularea şi dezvoltarea sa ca 
receptor/producător de mesaje şi interpret de texte diverse, ce au o 
funcţionalitate evidentă în contextul actual [4, p.138]. 

Pornind de la aceste obiective specifice disciplinei  Limba și 
literatura română, ne-am propus să cercetăm care este, în opinia 
învățătorilor din șase școli din mediul rural, județul Neamț, România, 
atitudinea elevilor față de lectură (motivele pentru care aceștia nu 
mai citesc, care sunt preferințele lor de lectură). Pe lângă aceasta, am 
investigat opiniile respondenților în legătură cu efectele pe care le are 
lectura asupra dezvoltării personalității elevilor și ne-a mai interesat 
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să aflăm ce tehnici sunt considerate de învățători ca fiind eficiente 
pentru dezvoltarea interesului și preferințelor pentru lectură ale 
elevilor. 

Constatarea principală este aceea că elevii sunt în principal 
ocupați cu alte activități, pe telefoane, tablete, computere și din acest 
motiv nu mai sunt atrași de lectură. Familiile nu le oferă un model, 
adulții nu mai citesc nici ei, ba chiar se crede că lectura nu este o 
activitate profitabilă. 
          Învățătorii însă consideră că lectura contribuie la dezvoltarea 
proceselor cognitive superioare ale elevilor și că textele lecturilor 
oferă copiilor exemple morale demne de urmat. Frecvent folosesc 
povestirea, lectura și munca cu manualul, ca metode de stimulare a 
interesului elevilor pentru citirea cărților. 

Importanţa lecturii este incontestabilă sub aspect istoric, dar și 
o provocare a perioadei actuale, deoarece, așa cum scria Jorge Luis 
Borges, lectura este „o formă de fericire, dar nu poți obliga pe nimeni 
sa fie fericit” [9, p.1].  

La etapa actuală se dă o adevărată bătălie între audio-vizual și 
lectura cărților, iar elevii sunt prinși la mijloc. 

Problema formării competenței lectorale la elevii din clasele 
primare a devenit o preocupare stringentă a învățătorilor, mai ales în 
contextul crizei lecturii, semnalate de tot mai mulți cercetători. 
Devine astfel un obiectiv important al învățământului primar acela de 
a forma școlarii pentru a nu pierde legătura cu cartea, deoarece 
aceasta reprezintă ,,cel mai complet depozit al inteligenţei omeneşti, 
înmagazinând în filele ei cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le 
păstrează intacte un timp nedefinit” [11, p. 32]. 

Definită conform Dicționarului explicativ drept simplul fapt de 
a citi, lectura nu trebuie confundată totuși cu receptarea textului. 
Trebuie precizat faptul că lectura se referă la descifrarea textelor, pe 
când receptarea este rezultatul lecturii complete. ,,Noțiunea de 
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„lectură” privilegiază ceea ce textul conține, pe când noțiunea de 
„receptare” – este ceea ce subiectul reține, potrivit personalității sale 
și circumstanțelor”[4, p.140]. 

Privind din perspectiva actului educativ, lectura este menită să 
formeze la elevi competențe, cum ar fi aceea de a înțelege mesajul și 
conținutul textelor scrise precum și să le formeze deprinderi și valori, 
cum este deprinderea de a citi cu plăcere. 

În literatura pedagogică, competenţele ,,sunt interpretate ca 
rezultate ale învăţării (ieşiri), prin opoziţie cu obiectivele 
educaţionale (considerate intrări). Aceste competenţe sunt 
ansambluri structurate de cunoştinţe, deprinderi şi valori (...). 
Competenţa reprezintă capacitatea elevului de a rezolva o anumită 
situaţie, pe baza unor deprinderi şi cunoştinţe dobândite anterior” [1, 
p.30]. 

Cât priveşte competenţele lectorale, acestea rezidă în 
„capacitatea elevului de a citi adecvat orice text, de a-l înţelege şi a-l 
interpreta prin actualizarea informaţiilor exterioare acelui text (de 
viaţă cotidiană, istorie, geografie, ştiinţe) şi – nu în ultimul rând – 
prin uzul unui instrumentar de teorie literară” [6, p. 9]. 

Formarea competenței lectorale la elevii din clasele primare, în 
viziunea mai multor autori, trebuie să țină cont de specificul 
mecanismelor psihologice care stau la baza receptării textelor. În 
lucrarea ,,Pentru o estetica a receptării” (1969), H. R. Jauss 
accentuează ideea că lectura este: „un act prin intermediul căruia 
realizăm, pe de o parte, însemnătatea comunicării literare, şi, pe de 
altă parte, ea ne permite să producem noi înşine scrierile de 
reprezentări pe care semnul lingvistic ni le transmite”. Cu alte 
cuvinte, câți cititori, tot atâtea texte. 

Prin lectură, elevul stabileşte o relaţie între el și text. 
Majoritatea cercetătorilor care sunt preocupați de această problemă, 
precizează faptul că, prin intermediul structurilor cognitive 
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particulare ale elevului şi prin filtrele sale afective, acesta re-
elaborează textul lecturat. Paul Cornea rezumă conturând lectura ca 
fiind un proces psihic format din „ansamblul activităţilor perceptive 
şi cognitive vizând identificarea şi comprehensiunea mesajelor 
transmise scriptic”[4, p.141]. 

Această perspectivă, în cazul elevilor din învățământul primar, 
poate fi nuanțată. Considerăm că pentru formarea competenței 
lectorale la elevii din clasele primare trebuie să se ia în calcul, în 
afară de textul de lecturat și de toți factorii care sunt implicați în actul 
lecturii: particularitățile emițătorului, receptorul, mediul contextual și 
multitudinea de elemente lingvistice implicate în situațiile de 
comunicare. 

Noi ne asociem ideii că, în ciuda concurenţei audio-vizualului, 
lectura trebuie să rămână un obiectiv esențial pentru învățători. Și, 
,,cu cât trezim mai repede în sufletul copilului dorinţa de a citi şi 
altceva decât manualul, cu atât mai importante sunt efectele lecturii 
asupra limbajului, comunicării, comportamentului, socializării şi 
acumulării unei culturi generale complexe şi durabile” [10, p.112]. 

Preocupându-ne de formarea competenței lectorale la elevii 
nivelului primar de învățământ, am realizat chestionarea unui 
eșantion de 30 de învățători din șase școli din mediul rural, județul 
Neamț, România, pentru a constata care este atitudinea elevilor față 
de lectură la noi în școli. 

În Figura 1, prezentăm structura acestui eșantion, în funcție de 
vechimea în învățământ: 56,66% (17 învățători) au o vechime de 
până în 10 ani, 33,33% (10 învățători)  au o vechime între 11 – 25 de 
ani și 10% (3 învățători) au o vechime între 26 – 40 de ani). 
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Figura 1. Structura eșantionului 

În continuare, vom prezenta întrebările și datele obținute în 
rezultatul chestionării cadrelor didactice din cele șase școli din 
mediul rural, județul Neamț, România. 

La întrebarea I ,,Care sunt efectele lecturii pentru elevii din 
învățământul primar”, învățătorii au răspuns că lectura are 
următoarele efecte, în ordinea frecvenței menționate de respondenți: 
dezvoltă gândirea analitică 40% (12 învățători), comunicarea 37% 
(11 învățători) și vocabularul 23% (7 învățători). Întrebarea 1 pune în 
evidență efectele lecturii asupra dezvoltării proceselor psihice 
cognitive superioare ale elevilor. Notăm și faptul că învățătorii 
consideră lectura un mijloc de dezvoltare a comunicării, respectiv a 
vocabularului copiilor. Rezultatele obținute sunt prezentate în Figura 
2. 

 

Figura 2. Influența lecturii asupra dezvoltării proceselor psihice la 
elevi 

            Învățătorii declară următoarele efecte ale lecturii: în principal, 
oferă exemple morale 10% (3 învățători), îi ajută pe copii să distingă 
binele 20% (6 învățători), le dezvoltă gustul pentru citit 13% (4 
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învățători) și contribuie la deprinderea cu studiul individual 50% (15 
învățători), îmbogățindu-le viața sufletească 7% (2 învățători). Toate 
aceste concluzii sunt prezentate în Figura 3. 

 

Figura 3. Influența lecturii asupra dezvoltării sociale și emoționale a 
elevilor 

La întrebarea a II-a ,,Precizați care sunt motivele pentru care 
elevii din clasa dumneavoastră nu vor să citească”, învățătorii au 
răspuns că motivele pentru care elevii nu vor să citească sunt, în 
ordinea frecvenței menționate de respondenți: implicarea lor în alte 
activități, pe telefoane, tablete, computere 50% (15 învățători), lipsa 
exemplului din familie 27%  (8 învățători), lectura nu aduce beneficii 
rapide 10% (3 învățători) și nu au cărți 13% (4 învățători). 
Rezultatele obținute le-am prezentat în Figura 4.  

 

Figura 4. Motivele dezinteresului elevilor pentru lectură 
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La întrebarea a III-a ,,Menționați care sunt preferințele de 
lectură ale elevilor din clasa dumneavoastră”, învățătorii au răspuns 
astfel: observăm că elevii preferă cel mai mult poveștile, povestirile, 
amintirile 47% (14 învățători), urmează apoi cărțile științifice 20% (6 
învățători) și istorice 17% (5 învățători), poeziile 13% (4 învățători) 
și mult mai puțin sunt atrași de benzi desenate, povestiri SF 3% (1 
învățător). Aceste rezultate obținute le-am prezentat în Figura 5. 

 

Figura 5. Preferințele pentru lectură ale elevilor 

La întrebarea a IV-a ,,Menționați cele mai eficiente tehnici 
utilizate pentru dezvoltarea interesului și preferințelor pentru lectură 
ale elevilor din învățământul primar”, învățătorii au nominalizat 
multe metode și tehnici. Pentru analiza răspunsurilor primite am 
făcut gruparea acestora încadrându-le într-o categorie, după 
clasificarea metodelor de învăţământ realizată de Ioan Cerghit [3, 
p.98] și după o clasificare a metodelor și tehnicilor interactive 
propusă de autoarea Crenguţa [8, p. 34]. 

Urmărind metodele raportate de respondenți ca fiind frecvent 
folosite în stimularea interesului elevilor pentru lectură, le-am grupat 
în șapte categorii, după cum urmează mai jos:  
1. metode de comunicare orală; 
2. metode de comunicare scrisă; 
3. metode de comunicare conversative;  
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4. metode de explorare directă;   
5. metode de acțiune reală;  
6. metode de acțiune simulată; 
7. metode și tehnici interactive de grup. 

În analiza opiniilor respondenților, ne-am oprit la analiza 
frecvenței utilizării metodelor de comunicare orală și scrisă. 

Învățătorii folosesc frecvent aceste metode pentru dezvoltarea 
interesului pentru lectură:  60%  (18 învățători) uzează de povestire, 
27% (8 învățători) folosesc descrierea și 13% (4 învățători) discuția 
de grup de tipul „masa rotundă” (vezi Figura 6) 

 

Figura 6. Frecvența utilizării metodelor de comunicare orală 

Învățătorii folosesc metode de comunicare scrisă, astfel:  63% 
(19 învățători) utilizează lectură,  27% (8 învățători) – metode de 
muncă cu manualul, iar 10% (3 învățători) – metode de citire artistică 
. 

 

Figura 7. Frecvența utilizării metodelor de comunicare scrisă 
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În concluzie, formarea competenței lectorale a elevilor 
nivelului primar de învățământ este posibilă și necesară.  Aceasta 
trebuie să fie formată de la vârsta școlară mică, deoarece ,,formarea 
competenţei de lectură trebuie concepută ca învăţarea unui 
instrument, formarea abilităţilor de a mânui acest instrument, de care 
fiecare vorbitor urmează să se servească o viaţă întreagă” [7, p.10]. 

În practică, s-a observat o scădere a dorinței pentru lectură la 
elevi. Locul acesteia este luat de jocurile pe telefoane, tablete și 
calculator. Totuși, competența lectorală trebuie să revină în atenția 
învățătorilor, deoarece lectura este deosebit de importantă în 
ansamblul de activităţi, procese şi necesităţi de învăţare autentică, din 
școală. Competența lectorală este implicată în activarea intereselor de 
cunoaștere, în dezvoltarea culturală și spirituală  a elevilor, contribuie 
la formarea și dezvoltarea personalităţii. 

Competenţa lectorală trebuie considerată condiţia esențială a 
reuşitei elevului în şcoală și în viață, deoarece îi asigură acestuia 
accesul la cunoaşterea generală şi specializată. 
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NOI DIRECŢII ÎN DIDACTICA LECTURII ȘI A SCRIERII 
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Abstract 

Knowledge updating, capitalization and communication skills 
are achieved through communication activities - oral expression, 
production of written text, reading and interpretation of literary / 
nonliteral text. It should be emphasized that the two types of 
structuring of didactic activity in Romanian language and literature 
are interdependent, the development of communication competence 
and cultural competence representing an ample process, carried out 
at all times of the specialized didactic process. 
The pair of reading and writing emphasizes mutual determination, 
but also the continuity between reading and writing. 

Keywords: competence, communication, reading, writing. 
 

Adnotare 
Actualizarea cunoştinţelor, valorificarea lor şi manifestarea 

competenţelor de comunicare se realizează în cadrul activităţilor de 
comunicare – exprimare orală, producere de text scris, lectură şi 
interpretare a textului literar/nonliterar. Trebuie subliniat faptul că 
cele două tipuri de structurare a activităţii didactice la limba şi 
literatura română sunt interdependente, dezvoltarea competenţei de 
comunicare şi a competenţei culturale reprezentând o acțiune amplă, 
desfăşurată în toate momentele procesului didactic de specialitate. 
       Perechea lectura – scrierea scoate în evidență determinarea 
reciprocă, dar și continuitatea dintre lectură și scriere.  
 Cuvinte-cheie: competență, comunicare, lectură, scriere. 
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Lectura şi scrierea sunt tratate ca elemente de integrare ce 
apar la nivel intradisciplinar, ca urmare a conjugării a două 
conţinuturi interdependente ale învăţării, aparţinând aceluiaşi 
domeniu de studiu, pentru a rezolva o problemă. Putem vorbi în acest 
caz despre armonizarea unor elemente aparent independente în 
cadrul obiectului limba şi literatura română pentru dezvoltarea 
anumitor capacităţi şi atitudini. Această integrare la nivelul 
disciplinei prezintă o serie de avantaje, precum: 

 Creşterea coerenţei interne a disciplinei limba şi literatura 
română datorită centrării pe procesul de învăţare şi, mai puţin, 
pe structura academică a domeniului; 

 Creşterea relevanţei predării prin îmbogăţirea activităţilor de 
învăţare; 

 Creşterea eficienţei învăţării prin armonizări interne; 
 Schimbarea percepţiei pe care cel care învaţă o are asupra 

disciplinei, care nu mai este percepută ca o dogmă, ci ca 
suport pentru asimilarea unor cunoştinţe sau pentru formarea 
unor competenţe.  
Se impune, astfel, reconsiderarea instructivismului, dominat 

de legea informativităţii, rolul dominant fiind ocupat de către 
profesor. Învăţarea prin condiţionare trebuie înlocuită cu învăţarea 
bazată pe înţelegere, explorare directă, interpretare şi reflecţie 
proprie. Constructivismul oferă alternative pertinente în acest sens, 
propunând sarcini care solicită o activitate mentală intensă. Astfel, în 
acest context, accentul cade pe elevul care învaţă, folosind diverse 
surse, instrumente, ca în cunoaşterea ştiinţifică. Realitatea este 
obiectivă, dar cunoaşterea ei este subiectivă, la nivel mental. Elevul 
observă, analizează critic, procesează mental, interpretează, 
structurează, rezolvă variat, cooperează, este ucenic în cunoaşterea 
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ştiinţifică. Organizarea activităţii este centrată pe elevi, pe căutarea 
independentă, individuală sau în grup, flexibilă.  

Lectura şi scrierea creativă oferă atât elevilor, cât şi 
profesorilor câmpul propice de manifestare a capacităţilor creativ-
imaginative. Această aserţie este dependentă de o anumită percepţie 
asupra lecturii. Raportarea la părerile experţilor este o condiţie 
necesară a înţelegerii unui text, însă limitarea doar la această 
atitudine pune o distanţă între lector şi lumea ficţională. Lectura 
creativă implică scrierea creativă în măsura în care vrem să traducem 
propriile experienţe de lectură, emoţiile pe care textul ni le-a produs. 
Scrierea creativă este individualizată prin exercitarea funcţiei 
expresive a limbajului (în termenii lui Roman Jakobson), prin care 
putem crea noi lumi semantice. Apariţia scrisului a constituit un 
moment important în evoluţia umanităţii, fiind totodată momentul 
trecerii de la rudimentar la cultură.  

Scrierea nu mai poate fi tratată insular,  ci trebuie regândită în 
corelaţie cu lectura şi comunicarea orală. Programele de treaptă 
primară evidenţiază două direcţii principale în ceea ce priveşte textul 
scris: 
 Organizarea textului scris; 
 Tipuri de scriere: scrierea funcţională, scrierea imaginativă şi 

scrierea despre textul literar. 
Autoarea Alina Pamfil consideră că, din perspectiva noilor 

tendinţe în lingvistică, se impune reconsiderarea acestei probleme din 
punctul de vedere al diversificării situaţiilor de comunicare. Acest 
fapt impune, în primul rând, definirea situaţiei de comunicare.   
Roman Jakobson, pornind de la teoria lui Bühler, susţine că, în afară 
de cele trei funcţii fundamentale, comunicarea verbală poate fi 
desăvârşită, la nivelul semnificaţiei, prin referire la alte trei funcţii, 
reflex al unor factori adiacenţi, implicaţi în actul de comunicare: 
mesaj, cod, context, contact. La originea identificării acestor factori 
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se află conceptul de context/ situaţie de comunicare, diferit de 
contextul lingvistic, supranumit în literatura de specialitate cotext, 
,,parte a unui enunţ care precedă şi/sau urmează unitatea lingvistică 
supusă analizei şi care îi condiţionează prezenţa, forma sau funcţia”1.   

Arborele situaţiei de comunicare în viziunea lui Jakobson 
 

 

 

 

 

Schema lui Jakobson poate fi reprezentată astfel: 

            CONTEXT/ REFERENT(funcţie referenţială)  

                           MESAJ(funcţie poetică)    

   EMIŢĂTOR------------------------------------RECEPTOR 

(funcţie emotivă/expresivă)          (funcţie apelativă/conativă) 

                          CONTACT (funcţie fatică) 

                          COD (funcţie metalingvistică) 

Actul lecturii este un act de comunicare între un autor şi un 
cititor, mediat de un text şi influenţat de un context. Dacă ne 
raportăm la schema lui Jakobson, cititorul este corespondentul 
receptorului, fiind cel care legitimează textul (vezi clasificarea lui 
                                                           
1 Angela-Bidu VRÂNCEANU et, al, Dicţionar de Ştiinţe ale Limbii, Editura 
Nemira, Bucureşti, 2005, p. 138. 
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Maingueneau, p. 16). Contextul mai larg al lecturii poate fi 
reconfigurat prin referire la: 
 Coordonata psihologică, exprimată prin reacţia receptorului faţă 

de text, care poate fi: 
• Reacţia instrumentală, adaptativă sau utilitară: este consecinţa 

modului în care obiectele, persoanele satisfac anumite nevoi; 
• Reacţia egodefensivă sau de autoapărare; 
• Reacţia expresivă valoric, cu rol important în autodezvoltare; 
• Reacţia cognitivă – este consecinţa nevoii de a ne stabili un 

cadru de referinţă coerent. 
 Coordonata  relaţională, ceea ce se spune căpătând un sens în 

raport cu calitatea relaţiei dintre actori şi alt sens în ansamblul 
sistemului de interacţiune creat; 

 Coordonata spaţială, ceea ce se spune căpătând un sens în raport 
cu dispunerea locului şi constrângerile impuse de acesta tuturor. 

1. Funcţia  referenţială/ denotativă/ informativă/ cognitivă 
 corespunde funcţiei de reprezentare din teoria lui Bühler; 
 se subordonează contextului extraverbal, fiind axată pe 

referentul mesajului; 
 îi aparţin enunţuri non-ambreiate, întrucât sunt independente de 

situaţia de enunţare, fiind expresia unor generalizări (Leul este 
un animal sălbatic.). 

2.  Funcţia emotivă/ expresivă/ interjecţională 
 este centrată asupra emiţătorului; 
 orice act de limbaj are o dublă componentă: informaţională, 

cognitivă şi expresivă, fiind rezultatul unei percepţii individuale; 
 implicarea emoţională a locutorului în enunţ poate fi marcată 

prin: persoana I a verbului şi a pronumelui, interogaţii, 
exclamaţii, prin lungimea medie a frazelor, prin bogăţia/sărăcia 
lexicală, prin mărci paralingvistice, prin negările, justificările 
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exagerate, prin conotaţiile unor cuvinte, prin stilurile şi variaţiile 
de stil, prin aluziile şi referinţele codate, presupoziţiile, 
subînţelesurile (Ce frumos ninge!). 

3. Funcţia conativă/ apelativă/ persuasivă/ retorică/ imperativă 
 este axată pe receptor; 
 este marcată lingvistic prin persoana a II-a a verbului şi a 

pronumelui, prin vocativul substantivului sau imperativul 
verbului. 

 4. Funcţia fatică 
 este orientată spre factorul contact; 
 locutorul verifică menţinerea comunicării cu alocutorul prin 

intermediul unor enunţuri exclamative, declarative şi interogative 
(Mă auzi? Mă înţelegi?). 

5.  Funcţia poetică/ estetică/ literară 
 este centrată pe factorul mesaj; 
 prin predominarea acesteia, comunicarea lingvistică este 

transformată în comunicare artistică, individualizată prin 
ambiguitatea mesajului; 

 prin absolutizarea funcţiei poetice, semnul lingvistic nemotivat 
este metamorfozat în semn poetic motivat, cu un grad maxim de 
autonomie (,,Apele plâng, clar izvorând în fântâne” –                
M. Eminescu).                                       

6. Funcţia metalingvistică/ metalinguală/ metasemiotică2 (în cazul 
în care nu este privilegiat limbajul verbal – Jean-Marie Klinkenberg) 
 este predominantă în contextele în care  limbajul devine propriul 

său referent, comunicarea fiind orientată asupra limbii înseşi 
(Ce înţelegem prin cuvântul „substantiv”?); 

                                                           
2 Jean-Marie KLINKENBERG, Iniţiere în semiotica generală, traducere de Marina 
MUREŞANU IONESCU, Editura Institutul European, Iaşi, 2004, p. 42. 
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 se evidenţiază în definiţii, precizări terminologice, legende ale 
hărţilor geografice, ghiduri pentru turişti etc. 

Situaţia de comunicare cuprinde ,,ansamblul condiţiilor 
ontice, sociale şi istorice în care se petrece actul de comunicare”3. 
Orice act de vorbire este dependent de o anumită situaţie de 
comunicare. 

Din perspectiva teoriei proceselor de comunicare, formulate 
de Alex Mucchielli4, sensul oricărei comunicări este rezultatul 
simbiozei acţiunii de comunicare cu contextul acesteia, neputând fi 
separat de condiţiile producerii sale. Sensul este rezultatul unei 
contextualizări. 

Alex Mucchielli5 susţine că orice situaţie este rezultatul 
conjugării a şapte contexte: 
 Contextul spaţial (ceea ce se spune capătă un sens în raport cu 

dispunerea locului şi constrângerile impuse de acesta tuturor); 
 Contextul fizic şi senzorial (ceea ce se spune capătă un sens în 

raport cu ansamblul elementelor senzoriale care ajung la diferite 
simţuri); 

 Contextul temporal (ceea ce se spune într-un moment capătă un 
sens în raport cu ceea ce s-a spus mai înainte); 

  Contextul poziţiilor relative ale actorilor (ceea ce se spune 
capătă sens în raport cu poziţia marilor actori între ei); 

 Contextul relaţional social imediat (ceea ce se spune capătă un 
sens în raport cu calitatea relaţiei dintre actori şi alt sens în 
ansamblul sistemului de interacţiune creat); 

                                                           
3 Eugen MUNTEANU, Introducere în lingvistică, Editura Polirom, Iaşi, 2005, p. 
247. 
4 Alex MUCCHIELLI et, al., Teoria proceselor de comunicare, traducere de Livia 
Iacob, Editura Institutul European, Iaşi, 2006,p. 25- 26. 
5 Ibidem. 
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 Contextul cultural sau subcultural de referinţă la norme şi 
reguli împărtăşite colectiv (ceea ce se spune capată un sens în 
raport cu normele numite sau construite de-a lungul acestor 
schimburi); 

 Contextul expresiv al identităţilor actorilor (ceea ce se spune 
capătă un sens în raport cu ceea ce se ştie sau ceea ce este vizibil 
afişat, cu privire la intenţiile şi mizele actorilor de faţă)6. 

În consecinţă, sensul oricărei comunicări este consecinţa 
punerii în relaţie, derivând din contextul global al comunicării. 

Procesele de contextualizare7 pot fi precizate prin raportare la 
cele şapte contexte. Astfel, putem vorbi, în primul rând, de procesele 
de contextualizare spaţială8 care au un rol important în ,,punerea în 
scenă” a enunţării. Nu vizează în mod obligatoriu datele contextului 
obiectiv, având în vedere elementele care se impun actorilor în 
timpul comunicării. 

Pentru a-i determina pe cei prezenţi să-şi piardă punctele de 
reper, se apelează la procesele de contextualizare senzorială9, care 
caracterizează, mai ales, multiplele impacturi senzoriale (vedere, auz, 
miros, atingere). 

Având în vedere că orice enunţ capătă sens în relaţie cu ceea 
ce s-a afirmat anterior, putem vorbi de procese de contextualizare 
temporală10: 
 Apelul la memorie; 
 Evocarea unor evenimente trecute; 
 Adoptarea unui anumit ritm în comunicare; 
 Comentariile care fac referire la o anumită perioadă de timp; 

                                                           
6 Alex MUCCHIELLI et, al., op. cit., p. 25- 26. 
7 Ibidem, p. 41. 
8 Cf. Ibidem, p. 41-47. 
9 Cf. Ibidem, p. 47-49. 
10 Cf. Ibidem, p. 51-54. 
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 Prezenţa unor ritualuri de aducere aminte (cum ar fi dările de 
seamă în şedinţe). 

În ceea ce priveşte procesele de comunicare care participă la 
poziţionarea şi structurarea relaţiilor11,  trebuie să avem în vedere: 

 Prezenţa deicticelor personale (eu, tu); 
 Precizarea prin limbaj a poziţionărilor sociale (poliţist, profesor 

etc.); 
 Indicii atitudinali şi paralingvistici care definesc rolurile date; 
 Locurile şi rolurile diverşilor actori, marcate prin haine, insigne; 
 Mărcile culturale evocate; 
 Ritualuri de prezentare şi de mulţumire; 
 Folosirea spaţiului, a timpului, a diverselor instrumente pentru a 

se putea poziţiona faţă de norme; 
 Modul de a accepta sau de a refuza anumite tipuri de interacţiuni 

pentru a structura diferite relaţii; 
 Jocurile diferiţilor actori. 

Putem vorbi de existenţa unui context  normativ de referinţă12  
în care se poziţionează o autoritate, recunoscută social şi investită cu 
dreptul de a interveni într-o problemă care o priveşte. ,,Investitura 
socială”13 îi conferă emiţătorului dreptul să intervină. 

Finalitatea oricărei comunicări este relaţia. Importantă este 
însă calitatea relaţiilor: de opoziţie, de neutralitate sau de solidaritate 
afectivă. Zâmbetul, veselia, umorul, dezinvoltura sunt atitudini 
caracteristice seducătorului, în general, fiind precondiţii ale stabilirii 
unei relaţii ,,destinse”. Relaţiile serioase se dezvoltă pe axa 
dominator – dominat (maestru – dscipol, profesor – elev etc.).                                                                     

                                                           
11 Alex MUCCHIELLI et, al., op. cit., p. 54-68. 
12 Ibidem, p. 71. 
13 Ibidem, p. 78. 
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În impunerea ideilor, tipul relaţiei stabilite este de maximă 
importanţă. În acest sens, instituirea unei relaţii pozitive este o 
condiţie fundamentală pentru atingerea scopului. 

Procedeele14 folosite pentru influenţarea relaţiei sunt 
numeroase: atitudinile agreabile, amabilitatea, naturaleţea 
discursului, umorul, evidenţierea modului comun de a vedea 
lucrurile, evocarea valorilor comune, reconsiderarea unui trecut 
comun, apelul la încrederea reciprocă, ameninţarea cu ruperea 
relaţiei privilegiate. Aceste proceduri ţin de implicitul comunicării. 
Conştientizarea lor ne oferă mijloace de autoapărare pentru a şti să 
reacţionăm în faţa acelora care îşi propun să ne manipuleze. 

Punctul de plecare al oricărei acţiuni de influenţare este 
reprezentat de  norme, stereotipuri. Acestea se asociază, de obicei, cu 
date sociale implicite deja existente. 

Procedeele15 uzitate pentru manipularea normelor sunt: 
ținuta vestimentară, modul de prezentare, atitudinea relaţională, 
paralimbajul, postura corporală, folosirea unor cuvinte semnificative, 
fraze sau formule de limbaj stereotipe, anumite referiri la situaţii 
deosebite, apelul la cunoştinţe comune, evocarea unor evenimente 
trecute, discreditarea unor atitudini, reguli sau norme, apelul la 
elemente spaţiale sau senzoriale. 

Pentru reliefarea contextului identităţilor16 nu putem vorbi de 
existenţa unor tehnici de comunicare propriu-zise. Contextele 
comunicative care acţionează asupra identităţii celor implicaţi sunt 
reprezentate de publicitate, propagandă, discursul persuasiv etc. 
Astfel, cercetarea propusă trebuie centrată pe diferitele componente 
ale educației, specificul său rezultând din particularitățile acțiunii 

                                                           
14 Cf. Ibidem, p.127. 
15 Cf. Alex MUCCHIELLI et, al., op. cit., p.165. 
16 Cf. Ibidem, p. 92. 
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educaționale, ea urmărind surprinderea relațiilor dintre cât mai multe 
variabile ce intră în structura procesului educațional. 
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Abstract 
 The article presents aspects related to the experience of the 
last years, both internationally and nationally, which brought us to a 
new reality regarding the management in the educational services, 
respectively the project management and / or the project 
management, ie a a new way to think and act. 
  "Project" has become one of the most used words of the 
business vocabulary in general and the current vocabulary of the 
Romanian language. This is because we are experiencing a real 
explosion of projects at the level of the world economy. The trend 
tends to be - perhaps even worse - at the level of the European 
Union. Projects of any type, big or small, large or small, are the way 
organizations survive in the current economic environment. 
 Keywords: project, project management, educational 
management, manager, education 
 

Adnotare 
Articolul prezintă aspecte referitoare la  experienţa ultimilor 

ani, atât pe plan internaţional, cât şi pe plan naţional, care ne-a pus 
în faţa unei noi realităţi privind managementul în serviciile 
educaţionale, respectiv, managementul proiectelor şi/sau 
managementul prin intermediul proiectelor, adică a unui nou mod de 
a gândi şi de a acţiona. 

 Termenul „proiect” a devenit  unul dintre cele mai utilizate 
cuvinte ale vocabularului de afaceri în general şi ale vocabularului 
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actual al limbii române. Acest lucru se întîmplă, deoarece ne 
confruntăm cu o explozie reală de proiecte la nivelul economiei 
mondiale. Tendinţa există – poate mai pregnant – şi la nivelul 
Uniunii Europene. Proiectele de orice tip, mari sau mici, de 
anvergură sau la scară mai redusă, reprezintă modalitatea prin care 
organizaţiile supravieţuiesc în mediul economic actual. 

Cuvinte-cheie: proiect, managementul proiectelor, 
management educațional, manager, educație. 
 

Rolul managementului educaţional a căpătat în ultimii ani o 
importanţă tot mai mare atât în România, cât şi în societatea 
europeană. Problema a fost mult studiată de către specialişti şi s-a 
încercat o aprofundare în domeniul respectiv, stabilind mult mai 
exact repere fixe de urmat în conducerea tutor unităţilor de 
învătământ preuniversitar. 

Educația are drept misiune fundamentală crearea pentru 
fiecare persoană a capacității de a-și dezvolta întregul său potențial și 
de a deveni o ființă umană completă, pregătită pentru societatea de 
mâine. Întregul proces al educației este o asumare responsabilă a 
existenței sociale, constând în acumularea de cunoștințe și de 
competențe, în modelarea caracterului, în dezvoltarea personalității; 
în esență, este un răspuns la cerințele societății.    

Implicarea activă a comunităţii în rezolvarea propriilor 
probleme, descoperă căile optime de rezolvare. În pragul secolului 
XXI, toate instituţiile comerciale sau de servicii se confruntă cu 
legile pieţei concurenţiale şi reuşesc să supravieţuiască numai ca 
urmare a capacităţii lor de inovaţie, organizare şi gestionare, 
materializată în managementul proiectelor. Structura, implementarea 
şi managementul proiectelor din toate domeniile de activitate 
constituie aspecte ale managementului schimbării, noţiune apărută 
recent în literatura de specialitate. Managementul proiectelor, abordat 
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concomitent ca teorie şi practică, este, în etapa actuală, unul dintre 
cei mai importanţi factori generatori de performanţe, atât la nivel de 
instituţie, cât şi la nivel structural, regional şi internaţional. De 
asemenea, instituţiile preşcolare, organizaţii non-guvernamentale au 
început diverse proiecte atât la nivel naţional, cât şi la nivel 
internaţional.  

Managementul prin proiecte reprezintă o paradigmă a 
managementului de succes în sistemul educaţional românesc, iar 
dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor manageriale de elaborare şi 
coordonare a implementării proiectelor educaţionale este o ţintă 
strategică a demersurilor de creştere a numărului proiectelor (mai 
ales a celor cu finanţare europeană) şi de îmbunătăţire a practicilor 
manageriale de coordonare a acestora.  

Optimizarea procesului de implementare a politicilor şi 
strategiilor educaţionale europene şi naţionale în învăţământul 
românesc reprezintă o problemă-cheie a reformei instituţionale şi 
curriculare, care a determinat preocupări ale factorilor de decizie şi 
ale experţilor în management educaţional de a dezvolta cadre 
metodologice şi instrumente operaţionale. 

În condiţiile actuale, orice organizaţie trebuie să cunoască 
mecanismele accesării unor proiecte, care  să fie compatibile atât cu 
viziunea strategică, cât şi cu tipul de cultură organizaţională 
promovat. De asemenea, organizaţiile şcolare trebuie să estimeze ce 
eforturi sunt necesare pentru implementarea proiectului, să aleagă 
căile care conduc spre performanţă, să identifice riscul şi 
oportunităţile cu care se pot confrunta în contextul economiei 
moldoveneşti şi al unei societăţi aflate în schimbarea majoră. [5, p. 
34] 

Sunt din ce în ce mai multe voci care afirmă că, treptat, 
performanţa din orice domeniu, inclusiv cel al educaţiei, nu se va mai 
măsura în funcţie de solidaritatea organizaţională, ci în funcţie de 
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capacitatea de adaptare la proiecte şi de elaborare şi implementare de 
proiecte. Altfel spus, spre exemplu, o şcoală bine condusă va excela 
în calitate dacă va şti să dezvolte acele proiecte, care răspund 
nevoilor individuale ale elevilor, ale comunităţii, dacă proiectele 
propuse pot fi aplicate pentru orice nivel de şcolarizare şi dacă 
inovează funcţionarea organizaţiilor care iniţiază şi dau curs ciclului 
de viaţă al proiectelor. 

Managementul este o activitate pentru exercitarea căreia sunt 
necesare abilităţi specifice, cunoştinţe tehnice şi relaţionale, care se 
exercită într-un anumit context-cadru, adică, pe de-o parte, mediul 
economic, politic şi social, caracterizat prin restricţii şi/sau 
oportunităţi, şi, pe de altă parte, mediul cultural, mentalităţile, 
tradiţiile, altfel spus, cultura organizaţională a unei instituţii. În 
acelaşi timp, managementul presupune a fi responsabil de  realizarea 
în comun a misiunii şi obiectivelor unei organizaţii, adică a conduce , 
într-un context dat, un grup de persoane care au de atins un obiectiv 
comun, în conformitate cu finalităţile organizaţiei din care face parte.  

Complexitatea acestor dimensiuni ale managementului 
teoretic şi practic, în tendinţa lui de a deveni de calitate, performant, 
eficient, democratic, uman, se reflectă şi în capacitatea organizaţiei 
care oferă servicii educaţionale de a propune, de a elabora şi de a 
implementa proiecte educaţionale. 

Managerului, pe lângă sarcina de asigurare a calităţii 
procesului de instruire, îi revine şi responsabilitatea managementului 
resurselor umane, cu noi atribuţii în planificarea strategică şi 
bugetară. În condiţiile în care instituţiile de învăţământ sunt persoane 
juridice cu dreptul de a gestiona resursele umane şi financiare, 
mecanismul de selectare a directorilor devine unul esenţial. 

Şi nu în ultimul rând, schimbarea organizaţională vizează 
efectuarea unor modificări esenţiale ale organizaţiei, în ansamblul ei, 
modificarea misiunii şi a viziunii, modificarea ofertei educaţionale, 
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introducerea de noi tehnologii cu noi tipuri de activităţi educative, 
introducerea unui nou sistem de evaluare şi recompensare a 
performanţelor, modificări semnificative în structura organizaţională, 
altfel spus, schimbarea organizaţională corespunde unei noi orientări, 
fundamentale şi radicale, privind modalităţile în care o anumită 
instituţie sau organizaţie urmează să-şi desfăşoare activitatea, cu 
implicaţii esenţiale asupra comportamentului tuturor membrilor unei 
organizaţii. În acest context, managementul proiectelor de intervenţie 
educaţională presupune un ansamblu de decizii şi activităţi specifice, 
prin intermediul cărora să se obţină rezultatele optime pentru 
îndeplinirea misiunii şi finalităţilor organizaţiei [1, p. 54]. 

 Prin urmare, sistemul de management bazat pe proiecte 
devine un imperativ al timpului, care are o evoluţie proprie în 
contextul schimbării, care reprezintă un mod de a acţiona pe baza 
unui plan riguros, pentru a atinge unele obiective formulate cât mai 
clar şi mai exact, într-o perioadă limitată de timp şi cu resurse 
limitate. 

 Treptat, managementul proiectelor a trecut din zona marilor 
companii private şi în sectorul public. Astăzi, managementul 
proiectelor începe să devină o opţiune şi o direcţie urmate de 
universităţi, ministere, agenţii guvernamentale, primării, asociaţii, 
întreprinderi mici şi mijlocii, ONG-uri, fundaţii, şcoli etc. 

Elaborarea şi redactarea unui proiect, lansarea, aplicarea, 
evaluarea şi, eventual, asigurarea perspectivelor de continuare şi de 
dezvoltare a proiectului constituie activităţi de maximă importanţă, 
a căror coordonare revine, în principal, top-managementului din 
fiecare organizaţie /instituţie. 

      Managementul proiectelor reprezintă utilizarea unui set de 
cunoştinţe, competenţe, deprinderi, instrumente şi tehnici specifice, 
în vederea îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice ale unui 
proiect anume. Scopul managementului proiectelor îl reprezintă 
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obţinerea unui anumit rezultat, respectând normele financiare, de 
timp, de calitate şi cele de natură tehnică impuse proiectului. 
Întrebările cele mai frecvente la care managementul proiectelor 
trebuie să ofere răspuns sunt următoarele: Cât va dura proiectul?; 
Întârzierea unei anumite activităţi/a unui set de activităţi va provoca 
întârzierea  întregului proiect?; Resursele puse la dispoziţie sunt 
suficiente pentru a putea respecta planificarea  initială?; Standartele 
de calitate şi cele de natură tehnică pot fi respectate în contextul 
constrângerilor financiare și de timp? 

       Proiectul, indiferent de tipul său (şcolar, educaţional, de 
dezvoltare instituţională,  de finanţare, de intervenţie, de marketing, 
tehnic),  poate fi privit ca un sistem complex, constituit dintr-un 
ansamblu de elemente interdependente, în permanentă interacţiune, 
care evoluează către un scop final, stabilit în conformitate cu 
obiectivele cuprinse în statutul unei organizaţii, cu strategia sa de 
dezvoltare, dar şi cu contextul în care se desfăşoară proiectul, cu 
nevoile şi problemele comunităţii. 

În derularea unui proiect sunt antrenate, în primul rând, o 
serie de resurse (umane, materiale, documentare, financiare, de 
timp) aflate la baza derulării activităţilor care vizează atingerea 
obiectivelor formulate în structura proiectului. Proiectul se 
finalizează cu rezultate cuantificabile/măsurabile, atât din prisma 
impactului activităţilor asupra beneficiarilor (un proiect se 
elaborează întotdeauna pentru una sau mai multe categorii de 
beneficiari direcţi şi/sau indirecţi) şi asupra celorlalţi parteneri 
participanţi la proiect, cât şi din prisma efectului asupra dezvoltării 
organizaţiei şi eficienţei gestionării resurselor antrenate în 
susţinerea proiectului. 

      Principalele caracteristici ale unui proiect sunt: 
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- implică activităţi şi obiective,  necesită coordonare şi control 
potrivit unei succesiuni clare, care să permită încadrarea în 
costurile şi performanţele stabilite; 

- presupune o dinamică a ciclului de viaţă al proiectului; 
- parcurge mai multe etape de evoluţie: iniţiere, dezvoltare, 

atingerea finalităţilor, încheiere; 
- se bazează pe interdependenţa dintre scop, obiective, 

activităţi, resurse, rezultate, evaluare; 
- interacţionează cu celelalte activităţi din organizaţie şi, 

adesea, cu alte proiecte; 
- are un caracter de unicitate, oferit în principal de structura 

propusă, şi nu neapărat de activităţi; 
- are un anumit nivel de complexitate ; 
- adesea, proiectul concurează cu alte proiecte sau acţiuni 

similare propuse sau derulate de alte organizaţii. 
 O abordare sistemică a proiectelor poate duce la o înţelegere 

facilă a procesului, a ciclului de viaţă şi a etapelor proiectelor. 
Oricare ar fi finalitatea proiectului, trebuie să avem în vedere 

câteva precauţii şi reguli comune, ce ne permit să evităm dificultăţi 
precum pierderi de resurse bugetare, conflicte interpersonale, 
diferenţe dintre ceea ce s-a proiectat şi realitatea concretă în care se 
aplică proiectul şi care ar putea crea dificultăţi majore în derularea 
sa. 

Pentru ca un proiect să aibă şanse maxime de reuşită, el 
trebuie să fie construit pe baza următoarelor repere-cadru: 

- inovaţie; 
- parteneriat; 
- responsabilitate; 
- participare comunitară; 
- eficienţă; 
- profesionalism; 
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- transparenţă.     
Demersul de proiectare poate fi descris în numeroase moduri, 

fiecare autor propunând şi argumentând o anumită succesiune a 
momentelor şi etapelor esenţiale ale procesului de proiectare, precum 
şi maniera de prezentare. Nimeni nu poate spune cu certitudine că un 
demers este mai bun, în valoare absolută, decât altul. Însă se poate 
aprecia că un demers este sau nu adecvat contextului sau situaţiilor 
concrete avute în vedere. 
         Extinderea managementului proiectelor, ca mijloc de a 
susţine competiţia de a răspunde mediului organizaţional din ce în ce 
mai solicitat, a adus la apariţia organizaţiei centrate pe proiecte. O 
astfel de organizaţie are drept caracteristică principală faptul că 
performanţa ei se măsoară în funcţie de capacitatea de a se adapta la 
diferite proiecte. Competenţa profesională nu mai este o valoare în 
sine şi ceea ce contează mai mult este viteza cu care angajaţii îşi 
unesc abilităţile şi cunoştinţele pentru a găsi o soluţie la o problemă 
comună şi, odată rezolvată (proiect implementat), cadrele didactice 
formează alte combinaţii pentru a rezolva o nouă problemă. 
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INTERPRETĂRI CONCEPTUALE 
ALE AUTORITĂȚII PEDAGOGICE 

 
NEACȘU ELENA LUCREȚIA, doctorandă 

(România) 
 

Abstract 
This article aims at a brief foray into the scientific literature 

which emphasises on the approach of the concept of pedagogical 
authority and the concetual models plotting in the authors views.  

Pedagogical authority represents a social investing largely 
responsible of the educational act outcome. It is built through 
legislative norms at a macro level, that are socially and historically 
anchored also at the micro (individual) level, mirrored by the 
interaction (rapport) between the participants involved in the 
educational act (educator and teachable) and the outcomes of 
education. 

 Keywords: pedagogical authority, powers, authority, prestige, 
popularity, authority, epistemic Foundation deontică formal 
authority, authority, jurisdiction, internal authority outside authority 

 
Adnotare 

Prezentul articol are ca scop o scurtă incursiune în evoluția  
conceptului de autoritate pedagogică și reprezentarea grafică a 
abordărilor acestui concept în modele conceptuale după viziunile 
autorilor de profil. Autoritatea pedagogică reprezintă o investire 
socială responsabilă, în mare măsură, de rezultatele actului 
educațional. Ea se construiește la nivel macro prin normative 
legislative, ancorate social-istoric, și la nivel micro (individual), 
oglindite în interacțiunea (raporturile) dintre actorii implicați în 
actul educațional (educator și educabil) și rezultatele educației. 
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Cuvinte-cheie: autoritate pedagogică, competențe, prestigiu, 
popularitate, autoritate epistemică, autoritate deontică, autoritate 
formală, autoritate de competență, autoritate internă, autoritate 
exterioară.  

 
Definită în surse de specialitate de cercetători preocupați de 

domeniul științelor educației, autoritatea pedagogică reprezintă 
conceptul care înglobează elemente organizate sistemic la nivel de:  

• capacitatea educatorului de conducere eficientă a  proceselor 
formative;  

• decizii  
• „etica în convingeri”;  
• „etica responsabilităților”;  
• vocație profesională; 
• plan psihologic al activității profesionale; 
• plan social  al activității profesionale. 
Astfel, este valorificat modelul sociologic de analiză, propus de 

Max Weber, bazat pe noțiunea de putere necesară, în cazul educației, 
pentru a susține decizii eficiente în termeni de autoritate pedagogică.  

Autoritatea pedagogică este un concept pedagogic care, în 
viziunea savantului Sorin Cristea, sintetizează trei calități 
fundamentale ale educatorului, determinate colectiv și individual, 
psihologic și social, se poate reprezenta prin sistemul conceptelor 
subordonate în funcție de criteriul de generalitate.  În Figura 1, 
conceptul de autoritate  pedagogică este structurat în funcție de trei 
componente, definite de subcomponente și caracterizate ulterior. 
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Figura 1. Sistemul conceptual al autorității pedagogice 
▪ Competența – statutul profesional îndeplinit printr-o 

multitudine de roluri: profesor de specialitate, profesor 
diriginte, profesor consilier, manager școlar, profesor 
metodist, profesor mentor, profesor cercetător etc.  

▪ Popularitate – obținută în contextul comunității profesionale, 
reflectată direct și indirect în cadrul organizației sociale de 
referință, afirmată local, teritorial, național, internațional. 

▪ Prestigiul– rezultatul, sub forma unor resurse și valori 
sociale, al capacităților naturale ale profesorului, oglindite la 
nivelul organizației școlare [4]. 

În sistemele de învățământ moderne și postmoderne, autoritatea 
pedagogică coroborată cu puterea pedagogică conduc la reliefarea și 
perfecționarea acestor calități fundamentale, anterior prezentate, 
implicând diferite note caracteristice: 

- interdependența relativă dintre autoritatea pedagogică și 
relațiile directe și indirecte cu educabilii; 

- dependența autorității pedagogice de calitățile individuale ale 
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cadrului didactic, manifestate atât în plan formal și non-
formal, cât și în plan informal. 

Din perspectiva necesității autorității pedagogice în actul 
educațional în sens larg, se oglindește întreaga educație pe trepte, 
discipline și forme, iar în sens restrâns, se are în vedere necesitatea și 
beneficiul acestei autorități pedagogice care conduc către o cât mai 
eficientă educație a copilului/elevului. Această autoritate pedagogică 
se validează din punctul de vedere al normativității axiologice, 
legislației în vigoare și, social-istoric, dacă ne referim la aspectul 
diacronic al sintagmei.  

Călin M. subscrie la această explicație sus-menționată și 
consideră autoritatea o relație psihosocială prescriptoare de norme 
de comportament adesea rigoriste sau liberale și neproductive [1, 
p.178]. Autoritatea este descrisă de Bochenski ca „o relație cu trei 
termeni care se instituie între un purtător, un subiect și un domeniu”. 
Purtătorul este „cel care deține autoritatea”, subiectul este „omul 
pentru care purtătorul are autoritatea menționată”, iar domeniul 
constituie, pur și simplu, aria de probleme în interiorul căreia 
purtătorul deține autoritatea în raport cu subiectul.  

Particularizând, identificăm patru componente ale autorității 
pedagogice, reprezentate grafic în Figura 2. 
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Figura 2. Componente ale autorității pedagogice 
J. M. Bochenski identifică mai multe proprietăți ale autorității 

și mai multe tipuri de autoritate personală a profesorului, astfel: 
● Proprietăți: - autoritatea nu este pentru sine, ci pentru alții; 

   - autoritatea este asimetrică; 
   - nu este o autoritate în toate domeniile cunoașterii; 
   - autoritatea poate fi întemeiată sau neîntemeiată; 
   -autoritatea este ireflexivă (se învață, nu este 
înnăscută). 

● Tipuri: - autoritatea epistemică = statutul profesorului ca 
specialist (îndeplinește condiții): să cunoască domeniul; să știe 
mai mult decât altul în același domeniu; să fie sincer în ce 
comunică elevilor 

                  - autoritatea deontică = statutul profesorului de 
conducător al acțiunii educative pe care o concepe și o realizează, 
identificându-se două forme: de sancționare; de solidaritate. 
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Figura 3. Proprietăți și tipuri ale autorității pedagogice 
 

Din îmbinarea autorității și a competențelor profesorului, 
rezultă stilul, modul relativ constant de lucru al acestuia cu elevii, 
direcționarea activității instructiv-educative spre dezvoltarea 
capacităților psihice ale elevilor, a interesului spre disciplinele 
predate, a motivației învățării și a spiritului de cooperare și 
responsabilitate [1, p.180]. 

În opinia lui Emil Stan, autoritatea se susţine pe un sistem  
impersonal de norme şi de valori care întrunește măcar parţial 
consensul celor aflaţi în sfera de sa de control. În situaţii de anomie, 
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puterea poate deveni (și devine) una dintre formele cele mai eficiente  
de susţinere a autorităţi [6, p. 23]. Autorul preia abordările lui 
Bochenski J. M. și Călin M. în ceea ce privește autoritatea 
epistemică (aparține aceluia care este competent într-un domeniu)  și 
autoritatea deontică  (aparține aceluia care are o anumită poziție și 
dă directive).  

Un alt punct de vedere asupra AP (autoritate pedagogică) îl 
prezintă Elvira Crețu, care face referire la autoritatea (profesională), 
în cazul nostru autoritatea pedagogică, care este sinonimă cu 
termenul de influență (lat. autorictas „influență, putere, temei, 
garanție, prestigiu”) [2, p. 65]. Autoarea  consideră că există un 
raport direct proporțional între intensitatea, calitatea influenței 
educaționale și competențele educatorului. Așadar, în funcție de 
personalitatea celui care educă, autoritatea poate fi de ordin intern 
sau extern: 

 - autoritatea internă (intrinsecă) – constructivă, imprimă celui 
educat o evoluție normală, impusă de la sine, care decurge din 
prestigiul și tactul pedagogic al educatorului;  

- autoritatea exterioară (ținută rigidă, ton aspru) – distructivă 
prin bararea manifestării libere și autentice a elevului, conducând 
spre agresivitate și lipsă de motivație.  

Autoarea Roxana Enache precizează faptul că autoritatea 
profesorului/ pedagogică  „trebuie utilizată ca mijloc de pregătire a 
autonomiei, a obiectivităţii în interacţiunea socială, a libertăţii 
conştiente a tinerilor” [5, p. 99]. Aceasta propune analizarea a două 
forme de autoritate pedagogică, respectiv, autoritatea formală și 
autoritatea de competență, în raport cu responsabilităţile fiecăruia 
dintre partenerii educaţionali.  
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 Figura 4. Forme ale autorității pedagogice 
 
Ca urmare a scurtei incursiuni în literatura de specialitate, 

propunem o sinteză a conceptelor aduse în discuție, prezentată în 
tabelul de mai jos: 
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Autorul  Opinia asupra conceptului 
AP 

Utilitatea viziunii 
cercetătorilor asupra AP 

Cristea 
S. (2015, 
pag. 
190) 

- capacitate a educatorului de 
conducere eficientă a 
proceselor formative prin 
decizii care reflectă sinteza 
necesară între etica 
convingerilor și etica 
responsabilității, interiorizată 
la nivelul vocației sale 
profesionale superioară în 
plan psihologic și social; 

- este necesară o bună  
pregătire de specialitate  
a cadrelor didactice; 
- subestimarea profilului 
etic al pedagogului poate 
conduce la alterarea AP; 

Călin M. 
(2003, 
pag. 
176) 

- relație psihosocială 
prescriptoare de norme de 
comportament adesea 
rigoriste sau liberale și 
neproductive; 

- AP se desfășoară într-
un sistem de relații care 
facilitează sau împiedică 
finalitatea urmărită; 

Crețu E. 
(1999, 
pag. 65) 

- sinonimă cu termenul de 
influență; 
- poate fi de ordin intern sau 
extern; 

- AP influențează actul 
educațional; 

Enache 
R. 
(2016) 

- mijloc de pregătire a 
autonomiei, a obiectivităţii în 
interacţiunea socială, a 
libertăţii conştiente a 
tinerilor; 

- AP este responsabilă de 
formarea și dezvoltarea 
personală a elevilor 

Stan E. 
(1999, 
pag. 22) 

- se susţine pe un sistem  
impersonal de norme şi de 
valori care întrunește măcar 
parţial consensul celor aflaţi 
în sfera sa de control. 

- AP face referire la 
sistemul educațional în 
general, și la pedagog în 
special.  

Autoritatea pedagogică incontestabilă capătă expresia unui 
stil pedagogic de ordin superior, ceea ce se numește măiestrie 
pedagogică. Măiestria pedagogică înseamnă, deopotrivă, știință și 
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artă – la nivelul cadrului didactic și viziunea propusă în educație – la 
nivelul pedagogiei. 
 Considerăm utilă cadrelor didactice abordarea diacronică a 
sintagmei conceptuale autoritate pedagogică, deoarece aduce un 
suflu concentrat de opinii, ce pot îmbogăți considerabil practica 
acestora. 
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MODEL PEDAGOGIC DE FORMARE A CULTURII 
ECONOMICE A FAMILIEI 

 

OLOIERU ANASTASIA, doctorandă 
 

Abstract 
The article presents the Pedagogical Model for the formation 

of the family's economic culture. The elaborated model contains the 
theoretical and praxiological foundations of the economic culture 
formation, which are framed in six basic components: the 
teleological component, the axiological component, the normative 
component, the content component, the technological component and 
the evaluation component. All components are described and 
thoroughly analyzed. 

Keywords: Economic culture, family, pedagogical model. 
 

Adnotare 
În articol este prezentat modelul pedagogic de formare a 

culturii economice a familiei. Modelul elaborat conţine fundamentele 
teoretice şi praxiologice ale formării culturii economice, care sunt 
încadrate în șase componente de bază: componenta teleologică, 
componenta axiologică, componenta normativă, componenta 
conținutuală, componenta tehnologică și componenta evaluativă. 
Toate componentele sunt descrise și analizate minuțios. 

Cuvinte-cheie: Cultură economică, familie, model pedagogic. 
 
Aplicarea abordării economice asupra familiei este necesară, 

deoarece, în condițiile actuale, orice familie posedă capitaluri 
economice, culturale, sociale, care trebuie transmise de la o generație 
la alta. Deși, dacă inițial, aspectul material/economic al culturii 
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familiale  pare a fi unul superficial, la un studiu complex al 
problemei de cercetare urmărind care sunt fundamentele teoretice și 
aplicative ale formării culturii economice în cadrul educației 
familiale, identificăm că  ideile economice ale familiei sunt 
atotcuprinzătoare și aplicabile la întreg comportamentul uman. În 
acest context, astăzi economiștii încep să atribuie familiei același rol 
dominant în societate, pe care i-l atribuiau, în mod tradițional, 
sociologii, antropologii, psihologii și pedagogii. 

 Prin urmare, drept repere teoretice în analiza familiei ca 
principală instituție socială au servit lucrările cercetătorilor  
Cuznețov L., Voinea M., Iluț P., Stănciulescu E., Segalen M. etc.; 
pentru analiza culturii și educației economice, sunt prețioase operele 
autorilor Amend A. F., Sasova I. A.,  Reabinina N.P., Șemeachin 
B.P., Epștein, L. E., Liubimov L. L., Poleacov V. A., Ciobanu L., 
Lupu M., Grigor I. etc.); pentru analiza particularităților de vârstă ale 
preadolescenților, am consultat autorii Hill R., Șchiopu U., Verza E., 
Mitrofan I., Mitrofan N., Mutu T. etc.); despre formarea culturii 
economice a personalității, au scris (Sîsoeva A. A., Vladîka M. V., 
Ponomareva E. E. etc.). 

 Apreciind valoarea investigaţiilor obiectivate în lucrările 
cercetătorilor nominalizaţi, menţionăm faptul că aspectele ce ţin de 
formarea culturii economice în cadrul educației familiale a 
preadolescenților este abordată tangențial și nu conține fundamentări 
științifice. 

 Prin urmare, studiul aprofundat al problemei de cercetate, dar 
și clarificarea cadrului conceptual cu privire la formarea culturii 
economice au permis elaborarea unui model pedagogic de formare a 
culturii economice a familiei. Necesitatea și importanța acestui 
model rezidă în stabilirea componentelor, structurii și conținutului 
lor, a conexiunilor dintre acestea și posibilitatea conturării  traseului 
urmat de cultura economică. Scopul modelului rezidă în mărirea 



160 
 

nivelului de cultură economică a părinților și preadolescenților în 
baza indicatorilor și descriptorilor elaborați, prin intermediul 
realizării celor trei etape ale experimentului pedagogic: de constatare, 
de formare și de control. 
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Figura 1. Modelulul pedagogic de formare a culturii economice a  
familiei 

Modelul pedagogic elaborat conţine fundamentele teoretice şi 
praxiologice ale formării culturii economice, care sunt încadrate în 
șase componente de bază: componenta teleologică, componenta 
axiologică, componenta normativă, componenta conținutuală, 
componenta tehnologică și componenta evaluativă. 

Componenta teleologică a modelului include studiul 
aprofundat al conceptului-cheie de cultură economică a familiei; 
cercetarea celor trei componente de bază a ei, după cum urmează: 
cunoștințele economice, gândirea economică și comportamentul 
economic; caracterizarea funcțiilor acesteia, după cum urmează: 
cognitivă, axiologică, culturologică, de adaptare și de integrare. La 
fel, în cadrul componentei teleologice am stabilit traseul formării 
culturii economice, care începe cu asimilarea cunoștințelor, 
formarea conștiinței, a gândirii economice, a atitudinii și 
comportamentului economic. Etapele vizate se află într-un feed-back 
armonios și denotă elementele constitutive ale procesului de formare 
a culturii economice în cadrul familiei [4, p.112]. 

Componenta axiologică este una dintre cele mai importante 
componente ale modelului elaborat, întrucât tindem să formăm la 
preadolescenți un comportament economic moral, deoarece, în cadrul 
educației economice, formarea valorilor durabile se începe cu 
formarea atitudinii pozitive față de persoana umană, față de ocrotirea 
mediului, față de bani, față de resursele materiale nefinanciare, în 
procesul de colaborare, cooperare cu alții în diferite activități. 
Realizarea educației economice prin intermediul valorilor autentice 
păstrează, transmite și creează modele de comportament adecvat, de 
comunicare, de activitate economică fructuoasă, ce determină, în 
ultimă instanță, contribuția fiecărui individ la edificarea viitorului 
comunității. 



162 
 

Valorile economice au un impact imediat și direct asupra a tot  
ce se petrece cu indivizii în societate. Alături de norme, ele 
reprezintă standarde ideale de comportament, interpretate ca obligaţii 
individuale de către fiecare membru al unei comunităţi, tocmai de 
aceea socializarea într-o anumită cultură înseamnă, de fapt, 
internalizarea valorilor, acestea având un rol de mediere între cultură 
şi acţiune [3 p. 67]. 

În această ordine de idei, în baza realizării experimentului de 
constatare, valorile educației familiale, pe care trebuie să le ia în 
considerare părinții și pedagogii atunci când formează un 
comportament economic pozitiv, dar și, în ultimă instanță, o cultură 
economică sunt: a) valori-scop – bunăstarea materială a familiei, 
securitatea economică, libertatea economică, respectul mutual, 
egalitatea, echitatea, informarea;  b) valori-mijloc – responsabilitatea, 
perseverența, curățenia, independența, raționalitatea, solidaritatea, 
onestitatea, generozitatea, hărnicia etc. 

Aceste valori sunt menționate și în Curriculumul de educație 
economică și antreprenorială și reprezintă o resursă importantă în 
structurarea cunoștințelor, în baza cărora se formează deprinderi și 
priceperi, modele de acțiune, trăiri afective în conformitate cu 
cerințele actuale și de perspectivă ale societății. 

Componenta normativă include principiile și condițiile 
formării culturii economice. În principiile formării culturii 
economice găsim, în mare parte, idealul de om pe care îl vrea 
societatea, astfel încât fiecare individ să se integreze social, să 
accepte cultura acestei societăți și să-şi însuşească regulile 
respectivei colectivități. Fiecare principiu reprezintă o cerință 
obligatorie pentru formarea culturii economice în familie. 
Respectarea unui principiu creează condiții favorabile pentru 
valorificarea unui aspect și influențează pozitiv dezvoltarea  
armonioasă a copiilor, atât în mediul familial, cât și în cel școlar. 
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Astfel, pornind de la o bază teoretică solidă [1, 2, 5], am 
elaborat ansamblul de principii, fără de care procesul formării 
culturii economice ar fi anevoios:  

• Principiul respectării unității dintre educația economică și 
conținuturile generale ale educației: (educația morală, 
intelectuală, psihofizică, estetică, tehnologică); 

• Principiul dezvoltării interesului și motivației economice la 
copii, în funcție de particularitățile de vârstă;  

• Principiul implicării active și responsabile a copiilor în viața 
familială și socială,  

• Principiul integrării teoriei cu practica economică;  
• Principiul formării atitudinii pozitive față de proprietate, 

bunuri, bani, muncă și alte categorii economice;  
• Principiul pregătirii pentru exercitarea optimă a rolurilor 

sociale de consumator, producător, angajat, contribuabil 
etc.);  

• Principiul pregătirii educaților pentru schimbare și adaptare 
la schimbare. 

Întrucât Modelul se bazează pe două axe strategice: educația 
părinților și educația elevilor din gimnaziu, condițiile de formare și 
valorificare a culturii economice au fost elaborate separat. Condițiile 
menționate în Figura 1 reprezintă o precizare a circumstanțelor și 
regulilor operaționale care trebuie create pentru formarea și 
valorificarea culturii economice atât în școală, cât și în familie. 
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Figura 1. Condiții de formare a culturii economice în cadrul 
familial și școlar 

Componenta conținutuală. Una dintre problemele care 
împiedică procesul de formare a culturii economice este insuficiența 
materialelor metodologice, a manualelor și ghidurilor. De aceea 
elaborarea conținuturilor necesare pentru formarea preadolescenților 
și părinților a fost unul dintre obiectivele noastre. În cadrul orelor de 
Inițiere în economie, elevii din clasele a V-a și a VI-a au lucrat cu un 
manual elaborat în baza curricumulului la decizia școlii. Manualul 
include subiecte de lecții și o serie de activități prin care elevii pot 
exersa, fixa și consolida cunoștințele obținute. Conținutul subiectelor 
și informaţiile din manualul vizat au fost structurate şi integrate în 
baza principiilor pedagogice, ergonomice și psihologice. Activitățile 
nonformale, adică cele extracurriculare, au inclus elaborarea revistei 
economice a liceului „Petru Rareș”. Scopul acestei ediții periodice 
este alfabetizarea economică, formarea gândirii economice, 

Condiții de formare 
a CE în cadrul 

familial

• Familiarizarea preadolescenților cu valorile economice în
contextul vieții familiale;

• Asigurarea unui climat familial pozitiv și valorificarea modelului
parental de comportament economic;

• Încurajarea comportamentelor raționale și economice adecvate a
preadolescenților în familie;

• Unitatea cerințelor față de educația preadolescenților privind
comportamentul economic.

Condiții de formare 
a CE în cadrul școlar

• Asigurarea cadrelor didactice cu materiale  conforme educației
economice;

• Desfășurarea acțiunilor și activităților formării culturii economice 
a elevilor (uși deschise, concursuri);

• Sporirea motivației și interesului pentru studierea cursurilor
opționale de educație economică;

• Implicarea unor agenți economici în activitățile dedicate educației
economice.
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consolidarea culturii economice prin intermediul parteneriatului 
școală – familie, deoarece în cadrul acestei reviste există rubrici 
destinate elevilor (Cotidianul elevilor), părinților (Feedback cu 
părinții), familiei (Pentru cei isteți, Probleme de logică) și, evident, 
rubrici informative, destinate tuturor celor interesați de economie. 

Formarea părinților s-a organizat în cadrul a patru ședințe 
tematice cu părinții și a două ședințe de consiliere a acestora, centrate 
pe dezvoltarea competențelor la nivel de aplicare și de integrare. În 
baza subiectelor discutate cu părinții și pedagogii, a fost elaborat un 
Ghid pentru părinți și profesori, care are misiunea de a eficientiza 
condițiile familiale și instituționale de educație economică a elevilor 
și a familiei. Totodată, activitățile menționate ne-au orientat spre 
organizarea unor cursuri de economie în baza unui curriculum de 
inițiere în economie pentru părinți și profesori. 

Componenta tehnologică. Un alt aspect important în 
formarea părinților este orientarea strategiilor educative în raport cu 
valorile general-umane, cu cele democratice și cu cele naționale. 
Astfel, se va apela mai frecvent la următoarele metode de educație: 
convingerea, explicația, aprobarea, conversația, lectura, jocul, 
povața, povestirea morală, discuția în baza unor evenimente 
economice, sociale etc. Aceste metode vor fi aplicate în funcție de 
vârsta copiilor, de nivelul lor de dezvoltare și de situația concretă din 
familie. Prin urmare, în cadrul educației familiale, recomandăm 
utilizarea următoarelor metode de educație economică: exemplul 
pozitiv al părinților prin intermediul sugestiei; povața; recompensa; 
cooperarea; jocul; discuția și explicația etc. Dar în cadrul școlar 
gimnazial, se recomandă, pe lângă aplicarea metodelor tradiționale 
de lucru, printre care enumerăm: povestirea, conversația, descrierea, 
jocul, exercițiul, problematizarea, studiul de caz etc., și valorificarea 
metodelor activ-participative ca: brainstormingul, sinectica, 
exercițiul structurat, sarcini practice de creare a unor situații speciale 
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etc., care conduc la o conlucrare mai bună între profesori şi elevi și la 
dezvoltarea capacităţilor intelectuale în baza angajării efective a 
elevilor în activitate. 

Componenta evaluativă. Bineînțeles că rezultatele obținute 
după implementarea programului de formare reflectă prezența unei 
schimbări pozitive în ceea ce privește competențele elevilor și ale 
părinților. Astfel, elevii și-au cizelat vocabularul economic, au 
început să utilizeze corect termenii economici, au început să se 
priceapă care sunt problemele economice și cum acestea pot fi 
soluționate, iar părinții au reușit să se implice activ în variate aspecte 
economice ale vieții cotidiene: să discute știrile economice, să caute 
lecturile recomandate, să utilizeze unele metode noi de educație 
familială, să exerseze sistematic cu copiii pentru a le forma o 
conduită rațională etc. 

În concluzie, putem menționa că școala și familia sunt două 
axe strategice care trebuie să colaboreze pentru a forma la 
preadolescenți cultura economică. Familia exercită cea mai mare 
influență asupra formării reprezentărilor economice. Ansamblul de 
norme, valori materiale și morale, convingeri, atitudini și obiceiuri 
economice pe care le posedă și le propagă o familie sunt transmise 
copiilor, dar nu întotdeauna adaptându-se  la realitățile prezente. De 
aceea, părinții trebuie ajutați, prin intermediul acțiunilor de 
consiliere, să cunoască și să aplice strategii și metode eficiente de 
formare a culturii economice în cadrul familiei. La fel și cadrele 
didactice se vor perfecționa și se vor recalifica pentru a valorifica, în 
procesul de predare, reperele teoretice și praxiologice ale culturii 
economice, pentru că impactul acesteia asupra formării personalității 
preadolescenților este unul crucial. 
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SUCCESUL ȘI INSUCCESUL ȘCOLAR – REFLECȚIE A 
RANDAMENTULUI ELEVILOR 

OPREA OANA MIRUNA, doctorandă 

Abstract 
Throughout the course, students form, consolidate and 

develop multiple skills and abilities through the learning process. 
Educational goals and strategies established and then used by 
teachers and students can go in two directions. success or school 
failure. In order to overcome the critical moments that may arise in 
the learning process, it is necessary to take into account the 
concentration and the power to produce, the resistance to the effort, 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kraunts-gumanitarnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kraunts-gumanitarnye-nauki
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the ambition, the will, the enthusiasm and the efficiency of each actor 
involved in the educational environment. 

Keywords: school success, school failure. 

Adnotare 
Pe parcursul traseului școlar, în procesul de învățare, 

elevii își formează, consolidează și dezvoltă multiple abilități și 
capacități. Scopurile și strategiile educaționale stabilite și apoi 
utilizate de către profesori și elevi pot evolua în două direcții – 
succes sau eșec școlar. Pentru a depăși momentele critice care pot 
apărea în procesul de învățare, este necesar să se ia în considerare 
concentrarea și puterea de a lucra, rezistența la efort, ambiția, 
voința, entuziasmul și eficiența fiecărui actor implicat în mediul 
educațional. 

Cuvinte-cheie: succes școlar, insucces școlar. 

Nivelul de complexitate al asistenței psihopedagogice 
proiectate pentru elevi depinde, în mare măsură, de accepțiunea pe 
care o conferim termenilor de succes/insucces școlar. Asimilat cu 
„reușita școlară” la nivel general, succesul școlar constă în „obținerea 
unui randament superior în activitatea instructiv-educativă, la nivelul 
cerințelor programelor și al finalităților învățământului”, iar 
insuccesul, ca „eșec școlar”, se referă la rămânerea în urmă la 
învățătură sau la neîndeplinirea cerințelor obligatorii din cadrul 
procesului instructiv-educativ, fiind efectul discrepanței dintre 
exigențe, posibilități și rezultate” [4, p. 24]. 

Succesul școlar se definește ca formarea la elevi, în 
concordanță cu cerințele programelor școlare, a structurilor cognitive 
(sisteme de cunoștințe) operaționale (priceperi, capacități, abilități), 
psihomotrice (deprinderi) afectiv-motivaționale și sociomorale 
(atitudini, trăsături de voință și de caracter). Succesul școlar trebuie 
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analizat din perspectiva obținerii de către elevi a unui randament 
școlar superior, care să le permită în viitor integrarea 
socioprofesională și realizarea ca personalități productive, receptive 
față de schimbări, inteligente, creative, capabile să ia decizii și să se 
adapteze rapid la situații noi [7, p. 115]. 

Succesul, ca reacție socială la performanța umană, este o 
problemă intens cercetată în diferite contexte sociale, inclusiv în cel 
al şcolii, în care se operează cu noţiunile de succes şi insucces şcolar, 
de reuşită sau eşec şcolar. Deşi este acceptat faptul ca succesul sau 
eşecul şcolar nu pot fi identificate cu reuşita sau eşecul în învăţare 
(chiar în învăţarea şcolară, aşa cum a fost denumit conceptul), nu 
există prea multe studii cu privire la condiţiile de natură strict 
pedagogică în baza cărora să se diferenţieze cele două situaţii. De ce 
o învăţare reuşită nu devine automat şi reuşita în activitatea
şcolară? De ce dificultăţile în învăţare nu reprezintă un eşec şcolar? 
Acestea sunt întrebări la care psihopedagogia încă preferă să 
răspundă cu instrumentarul teoretico-metodologic al pedagogiei [3, 
p. 77].

Din perspectiva teoriei pedagogice şi a practicii şcolare, 
rezultatele şcolare ale elevilor sunt „efecte ale activităţii didactice, 
diferite prin natura lor”, performanţe pasibile de măsurare şi 
apreciere. Ele se raportează la obiectivele pedagogice şi la nivelul 
performanţei în atingerea acestor obiective.  

Sunt descrise ca rezultate şcolare:  
− cunoştinţele acumulate;  
− capacitatea de aplicare a cunoştinţelor (priceperi şi 

deprinderi);  
− capacităţile intelectuale;  
− trăsăturile de personalitate, atitudini, conduite [5, p. 183, 

185]. 
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Nivelurile înalte (cantitativ şi calitativ) ale acestor rezultate se 
obţin printr-o mobilizare optimă a tuturor resurselor adaptative ale 
elevului şi a resurselor de intervenţie formativă a mediului şcolar şi 
corespund reuşitei în activitatea şcolară. Succesul şcolar (apreciat în 
mod general prin notele care exprimă rezultatele la examene, 
concursuri, olimpiade) reprezintă, de fapt, un nivel maxim al 
adaptării şcolare, ceea ce atrage o dată în plus atenţia asupra faptului 
că noţiunea de succes sau reuşită şcolară se raportează mai degrabă la 
activitatea şcolară în ansamblul său, decât la activitatea de învățare în 
școală. Succesul şcolar sau succesul în activitatea şcolară exprimă, de 
fapt, concordanţa între abilităţile şi interesele elevului şi exigenţele 
sau normele şcolii. Atitudinea elevilor faţă de succes sau eşec este 
unul dintre factorii importanţi ai succesului şcolar. De asemenea, un 
factor important este nivelul de aspiraţie – s-a demonstrat că elevii cu 
inadecvare, autorespingere şi cu sentimentul inferiorităţii îşi fixează 
scopuri prea înalte sau prea joase [3, p. 78]. 

Un rol important în vederea identificării și analizei procesului 
de eficiență școlară îl au și factorii care influențează atingerea 
succesului. Sistemul motivațional al fiecărui elev reprezintă o 
condiție necesară pentru obținerea unor rezultate școlare pozitive. Un 
alt element-cheie este atitudinea elevilor față de ceea ce înseamnă 
succes școlar.  

Din perspectivă pedagogică, se diferenţiază două categorii de 
factori ai reuşitei şcolare (ca şi ai eşecului, de altfel): una care ţine de 
interioritatea elevului, alta care ţine de mediul extern. Factorii 
interni, subiectivi, care susţin reuşita în activitatea şcolară sunt 
maturizarea psihosocială, capacitatea intelectuală, abilităţile, 
motivaţia pentru învăţătură şi motivaţia pentru succes. Ca factori 
externi ai succesului şcolar sunt enumeraţi mediul sociocultural, 
familial, grupul de prieteni, politica şcolară, organizarea pedagogică, 
structura, conţinutul, competenţa profesorului, competenţa 
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conducerii şcolii. Structura şi conţinutul învăţării (reflectat în planuri 
şi programe) sunt, de asemenea, factori de care depinde reuşita 
şcolară a elevilor. Dacă succesul exprimă concordanţa dintre 
posibilităţile elevului şi exigenţele şcolare, eşecul şcolar exprimă 
„situaţia unui elev ale cărui rezultate nu satisfac normele şcolii”, 
situaţie creată de faptul că şcoala impune programe de bază şi ritmuri 
identice pentru toţi copiii [3, p. 79]. 

În practica școlară, insuccesul elevilor îmbracă o gamă 
variată de manifestări, de la dificultăți „aparente” sau „accidentale”, 
până la repetenție și abandon, fiecare fiind trăită individual, la nivele 
specifice de intensitate, profunzime și persistență și având consecințe 
multiple asupra traseului ulterior școlar, profesional, de viață socială 
și personală. Literatura pedagogică oferă tipologii ale formelor de 
manifestare, cu rol de cadru de raportare și comparare în vederea 
studiilor de caz individuale. Cel mai des întâlnite criterii de 
clasificare sunt după gradul de persistență (durată) și amplitudine 
(insucces limitat la unele materii sau sarcini de învățământ sau 
generalizat).  

Deoarece există suprapuneri ale unor forme de insucces din 
realitatea școlară, la o clasificare după cele două criterii, ele pot fi 
prezentate în aceeași enumerare: 

- Faza premergătoare, caracterizată prin apariția primelor 
diminuări ale prestației școlare, față de exigențele prezentate 
de profesori. În plan psihocomportamental, această fază este 
însoțită de instalarea sentimentelor de nemulțumire în 
legătură cu unele aspecte ale vieții din școală și cu lipsa 
motivației de a învăța unele lecții sau unele capitole, dar pe 
fondul unei atitudini pozitive față de școală în general; 

- Faza de retrapaj propriu-zis, caracterizată prin lacune mari, 
evitarea eforturilor de studiu individual, acompaniate de 
aversiune față de învățătură, față de profesori, față de 
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autoritatea școlară în general, de perturbarea orelor sau 
absentare nemotivată;  

- Faza eșecului școlar formal (repetenția) cu consecințe 
negative, virtual-profunde în dezvoltarea personalității și 
integrarea socială [2, p. 278]. 
Eșecurile școlare sunt rezultatul unor condiționări multiple, 

unele ținând de elev, altele de școală, de familie sau de factori 
generali de ambianță educațională. 

Dintre cauzele care țin de elev, cele mai des investigate sunt 
cele referitoare la rolul pe care-l pot avea unele boli organice, unele 
deficiențe fizice sau senzoriale și unii factori psihologici individuali, 
de origine endogenă sau exogenă. 

Frecvența eșecului școlar depinde și de unii factori școlari, 
așa ca: 

- Rigiditatea ritmurilor de învățare, care presupune 
obligativitatea asimilării conținuturilor învățământului în 
unități temporale unice pentru toți elevii, ignorându-se 
dificultățile pe care le întâmpină cei cu ritmuri mai lente; 

- Diferențele semnificative existente între profesori și chiar 
școli în ceea ce privește natura și nivelul exigențelor 
cognitive manifestate față de elevi; 

- Abordările educative de tip exclusiv frontal, care acordă 
prioritate clasei sau obiectivelor generale ale predării, dar nu 
și particularităților psihologice ale elevilor, care știm că 
individualizează actul perceperii și prelucrării informației; 

- Mărimea clasei de elevi: numărul mare de elevi într-o clasă 
face dificilă obținerea coparticipării elevilor la procesul 
predării (și al desfășurării lecției); 

- Eterogenitatea clasei de elevi: școlarizarea obligatorie a 
copiilor de același nivel de vârstă, făcută din rațiuni politice, 
pentru a da tuturor copiilor aceeași șansă de debut, dă naștere 
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la clase eterogene, în care elevii cu aptitudini sau ritmuri 
intelectuale superioare se simt frânați în dezvoltarea lor 
intelectuală; crearea unor clase sau chiar școli de tip elitist dă 
unor astfel de elevi posibilitatea de a obține performanțe 
superioare în învățare; 

- Stiluri didactice deficitare: cum ar fi suprasolicitarea 
intelectuală și nervoasă a elevilor prin exces de sarcini 
didactice (de exemplu, zeci de exerciții și probleme cerute de 
la o zi la alta); rigiditatea intelectuală (pretenția impusă 
elevului de a nu se abate de la litera manualului sau de la 
explicațiile oferite la ore); folosirea exclusivă la clasă a 
exercițiilor și procedeelor aplicative, în detrimentul 
activităților de predare propriu-zisă a noțiunilor, principiilor, 
etc., potrivit opiniei că activitatea de informare teoretică este 
mai ușoară, elevul putând să o realizeze foarte bine de unul 
singur; subiectivitatea în evaluarea activității elevilor 
(manifestarea unor preferințe sau aversiuni) etc. 

- Deficiențe privind resursele școlare și managementul general 
al învățământului: absența laboratoarelor; calitatea precară a 
echipamentelor școlare și a programelor de învățământ; 
organizarea și funcționarea deficitară a zilei de școală, a 
săptămânii de lucru, a anului și a vacanțelor școlare; inerția 
manifestată de unele conduceri școlare etc. [1, p. 216-222]. 
Nu mai puțină importanță trebuie acordată și familiei, atunci 

când se abordează cauzalitatea eșecului școlar. Este cunoscut, astfel, 
că unele familii oferă un mediu cultural favorabil dezvoltării 
copilului, în timp ce altele prezintă o situație precară sub raport 
material, cultural și al atmosferei de ansamblu. Elevul provenit dintr-
un mediu familial favorizant beneficiază, chiar de la începutul 
școlarității, de un „capital cultural” identic sau foarte apropiat de 
cultura vehiculată de școală, ceea ce îi va asigura succesul școlar și, 



174 
 

ulterior, cel profesional. Totodată, copilul aparținând unei astfel de 
familii este stimulat să frecventeze diferite instituții culturale (muzee, 
expoziții, teatre etc.) și să participe la organizarea/desfășurarea unor 
activități culturale intrafamiliale (de exemplu, lectura, vizionarea 
unor emisiuni televizate, discuții pe diferite teme științifice, estetice 
etc.). Prin comparație cu aceste familii, cele cu un mediu 
defavorizant nu pot să asigure copiilor referințele culturale minime 
necesare pentru a valorifica eficient oferta școlară existentă.  

Mai mult chiar, copiii aparținând unor medii dezavantajate 
sunt educați într-o cultura diferită de cultura dominantă oferită de 
școală, în familie ei achiziționând valori, atitudini, stiluri de muncă 
diferite de cele care conduc la succesul școlar (și, ulterior, la cel 
social). Astfel de copii au toate probabilitățile să intre în conflict cu 
stilul cognitiv și cu normele vehiculate de școală, deoarece ei le vor 
percepe ca străine (diferite) de cele ale mediului lor de existență (de 
unde și atitudinile lor de protest sau de abandon școlar).  

Starea materială bună a familiei este, de asemenea, un factor 
important al reușitei școlare, disponibilitățile financiare existente 
putând susține școlarizarea (taxe, rechizite, cărți etc.) și crearea 
condițiilor necesare studiilor de lungă durată. În familiile sărace, 
copiii optează pentru cicluri școlare de scurtă durată și pentru 
profesii solicitate imediat pe piața forței de muncă. Aceste situații de 
handicap cultural și material (financiar) fac necesare programe de 
educație compensatorie și acțiuni de remediere a handicapurilor 
respective. 

Factorii generali de ambianță educațională atrag atenția 
asupra rolului contextului social în care se face educația, respectiv 
asupra valorii și importanței pe care statul și diferite alte instituții o 
acordă învățământului în ceea ce privește integrarea, succesul 
profesional și cel social al elevilor [1]. 
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Fiecare dintre aceste cauze generatoare de eşec şcolar 
necesită măsuri specifice de combatere şi remediere. Pentru 
profesori, este important să diferenţieze între:  

• dificultăţile de învăţare determinate de handicapul în 
dezvoltarea psihică a elevului şi dificultăţile de adaptare la 
cerinţele activităţii din şcoală;  

• performanţele în învăţare şi uşurinţa cu care elevul se 
adaptează la cerinţele activităţii în școală [3, p. 79]. 

Dintre măsurile de prevenire a apariției eșecului școlar, 
menționăm: 
- Sporirea rolului învățământului preșcolar. Statisticile pedagogice 

arată că aproximativ jumătate din rebuturile școlare constatate în 
ciclul primar și gimnazial își au originea în diferențele prezentate 
de copii la debutul școlarității, diferențe în ceea ce privește 
capacitatea verbală, gradul sociabilității (disponibilitatea de a 
comunica cu ceilalți din jur), cunoștințele și deprinderile minime 
necesare însușirii scris-cititului, familiarizarea cu rigorile unui 
program școlar organizat; 

- Stabilirea unor relații strânse de parteneriat între școală și 
familie, deoarece pentru mulți elevi factorii eșecului școlar se 
situează în familie, și nu în cadrul contextului școlar. Pentru 
buna funcționare a relației „școală-familie”, este necesar ca 
părinții să acorde importanță școlii, să manifeste interes pentru 
studiile copiilor lor, să se arate preocupați de formarea 
profesională a copiilor, de perspectivele lor sociale; 

- Sprijinirea școlii, care trebuie să asigure resurse materiale și 
umane corespunzătoare unui învățământ de calitate; 

- Rolul primordial al profesorului în acțiunea de asigurare a 
reușitei școlare. Pentru aceasta, el trebuie să dispună nu numai 
de o bună pregătire de specialitate, dar și de o competență 
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psihopedagogică în a stabili factorii și metodele cele mai 
adecvate de redresare a dezadaptării sau a eșecului școlar; 

- Proiectarea unor acțiuni de orientare școlar-profesională 
adecvate, care să se desfășoare pe tot parcursul școlarizării, dar 
mai ales la sfârșit de cicluri și la trecerea în viața activă. În 
realizarea acestor acțiuni trebuie să primeze interesele elevilor, 
dar și cererea pieței muncii. 

Activitatea de înlăturare a eşecului şcolar este mai dificilă 
decât cea de prevenire, aceasta presupunând, în principal, elaborarea 
unor strategii de tratare diferenţiată şi individualizată a elevilor aflaţi 
în situaţie de eşec şcolar. Punerea în aplicare a unor astfel de strategii 
necesită o bună cunoaştere a particularităţilor psihologice ale 
elevilor, pentru a putea fi identificate acele dimensiuni psihologice 
care permit realizarea unor dezvoltări ulterioare ale elevului cu 
dificultăţi şcolare sau a unor compensări eficiente [1, p. 223].  

Considerăm că abordarea noţiunilor de succes şi eşec şcolar – 
definire, structură, cauze, măsuri de prevenire şi de înlăturare etc. – a  
fost realizată de pedagogie, psihologie, sociologie, medicină şi alte 
discipline ştiinţifice, care, fiind deosebit de complexe şi într-o 
dinamică fără precedent datorită schimbărilor economice, 
socioculturale, politice, vor fi completate, adaptate sau chiar 
modificate în funcţie de aceşti factori. O atenţie sporită ar trebui 
acordată rolului familiei în succesul sau insuccesul şcolar. Familia, 
prin tonalitatea şi atmosfera sa afectivă, prin dimensiunea sa 
culturală şi gradul de integrare socială, constituie un mediu educativ 
determinant.  

Dintre factorii familiali care pot genera tulburări 
comportamentale și insucces școlar la copii, menţionăm:  

• Deficitul de climat familial şi de structură familială: unele 
însuşiri moral-volitive ale copilului, unele deprinderi de 
comportament, de viaţă personală depind de trăsăturile pe 



177 
 

care le are familia în care trăieşte copilul. Părinţii formează 
miezul grupului familial. Absenţa temporară sau definitivă a 
unuia sau a ambilor părinţi îşi pun amprenta pe echilibrul 
psihic al copilului. O categorie deosebită prin complexitatea 
problemelor pe care le ridică este cea a copiilor orfani sau 
abandonaţi, care se află în grija asistenţei publice, o altă 
categorie o constituie copiii din familii reconstituite (părinţi 
recăsătoriţi), precum și copiii proveniţi din familii în care 
sunt certuri permanente;  

• Divergenţele educative dintre membrii adulţi ai familiei:  cel 
mai adesea şi alţi adulţi, cum ar fi: bunici, mătuşi, unchi, veri, 
prieteni, vecini ş.a. iau parte în mod permanent sau ocazional 
la viaţa familiei respective, care influenţează favorabil sau 
nefavorabil educaţia şi formarea copilului, mai ales bunicii;  

• Grupul fratern are influenţă asupra evoluţiei educative a 
copilului (câţi fraţi sunt, poziţia pe scara vârstei, raportul fete 
– băieţi, dacă este unicul copil în familie etc.);  

• Dezacordul între cerere şi ofertă (cerinţele din partea familiei 
şi posibilităţile reale ale copilului pot genera stări 
conflictuale, de stres); 

• Lipsa condiţiilor necesare vieţii (hrană, îmbrăcăminte, 
încălţăminte, spaţiu de locuit etc.); 

• Lipsa condiţiilor de învăţătură (spaţiu de studiu, cărţi, 
rechizite, linişte, cauzate de certuri sau de stările tensionate);  

• Lipsa controlului unor părinţi asupra activităţii şcolare şi a 
celei extraşcolare, care-i determină pe unii elevi să nu înveţe, 
să aibă alte preocupări ajungându-se până la abandonul 
şcolar; 

• Lipsa legăturii cu şcoala, cu profesorii, cu profesorul 
diriginte; 
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• Lipsa preocupării unor părinţi faţă de orientarea şcolară şi 
profesională a copiilor lor şi direcţionarea forţată spre şcoli şi 
profesii care nu corespund posibilităţilor și dorinţelor 
copiilor;  

• Lipsa de motivaţie şi aspiraţii ale familiei, mulţumindu-se cu 
foarte puţin, sau lăsând la voia întâmplării evoluţia copiilor 
[6, p. 291-296]. 
Multitudinea formelor de manifestare a insuccesului școlar 

determină relativizarea conceptului de succes școlar sau interpretarea 
acestuia într-o relație dinamică și complexă cu insuccesul școlar. 
Ambele forme pot, deopotrivă, cataliza sau dezamorsa energii în 
direcții convergente sau divergente în raport cu scopul inițial al 
acțiunii educaționale. Succesul unei acțiuni poate declanșa, în 
anumite condiții, reacții în lanț de acțiuni succesuale prin focalizarea 
motivației, a voinței, a efectelor pozitive. Un anumit tip de succes 
obținut de un alt individ sau de același individ în circumstanțe 
diferite poate declanșa un lanț de insuccese, prin instalarea atitudinii 
de autosuficiență. Prin evaluarea efectelor acestui caz de succes, din 
perspectivă globală, s-a constatat că, în primul caz, s-a realizat un 
succes real, iar în al doilea caz s-a înregistrat un succes aparent [2, p. 
280]. 

La fel, se poate semnala, pe lângă existența eșecurilor reale, și 
falsele situații de eșec școlar, și pericolul exagerării sau dramatizării 
lor. O strategie educațională inteligentă și creativă poate transforma 
succesul/insuccesul școlar din efect, în cauză și mijloc educativ de 
stimulare a învățării.  
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Abstract 

 The problem of authentic materials in teaching a foreign 
language continues to generate different viewpoints dividing the 
theorists and practitioners into those in favour of and those against 
them. The article highlights the benefits and drawbacks of authentic 
materials when teaching EFL to university students, emphasizing the 
need diversity when incorporating them as a primary source of 
linguistic, sociolinguistic and pragmatic input. 
 Keywords: Authenticity, authentic materials, tasks, 
evaluation, texts, benefits, Communicative Approach(CA), 
Communicative Competence (CC), formal instruction, drawbacks.  

  
Adnotare 

 Problema materialelor autentice în studierea unei limbi 
străine continuă să genereze controverse împărțind mediul academic 
în două tabere: pro și contra. Articolul evidențiază beneficiile și 
dezavantajele materialelor autentice în predarea limbii engleze ca 
limbă străină la studenți, accentuând necesitatea diversifiării 
acestora în calitate de sursă primară de input lingvistic, 
sociolingvistic și pragmatic. 
 Cuvinte-cheie: materiale autentice (MA)/non-autentice, 
sarcini, texte, beneficii instructiv-educative, abordare comunicativă 
(AC), competență de comunicare (CC) cadru formal, dezavantaje. 

 
Expansiunea fulminantă de care se bucură limba engleză ca 

instrument de comunicare internațională la nivel mondial nu se putea 
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produce fără repercurisiuni asupra metodologiei predării, a evaluării 
și, în mod aparte, asupra materialelor didactice utilizate în efortul de 
a facilita dezvoltarea eficientă a CC. Rubin subliniază că învățarea 
eficientă a unei limbi străine (LS) depinde de, cel puțin, trei 
variabile: aptitudini, motivație și oportunități [13, p. 18]. Prin 
oportunități, autoarea se referă la întreaga varietate de conținuturi și 
activități care permit celor ce învață să exploreze limba-țintă atât în 
clasă, cât și în afara ei, iar materialele folosite, în mod aparte cele 
autentice, se înscriu în categoria dată. 

Problematica autenticității în didactica limbilor străine 
rămâne a fi una pertinentă, dar și ambiguă, conceptul evoluând 
semnificativ în ultima perioadă și devenind din ce în ce mai complex 
și sofisticat, ajungând să includă elemente din diverse domenii: 
analiza discursului, studii interculturale, sociolingvistică, pragmatică, 
bilingvism, psihologia cunoașterii, psihologia socială, autonomia 
celui care învață, etnologie și TIC. În didactica limbilor străine 
autenticitatea este percepută din, cel puțin, patru perspective: 
autentictiatea conținuturilor/materialelor, a interacțiunilor, a 
sarcinilor și a evaluării.  Divergențele de opinie sunt în mare parte 
generate de lipsa unui consens privind definiția conceptului de 
autenticitate, dar și de atitudinea rezervată a unor teoreticieni și 
factori de decizie privind rolul dominant și expansionist al limbii 
engleze, care subminează importanța limbilor și culturilor naționale. 
Respectiv, aspectul este profund nuanțat nu doar de calitatea surselor 
de input lingvistic, ci și de factori externi procesului didactic, precum 
apartenența culturală, politică sau economică.   

Referindu-se la autenticitate în didactica limbilor străine, 
Breen (1985) identifică patru aspecte-cheie care stau la baza 
procesului de formare și evaluare a CC:  

1.  Autenticitatea textelor folosite de către profesori pentru a 
asigura studenții cu input de calitate și variat;  
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2.   Autenticitatea interpretării acestor texte de către studenți;   
3. Autenticitatea sarcinilor orientate spre interiorizarea 

cunoștințelor lingvistice; 
4.  Autenticitatea cadrului formal în care are loc procesul 

instructiv [3, p. 61]. 
În acest articol vom aborda problema materialelor autentice 

în didactica limbilor străine, evidențiind avantajele și dezavantajele 
acestora din perspectiva formării CC la studenți. Problema 
materialelor didactice utilizate atrage atenția și rămâne actuală, 
generând numeroase divergențe atât în rândul teoreticienilor, cât și al 
profesorilor. Preocuparea se referă la importanța versus inutilitatea 
materialelor autentice (MA) în predarea-învățarea unei LS, unii 
cercetători evidențiind necesitatea de a le exploata în mod prioritar, 
în timp ce alții afirmă că, în cazul unei limbi străine, eficiența 
acestora nu este deplin cercetată și justificată.  Controversele vin în 
contradicție cu unul dintre principiile AC, care evidențiază 
importanța utilizării materialelor didactice de calitate pentru a oferi 
celor ce studiază o LS oportunități de a explora uzul limbii într-o 
diversitate de contexte, cât mai aproape de cele din afara cadrului 
formal [8, p.129].  

Exploatarea MA la orele de limbă engleză nu reprezintă o 
noutate, acestea având utilizare amplă în cadrul metodelor anterioare 
(metoda traducerii, metoda directă), însă anume în cadrul AC, 
datorită posibilităților de incorporare a unui vast repertoriu de 
activități și strategii didactice care vizează formarea CC, a schimbării 
de paradigmă educațională și de percepții, acestea au devenit o 
preocupare majoră, ceea ce a făcut ca Howart să numească 
fenomenul un cult al materialelor [apud 6, p.1]. Conform definiției 
date de Carter și Nunan [5, p. 69], Kilickaya [7], Martinez [9, p. 2], 
MA sunt acele materiale care nu au fost create în scopuri pedagogice 
și au o funcție socială pentru utilizatorii nativi ai unei limbi. O 
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definiție dată de Nunan (1999) susține că textele autentice reprezintă 
materiale scrise sau orale care nu au fost create pentru instruire. 
Acestea sunt mostre care reflectă naturalețea formelor lingvistice și 
relația acestora în raport cu contextul cultural și social în care are loc 
comunicarea [12, p. 468], iar utilizarea textelor  autentice la orele de 
LS se înscrie într-o abordare constructivistă, numită predarea și 
învățarea contextualizată, care descrie o concepție a predăriii și 
învățarii prin intermediul căreia preofesorii pot mai ușor să realizeze 
conexiuni între ceea ce predau și lumea reală, iar studenții să le 
perceapă astfel [2, p. 2]. MA apar în manualele de generație nouă sub 
diverse forme, fie ca extrase din bilete de călătorie, orare de zbor, 
meniuri, afișe publicitare sau fragmente din presă etc., care, de fapt, 
reflectă în linii mari un gen de limbă-standard, mult prea corectă și 
prescriptivistă, contrastând puternic cu limba utilizată de vorbitorii 
nativi în situații reale de comunicare.  Respectiv, se constată că cei 
care studiază o LS posedă, de cele mai multe ori, competențe 
metalingvistice de invidiat și un stil de exprimare mult prea formal, 
iar ca rezultat eșuează adesea în interacțiunile verbale cu vorbitorii 
nativi. În această ordine de idei, devine imperioasă necesitatea de a 
suplimenta conținuturile curriculare, în special la nivel universitar, cu 
materiale autentice care reflectă diversitatea de registre și de stiluri 
de exprimare mai puțin livrești, care caracterizează purtătorii unei 
limbi, ceea ce în cadrul formal se întâmplă arareori. Situația devine 
una cu adevărat sensibilă dacă se ia în considerare noul statul al 
limbii engleze, cel de Lingua Franca, care presupune existența unei 
diversități însemnate de varietăți lingvistice și care, la rândul lor, sunt 
imposibil de abordat în cadrul manualelor-standard. Iar atunci când 
interacționează cu o varietate care nu a fost tratată în procesul de 
predare – învățare, studenții devin derutați, frustrați, dezvoltând 
diverse bariere de comuncare. Firește, ideal ar fi ca profesorii, 
deopotrivă cu studenții, să poată anticipa varietatea limbii engleze cu 
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care vor interacționa în viitor și să identifice conținuturi autentice 
specifice pentru a facilita formarea de competențe anume în acea 
varietate (American English, British English, Indian English, 
Chinese English etc.). 
 MA sunt o necesitate în cadrul orelor de LS pentru că acestea 
servesc la reducerea diferențelor dintre  viața clasei și cea a lumii 
reale [11, pp.148-49]. Și, deoarece textele autentice nu au fost 
modificate pentru a se însuși anumite forme lingvistice în baza lor, 
studenții au sentimentul că învață limba așa cum este ea, naturală, și 
nu doar anumite forme ale ei. Autoarea Kilickaya (2004) afirmă că 
studenții trebuie să intre cât mai mult în contact cu texte autentice 
„pregătindu-se astfel să facă față situațiilor autentice din lumea reală” 
[7], deoarece atunci când studenții învață limba doar conform 
manualului, ei nu vor fi pregătiți pentru a o utiliza în viața reală [4].  

Ținând cont de polemizările date, este important să se 
analizeze atent, meticulos chiar, conținutul în baza căruia studenții 
interacționează cu limba-țintă. Parcurgerea cu sfințenie a unui 
manual, oricât de bun și calitativ ar fi acesta, presupune limitarea 
oportunităților studenților de a explora imensitatea de stiluri, registre 
și moduri de exprimare care caracterizează purtătorii unei limbi. 
Aceștia vor fi foarte bine familiarizați cu un registru și un stil 
preponderent neutru, care nu îi va pregăti pentru a percepe marea 
diversitate de subtilități semantice exprimate prin metafore, 
hiperbole, elipse etc.  

În literatura de specialitate există diverse clasificări ale MA. 
Astfel, se indentifică: 

- materiale autentice auditiv-vizuale (afișele publicitare la TV, show-
urile televizate, desenele animate și buletinele de știri); 
- materiale autentice vizuale (imagini, fotografii, picturi etc.);  
- materiale autentice imprimate (articole din presă, reviste, lucrări 
literare); 
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 - obiecte autentice (monede, cărți poștale, drapeluri etc.). 
Oponenții utilizării de materiale autentice își argumentează 

poziția  afirmând că: 
- MA sunt, de regulă, prea complexe pentru cei ce studiază o 

LS și pot produce frustrare și demotivare; 
- MA conțin prea multă informație socioculturală care poate 

fi prea dificil de sesizat și de înțeles corect de către cei ce studiază o 
LS. În plus, informația culturală poate genera reacții și atitudini 
negative celor ce studiază o limbă dată; 
  - MA conțin prea multe structuri și un vocabular complicat,  
varietăți lingvistice (îndeosebi în cazul MA orale) care produc mai 
multă confuzie decât claritate celor ce studiază; 
   - MA nu totdeauna sunt suficient de interesante pentru cei ce 
studiază o LS; 

- materialele non-autentice sunt mai eficiente în studierea 
unei LS, deoarece acestea sunt editate și procesate astfel, încât să 
corespundă nivelului studenților. 

Pentru a evidenția avantajele textelor autentice, ne vom referi 
succint la trăsăturile caracteristice ale textelor non-autentice. Peacock 
(1997) menționează că limba folosită este artificială și conține 
numeroși indicatori falși precum: 
- fraze absolut corect structurate; 
- întrebări care sunt orientate spre consolidarea unei structuri și la 
care se răspunde deplin; 
- repetarea unor structuri lingvistice; 
- adesea produc senzația că ceva nu se leagă; 

Aceste deficiențe au fost identificate încă în sec. al XIX-lea 
de către marele pedagog Henry Sweet, care scria: „marele avantaj al 
textelor naturale, idiomatice asupra metodelor sau sistemelor 
artificiale constă în faptul că acestea reflectă obiectiv orice aspect al 
limbii. Sistemele articficiale, pe de altă parte, au tendința de a fi 
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repetitive, de a se concentra pe anumite forme și structuri gramaticale 
sau elemente de vocabular, în detrimentul altora, care sunt deopotrivă 
de sau chiar mai importante” [Sweet, 1899, apud 6, p. 99]. 
 Deși foarte utile în asimilarea unor structuri ale limbii, atunci 
când vorbim despre dezvoltarea competenței de lectură, a gândirii 
critice și a competenței de comunicare per se, materialele non-
autentice nu sunt prea bine-venite, în special în predarea – învățarea 
– evaluarea limbii străine la studenți. Materialele  utilizate trebuie să 
fie dintre acelea pe care studenții vor fi motivați să le studieze, 
indiferent dacă sunt în clasă, în transport, în călătorie etc., deoarece 
acestea le permit să interacționeze cu limba și cu conținuturi, nu doar 
cu forme lingvistice [1, p. 63]. 

Printre beneficiile primare ale utilizării de materiale autentice 
se enumeră potențialul acestora de a spori comprehensiunea, astfel, 
explorând o LS prin intermediul textelor neprelucrate din punct de 
vedere pedagogic, studenții își dezvoltă abilități de a percepe și de a 
interptera mesaje transimise implicit, prin conectarea ideilor noi la 
schemele anterioare ale cunoașterii. Spre deosebire de acestea, 
materialele non-autentice sunt mereu fabricate pentru a prezenta 
anumite funcții sau forme lingvistice de-a gata, solicitând mai puțin 
efort mental din partea celor ce studiază o limbă țintă. 

Interacționând cu materiale autentice, studenții:  
-trebuie să decodeze sensul contextual al expresiilor 

idiomatice, al frazelologismelor, dezvoltând astfel o sensibilitate 
aparte față de particularitățile socioculturale ale utilizării limbii- 
țintă în diverse situații; 

-acumulează cunoștințe culturale despre comunitate, limba 
căreia o studiază, prezentate într-un limbaj și un stil natural, 
original; 

-sunt sensibilizați față de varietățile stilistice și diferite 
registre ale limbii; 
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- manifestă curiozitate și interes față de LȚ, ei conștientizând 
că interacționează cu elemente specifice din punct de vedere 
lingvistic, cultural, artistic etc., care aparțin poporului, limba căruia 
o studiază; 

- își dezvoltă gândirea critică, ei trebuind să efectueze o serie 
de operațiuni mentale pentru a decoda mesajul transmis; 

- devin mai motivați, mai deschiși și mai toleranți față 
limba/cultura-țintă și se implică mai activ în activitățile didactice 
organizate în baza acestora. (Studiile longitudinale efectuate de 
Peacock, 1997, confirmă ipoteza dată); 

- își dezvoltă abilități practice de a decoda mesaje exprimate 
prin limbaj figurat, care în textele non-autentice lipsește aproape cu 
desăvârșire. Limbajul acestora din urmă este restrictiv-limitativ, 
comportând, în principal, sens denotativ, ceea ce, ulterior, se traduce 
în incapacitatea studenților de a interpreta adecvat ironia, sarcasmul 
sau alte sensuri exprimate prin diverse figuri de stil, extrem de 
frecvent folosite în comunicarea de zi cu zi.  

Widdowson (1998) subliniază că limba străină studiată 
trebuie să fie autentică: nu doar din punctul de vedere al materialelor 
folosite, ci și din cel al activităților didactice la care participă cei care 
o studiază, al reacției participanților și al implicării lor în procesul de 
cunoaștere. Deci ne referim la autenticitatea interacțiunilor la toate 
nivelele, nu strict la autenticitatea conținuturilor [13]. Calitatea 
materialelor contează enorm, însă nu mai puțin importante sunt 
activitățile didactice la care participă studenții. În aceeași ordine de 
idei, trebuie remarcat că majoritatea sarcinilor de lucru propuse în 
baza conținuturilor non-autentice adesea sunt artificiale, ceea ce 
reduce semnificativ interesul și gradul de implicare al celor ce 
studiază.  
 Pe lângă multitudinea de avantaje pe care le au, materialele 
autentice prezintă și unele dezavantaje, care nu pot fe neglijate de 
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către profesori. În primul rând, acestea pot fi împregnate cu structuri 
lingvistice prea complicate sau nepotrivite, care vor deruta studenții, 
cu precădere pe cei cu un nivel de cunoaștere a limbii redus. Apoi, 
acestea pot conține elemente socioculturale controversate, care pot 
duce la formarea de stereotipuri și prejudecăți. În special, în cazul 
textelor autentice în format vodeo/audio, unul dintre dezavantaje se 
referă la multitudinea de accente care ar putea debusola studenții. 
Însă, în același timp, particularitatea dată ar putea fi valorificată 
pentru a-i pregăti pe studenți pentru interacțiunile verbale reale, care 
abundă în asemenea varietăți. 
 Cu toate disputele și controversele de opinie, beneficiile 
instructiv-educative ale MA prevalează și, în cazul studenților 
universitari, în mod special, acestea trebuie să reprezinte o prioritate, 
asigurându-i cu oportunități multiple de a explora o vastă diversitate 
de utilizări ale limbii-țintă în situații de comunicare reală. 
Familiarizarea studenților cu diverse forme și stiluri de exprimare nu 
este un moft, ci o necesitate, pentru a facilita adapratea 
competențelor lor de comunicare la diverse standarde cu care ar 
putea interacționa în viața reală, ceea ce e cu neputință de obținut 
prin intermediul materialelor adaptate pentru a satisface anumite 
obiective instructive. 
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Abstract 
 Leadership is the main component of change, providing 
vision, and dedication necessary for its materialization. Leadership 
is actually a skill that is formed through education, unique 
experiences, interaction with inspirational people and of course 
practice.The ability of a man, his art of leading is defined by 
leadership that is a complex process and relates to the participation 
of those surrounding him to the lead. This participation of the 
organization obtained as much as possible , only  through non-
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coercive means defines coerced participation  in order  to fulfill all 
objectives [1]. 
 Keywords: leadership, management, organizational change,  
schools, motivation of staff, organizational performance. 
  

Conceptul de leadership transformațional se utilizează pentru 
a sublinia mai puternic rezultatul în timp al practicării unui stil de 
conducere eficient în cadrul unei organizatii. 
  Studiile efectuate au evidențiat faptul că leadershipul 
transformațional ii determină pe cei conduși să depășească 
performanțele așteptate și să atingă nivele mai mari de satisfacție și 
devotament față de grup si organizatie. „În activitatea 
leadershipului, motivarea personalului nu este suficientă, nu este 
îndeajuns ca liderii să antreneze subalternii pentru a îndeplini 
obiectivele, prin simple acțiuni motivaționale, ci este mai mult decât 
necesar ca, cel puțin, o parte dintre membrii grupului să se angajeze 
personal în această activitate. Un lider adevărat nu doar motivează, 
ci găsește acele pârghii de automotivare, dând un sens muncii lor” 
[6]. 
 Motivarea intrinsecă, deprinderile de gândire creativă și 
delegarea de putere sunt esențiale pentru exercitarea leadershipului. 
 Leadershipul  este  orientat  cǎtre  rezolvarea  optimă  a  
sarcinilor organizaționale. Liderul este cel care defineşte clar 
rolurile membrilor, planifică organizarea activitǎţilor în timp și 
ghidează schimbarea organizațională. Leadershipul este un proces 
cu finalitate. El urmărește rezultatele ce privesc competitiv 
organizația, precum și factorul uman al acesteia (satisfacția în 
muncă, implicarea, eficiența și calitatea). Un bun lider motivează 
angajații, le urmărește performanțele, îi ajută, îi îndrumă și ia 
decizii.  
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În literatura de specialitate, apar anumite premise generale 
asupra leadershipului transformațional: stilul de conducere este în 
strânsă legatură cu stabilitatea angajaților la locul de muncă și cu 
satisfacția la locul de muncă, eficiența și gradul de implicare sunt 
dependente de managementul relațiilor dintre angajati, 
disponibilitatea angajaților de a se angaja în alte roluri sau în sarcini 
noi crește odată cu satisfacția acestora față de management și față 
de lideri. 
 Cercetările întreprinse recent evidențiază fie influența 
trăsăturilor de personalitate asupra acestuia [7], fie impactul pe care 
leadershipul transformațional îl are asupra motivaţiei şi satisfacţiei 
angajaţilor [5]. Leadershipul transformațional este o abordare de 
conducere care creează schimbări valoroase și pozitive, de valoare 
față de cei condusi. Liderul dezvoltă motivația, moralul și 
performanța grupului pe care îl coordonează. 
 La nivel organizațional, liderul identifică nevoia de 
schimbare, creează o viziune pentru a orienta schimbarea prin 
inspirație și efectuează schimbarea prin intermediul devotamentului 
membrilor grupului. 
 James MacGregor Burns (1978) a introdus pentru prima dată 
conceptul de „transforming leadership” prezentând două concepte:  
leadershipul transformațional și leadershipul tranzacțional. 
Abordarea transformațională creează schimbări semnificative în 
viața organizațiilor, reproiectează percepțiile și valorile, schimbă 
așteptările și aspirațiile angajaților.  
 Bernard M. Bass (1985)  a constatat că  liderul transformă și 
motivează membrii grupului prin intermediul considerației 
individuale, al stimulării intelectuale, al motivației și al influenței 
idealizate prin care liderul oferă un model pentru un comportament 
ce implică standarde morale și etice ridicate, insuflă admirație.
 Liderul transformațional are anumite atribute care îl 
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individualizează, atribute care determină anumite viziuni și atitudini 
în cadrul grupului, cum ar fi: orientare catre exterior, comunicare – 
inspiratie: claritatea jobului și productivitate sporită .  
 Propunem ca prin intermediul „Modelului teoretic și 
metodologic al leadershipului educațional în contextul motivării 
cadrelor didactice și a dezvoltării performanțelor organizaționale” 
(MLE) să obținem date prin care să identificăm nivelul motivațional 
al cadrelor didactice, competenţele care optimizează schimbarea în 
cadrul organizațiilor școlare, gradul de obținere a performanței 
organizaționale. 
 Modelul MLE prezintă soluții funcționale de exercitare a 
leadershipului din perspectiva performanței organizaționale și 
motivării cadrelor didactice. 
  Leadershipul  şi cultura  organizaţiei reprezintă o premisă 
managerială și valorică în formarea profesorului leader și a 
managerului lider în scopul dezvoltării performanțelor 
organizaționale. 
              Funcţiile esenţiale ale liderului, în raport cu grupul condus, 
sunt: direcţia – conducerea  şi  coordonarea  eforturilor  membrilor  
grupului; motivaţia – determinarea grupului, dezvoltarea propriilor 
competenţe interpersonale. Direcţia cumulată cu motivaţia generează 
sinergie, efectul total fiind superior sumei părţilor. 
     Performanţa, raportată la sistemul de invățământ, implică 
obligaţii reciproce de tipul: performanţa individuală presupune 
participarea activă la evoluţia instituţiei, iar performanţa 
organizaţională presupune atât satisfacţia salariaţilor, cât şi rolul 
social al instituţiei în dezvoltarea societăţii. 
 Performanţa organizaţională este cea mai importantă modalitate 
de măsurare a succesului unei instituţii prin intermediul unui set de 
indicatori care reflectă rezultatele diferitelor domenii şi procese. 
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 Managementul performanţei este procesul prin care instituţia 
creează contextul în care fiecare persoană performează, folosind la 
maximum calităţile, abilităţile şi competenţele sale specifice [2, 4, 8]. 
 Managementul performanţei susţine atât dezvoltarea 
profesională, cât şi pe cea personală, astfel încât succesul angajaţilor 
se transformă în succesul instituţiei. Performanţa determină motivaţia 
internă a cadrului didactic, cea mai importantă sarcină este de a 
identifica acele competenţe-cheie care duc la obţinerea performanţei 
didactice.  
 După J. S. Armstrong [2], managementul performanţei poate 
fi definit ca o abordare strategică a succesului unei organizaţii, prin 
îmbunătăţirea performanţei oamenilor care activează în aceste 
organizaţii şi a motivaţiei acestora, prin dezvoltarea capacităților şi 
coeziunii echipelor. Managementul performanţei este strategic, în 
sensul că are în vizor probleme mai generale cu care se confruntă o 
organizaţie pentru a putea funcţiona cu eficacitate în mediul în care 
se află. Este oportună, în viziunea autorului, corelarea sau alinierea 
obiectivelor organizaţionale cu/la cele individuale şi integrarea 
necesităţilor individuale cu cele ale organizaţiei, la cel mai înalt nivel 
posibil.  
 Managementul performanţelor presupune o abordare 
sistemică, realizată succesiv prin acţiuni de planificare, îndrumare 
(coaching), evaluare a performanţelor şi prin dezvoltarea lor 
continuă, acesta fiind un proces ciclic ce integrează două mari 
procese specifice managementului performanţei: evaluarea 
performanţelor profesionale şi dezvoltarea personală şi profesională a 
angajaţilor [3, 8, 9]. 
 Planificarea performanţelor reprezintă un proces prin care 
instituţia identifică mijloacele şi activităţile prin care fiecare cadru 
didactic se poate dezvolta. Pentru aceasta, se evaluează competenţele 
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cadrului didactic prin raportare la standarde, se identifică punctele 
tari şi punctele slabe ale acestuia şi se ia o decizie referitoare la 
avansarea în carieră a acestuia. 
 Obiectivele de dezvoltare profesională ale cadrului didactic 
trebuie să fie astfel formulate, încât să fie mobilizatoare, realizabile 
şi acceptabile, și să satisfacă criteriul SMART. O altă funcţie a 
managementului performanţelor reprezintă evaluarea, aceasta având 
un rol semnificativ din perspectiva îmbunătăţirii performanţelor şcolii. 
Evaluarea performanţelor reprezintă o condiţie necesară pentru 
asigurarea progresului unei instituţii/unui angajat, dar nu suficientă. 
 După Ph. Perrenoud, „evaluarea performanţelor îşi justifică 
valoarea în măsura în care este considerată parte integrantă a 
procesului de dezvoltare continuă a competenţelor specifice cerinţelor 
postului” [9]. 
 Conform modelului MLE, obiectivele generale ale evaluării 
performanţelor cadrelor didactice  sunt : a) să identifice nivelul actual 
al performanţei cadrului didactic în activitatea desfăşurată; b) să ajute 
cadrul didactic să-şi îmbunătăţească performanţa; c) să ofere temei 
pentru recompensarea cadrelor didactice conform contribuţiei lor la 
atingerea scopurilor instituţiei; d) să identifice performanţa potenţială 
a cadrelor didactice în scopul promovării avansării în grad didactic; e) 
să asigure informaţia necesară pentru planificarea succesivă a 
activităţilor instituţiei. 
 Un rol semnificativ în managementul performanţelor revine 
monitorizării performanţei, prin sistemul de monitorizare a 
performanţelor cadrelor didactice asupra calităţii procesului 
educaţional. Susţinem ideea ca fiecare instituţie şcolară trebuie să 
dispună de un sistem propriu de evaluare a performanţelor, corelat 
cu misiunea instituţiei, cu structura, cu valorile, cu strategia de 
formare internă și cu sistemul promovărilor. Odată ce succesul şi 
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competitivitatea instituţiilor de învăţământ depind, în mare măsură, 
de performanţa profesională a cadrelor didactice, managementul 
performanţelor și managemetul motivării trebuie să devină o 
preocupare stringentă şi permanentă a echipei manageriale. 
 Leadershipul transformațional, prin definiție și abordare, 
contribuie la dezvoltarea profesională a cadrului didactic, la 
dezvoltarea organizațională, la formarea competențelor profesionale 
prin implicarea acestuia într-un proces sistematic  de căutare, de 
identificare a soluțiilor întru optimizarea activității practice pe care o 
desfășoară. Prin dezvoltarea unei culturi profesionale, în care 
inovaţia, asumarea de riscuri profesionale, colaborarea, consolidarea 
și împărtășirea cunoştinţelor sunt apreciate și prin oferirea șansei de a 
face un schimb de experiență avansat, leadershipul transformațional 
motivează cadrele didactice. 
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STUDIU PRIVIND NIVELUL DE FORMARE A 
COMPETENȚELOR DE REZOLVARE A 

PROBLEMELOR PRIN INDUCȚIE MATEMATICĂ LA 
ELEVII DE NIVEL LICEAL 

 
COSMA ADRIAN MIHAI, doctorand 

(România) 
Abstract 

The thesis fundamentally teaches and practically bases the 
level of problem-solving skills through mathematical induction in 
high school students. 

Keywords: problem, skills, induction, level of trening. 
 

Adnotare 
 Articolul fundamentează teoretic și practic nivelul de 

formare a competențelor de rezolvare a problemelor prin inducție 
matematică la elevii de nivel liceal. 

Cuvinte-cheie: problemă, competenţe, inducție, nivel de 
formare.  
 
 Metoda inducției matematice este utilizată în demonstrarea 
unor propoziții matematice ce depind de un număr natural, fiind utilă 
atât în prima clasă de liceu, când se predă acest concept, cât și pe 
parcursul următorilor ani (învățământ secundar superior). Termenul 
inducţie vine de cuvântul de origine latină inductio, care, tradus, 
înseamnă ,,aducere, introducere, dovedire prin exemple, orientare 
spre” [3, p. 314].  

 În logică, prin inducţie se înţelege o formă de raţionament în 
care gândirea noastră pleacă de la particular la general sau de la 
cunoştinţe cu un grad de generalitate mai mic, la cunoştinţe cu un 
grad de generalitate mai mare [7, p. 22]. 
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La baza raţionamentului inducţiei matematice stă axioma a 
cincea a şirului natural al numerelor [6], care constituie şi conţinutul 
acestei metode: ,,Dacă o proprietate oarecare, legată de numerele 
naturale, este adevărată pentru un număr natural a şi dacă, 
presupunând că ea este adevărată pentru un număr oarecare n, este 
adevărată şi pentru numărul n +1, atunci este adevărată pentru toate 
numerele naturale începând de la a”. 

Având în vedere tipul de probleme care se pot rezolva prin 
inducție matematică, și anume demonstrarea unor propoziții 𝑃𝑃(𝑛𝑛),  
unde 𝑛𝑛 este un număr natural, competențele de bază ce se doresc a fi 
formate la elevii din primul an de liceu cu privire la acest conținut 
sunt: 

- formularea proprietății generale a unei expresii matematice; 
- scrierea formelor particulare a unei propoziții 𝑃𝑃(𝑛𝑛); 
- identificarea unor relații între formele de scriere a unei 

propoziții 𝑃𝑃(𝑛𝑛). 
În scopul determinării nivelurilor de formare a competențelor 

de rezolvare a problemelor prin inducție matematică la elevii de nivel 
liceal, am realizat un studiu constativ al acestora.  

Studiul constatativ s-a desfășurat în luna ianuarie a anului 
2018, în cadrul activităților de la orele de matematică în clasele 
liceale. Pentru a realiza studiul constatativ, am folosit metoda testării. 
Eșantionul a cuprins 102 elevi de 14-16 ani, din două instituții, așa 
cum urmează:  

 Liceul Tehnologic „Grigore Antipa”, Bacău:  
 Clasa a IX-a A (28 de elevi) – filieră tehnologică 

(programa M2); 
 Clasa a IX-a B (27 de elevi) – filieră tehnologică 

(programa M2); 
 Colegiul Național  „Vasile Alecsandri”, Bacău: 
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 Clasa a IX-a B (30 de elevi) – profil real, specializare 
științele naturii (programa M1); 

 Clasa a IX-a C  (26 de elevi) – profil real,  
specializare științele naturii (programa M1). 

Fiecare dintre probele aplicate a fost administrată pe parcursul 
unei ore. Pentru a evita dificultăţile de receptare, s-au respectat 
următoarele condiții:  

– fiecare sarcină s-a citit frontal și s-a urmărit înțelegerea 
acesteia de către toți elevii; 

– s-a oferit timp necesar pentru răspuns;  
– la solicitare, s-au oferit sugestii și explicații de rigoare, fără a 

relata răspunsul așteptat. 
Pentru a determina  nivelurile  de  formulare a proprietăți 

generale a  unei expresii matematice, a fost aplicată o probă cu itemi 
obiectivi de tip alegere multiplă, dat fiind faptul că această categorie 
include exerciții de aflare a termenului general al unui șir, precum și  
marginile unui șir (în mare majoritate), în total, șase itemi. 

Prelucrarea rezultatelor ne-a permis să evidențiem  trei niveluri 
de performanță și să sintetizăm descriptorii respectivi: 

• La nivelul minim au fost plasați elevii care au acumulat cel 
mult 50 de puncte, ceea ce constituie sub 50% din punctajul maxim 
al testului.  

• La nivelul mediu au fost repartizați elevii care au acumulat 
51-80 de puncte, ceea ce constituie circa 51-80% din punctajul 
maxim al testului.  

•  La nivelul avansat au fost plasați elevii care au acumulat 81-
100 de puncte, ceea ce constituie mai mult de 81% din punctajul 
maxim al testului.  

Aceste rezultate sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 



201 
 

Tabelul 1. Rezultatele studiului constatativ. Nivelurile  de  formulare a 
proprietăți generale a  unei expresii matematice la elevii din clasele liceale 

 
Analiza calitativă și cantitativă a rezultatelor (tabelul 1) ne-a 

condus la următoarele constatări: 
• Prevalează nivelul minim. La acest nivel s-au plasat aproape 

jumătate din elevii implicați în studiul constatativ (53 %). 
• Nivelul mediu are o pondere mai mare față de nivelul avansat 

(aproximativ cu 12%). La nivelul mediu s-au plasat aproape o treime 
din elevi (30 %), iar la nivelul avansat – mai puțin de o cincime din 
elevi (17 %). 

Aceste rezultate denotă un nivel relativ slab de formulare a 
proprietății generale a  unei expresii matematice la elevii din clasele 
liceale.  

În vederea determinării nivelurilor de scriere a formelor 
particulare a unei propoziții P(n), a fost elaborat un test docimologic 
(9 itemi), împreună cu matricea de specificații. Pentru verificarea 
testului, a fost construit baremul de corectare şi apreciere.  Itemii din 
test au fost de diferite tipuri: obiectivi (tip pereche, cu alegere 

Instituția Clasa 
Nivel de performanță 

Minim Mediu Avansat 

Liceul Tehnologic 
„Grigore Antipa”, Bacău  

Clasa a IX-a A  
   (28 de elevi)      

16 elevi 
(57 %) 

7 elevi 
(25 %) 

5  elevi 
(18 %) 

Liceul Tehnologic 
„Grigore Antipa”, Bacău  

Clasa a IX-a B  
   (27 de elevi)      

17 elevi 
(63 %) 

6 elevi 
(22,2 %) 

4  elevi 
(14,8 %) 

Colegiul Național „Vasile 
Alecsandri”, Bacău 

Clasa a IX-a B 
(30 de elevi) 

12 elevi 
  (40 %) 

12  elevi 
(40 %) 

6 elevi 
(20 %) 

Colegiul Național „Vasile 
Alecsandri”, Bacău 

Clasa a IX-a C 
(26 de elevi) 

14 elevi 
  (54 %) 

8 elevi 
(31 %) 

4 elevi 
(15%) 



202 
 

multiplă) și subiectivi (tip rezolvare de probleme, întrebări 
structurale).  

Cele mai bune rezultate au fost obținute la itemii  care au avut 
forme particulare simple sau care au putut fi concretizate prin calcul 
simplu, iar cele mai slabe – la itemii care au solicitat scrierea unor 
forme particulare de sume în care nu  sunt toți termenii consecutivi 
sau sume de șiruri care nu au un același prim-termen.  

Prelucrarea datelor obținute ne-a permis să evidențiem trei 
niveluri de performanță: 

• La nivelul minim au fost plasați elevii care au acumulat cel 
mult 50 de puncte, ceea ce constituie sub 50% din punctajul maxim 
al testului.  

• La nivelul mediu au fost repartizați elevii care au acumulat 
51-80 de puncte, ceea ce constituie circa 51-80% din punctajul 
maxim al testului.  

•  La nivelul avansat au fost plasați elevii care au acumulat 81-
100 de puncte, ceea ce constituie mai mult de 81% din punctajul 
maxim al testului.  

 Analiza calitativă și cantitativă a rezultatelor (tabelul 2) ne-a 
condus la următoarele constatări: 

• Prevalează nivelul mediu, la care s-au plasat 44 % din elevi; 
• Nivelul mediu are o pondere mai mare față de nivelul minim 

(aproximativ cu 7 %). La nivelul minim s-au plasat 37 %, iar la 
nivelul avansat – 19 % din elevi. 

Aceste rezultate denotă un nivel relativ bun al scrierii formelor 
particulare a unei propoziții P(n) la elevii din clasele liceale, așa 
cum se vede din tabelul de mai jos. 
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Tabelul 2. Rezultatele studiului constatativ. Nivelurile de scriere a 
formelor particulare a unei propoziții P(n) la elevii din clasele liceale 

Sistematizând greșelile comise la rezolvarea testului, constatăm 
că cele mai mari dificultăți s-au manifestat la itemii ce au solicitat 
scrierea unor forme particulare de sume în care nu  sunt toți termeni 
consecutivi sau sume de șiruri care nu au un același prim-termen. 

Pentru determinarea nivelurilor de identificare a unor relații 
între formele de scriere ale unei propoziții P(n), a fost elaborat un 
test docimologic, constituit din trei itemi, în conformitate cu matricea 
de specificații. Pentru verificarea testului, a fost elaborat baremul de 
corectare și apreciere.  

• În primul item, se solicită descoperirea prin observare a 
relației de recurență  a unui șir de tip progresie.  

• Al doilea item cere elevilor să scrie relația de recurență a unui 
șir de tip sumă. 

• Al treilea item a constituit o sarcină de scriere a unei relații 
pentru o propoziție de tip inegalitate.  

Instituția Clasa 
Nivel de performanță 

Minim Mediu Avansat 

Liceul Tehnologic 
„Grigore Antipa”, Bacău  

Clasa a IX-a A  
      (28 de elevi)      

10 elevi 
(35,8 %) 

12 elevi 
(42,8 %) 

6  elevi 
(21,4 %) 

Liceul Tehnologic 
„Grigore Antipa”, Bacău  

Clasa a IX-a B  
      (27 de elevi)      

11elevi 
(41 %) 

12 elevi 
(44 %) 

4  elevi 
(15%) 

Colegiul Național 
„Vasile Alecsandri”, 

Bacău 

Clasa a IX-a B 
(30 de elevi) 

10 elevi 
  (33,3%) 

13  elevi 
(43,3 %) 

7 elevi 
(23,3 %) 

Colegiul Național 
„Vasile Alecsandri”, 

Bacău 

Clasa a IX-a C 
(26 de elevi) 

10 elevi 
  (38,2%) 

12  elevi 
(46,4%) 

4 elevi 
(15,4%) 
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 Prelucrarea rezultatelor ne-a permis să evidențiem trei 
niveluri de performanță:  

• La nivelul minim, am plasat elevii care au acumulat sub 12 
puncte, adică sub 57 % din punctajul maxim al testului; 

• La nivelul mediu, am situat elevii care au acumulat 13-17 
puncte – circa 57-81% din punctajul maxim; 

• La nivelul avansat, am plasat elevii care au reușit să 
acumuleze 18-21 puncte – mai mult de 81% din punctajul maxim. 
 

Tabelul 3. Rezultatele studiului constatativ. Nivelurile de identificare a 
unor relații între formele de scriere ale unei propoziții P(n)  

Analiza calitativă și cantitativă a rezultatelor (tabelul 3) ne-a 
condus la următoarele constatări: 

• Nivelul mediu este preponderent. La acest nivel s-au plasat 
mai puțin de jumătate dintre elevii implicați în studiul 
constatativ (46 %); 

Instituția Clasa 
Nivel de performanță 

Minim Mediu Avansat 
Liceul Tehnologic 
„Grigore Antipa”, 

Bacău  

Clasa a IX-a A  
   (28 de elevi)      

13 elevi 
(57,1 %) 

13 elevi 
(35,7 %) 

2  elevi 
(7,1 %) 

Liceul Tehnologic 
„Grigore Antipa”, 

Bacău  

Clasa a IX-a B  
   (27 de elevi)      

12 elevi 
(35,8 %) 

12 elevi 
(42,8 %) 

3  elevi 
(21,4 %) 

Colegiul Național 
„Gheorghe 

Vrănceanu”, Bacău 

Clasa a IX-a B 
(30 de elevi) 

12 elevi 
  (36,6 %) 

15  elevi 
(53,3 %) 

3 elevi 
(10 %) 

Colegiul Național 
„Vasile 

Alecsandri”, Bacău 

Clasa a IX-a C 
(26 de elevi) 

10 elevi 
  (33,3 %) 

11 elevi 
(43,3 %) 

5 elevi 
(23,3 %) 
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• Nivelul minim are o pondere mare față de nivelul avansat 
(aproximativ cu 30%). La nivelul minim s-au plasat 42 %;  

• Nivelul avansat  a încadrat doar 12 % din elevi. 
Astfel, nivelul aspectelor care pun dificultăți în rezolvarea 

problemelor este relativ mai bun, deși nu poate fi considerat pe 
deplin satisfăcător.  

În Figura 1. se prezintă rezultatele obținute pe cele trei domenii 
investigate. 

 
 

Figura 1. Rezultatele studiului constatativ. Nivelurile competențelor de 
rezolvare a problemelor prin inducție matematică la elevii de nivel liceal  

 
 Sistematizarea datelor a permis să constatăm că cele mai 
dezvoltate competențe la elevii investigați sunt cele legate de 
scrierea formelor particulare (FP), fiind urmate de cele cu privire la 
identificarea relațiilor (R), dificultăți mai mari având la formularea 
unei proprietăți generale (PG), constituind pentru elevii din clasele 
liceale cele mai complexe și mai abstracte cerințe. De asemenea, se 
poate observa că elevii de la profilul real au rezultate mult mai bune 
față de elevii din clasele cu profil tehnic.  
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Studiind proiectele didactice ale activităților cu conținut 
matematic desfășurate în grupele implicate în experiment, am 
constatat că sarcini de formulare a unei proprietăți generale pentru o 
propoziție sunt propuse mai rar. În cele mai multe cazuri, astfel de  
activități se limitau la indicarea de către profesor a acestei proprietăți. 
În schimb, prevalau activitățile de verificare a unor situații (cazuri, 
forme) particulare. Nu au fost propuse sarcini care să vizeze 
identificarea relațiilor dintre diferite forme ale unei propoziții 
matematice. La nivel de strategii didactice, am constatat că se 
folosesc metode didactice tradiționale și mai puțin cele care pot 
motiva elevul pentru o învățare eficientă.  
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ABORDAREA SISTEMICĂ A STĂRII DE BULLYING LA 
ADOLESCENȚI (STUDIU DE CAZ) 

 
RODICA POPA, doctorandă 

Abstract 
         In this research, I am looking at the implementation of a 
program demanding improvment of the problematic behaviour of 
bullying. The cause in research is presenting the individual as no 
longer an independent entity, but he is now seen as an element in link 
to several systems, depending on the roles and statuses held: family, 
culturally, socially. 
 Keywords: bullying, pattern of communication, systemic 
family. 
 
         În prezent, individul nu mai este privit ca o entitate 
independentă, ci este considerat un element ce aparține mai multor 
sisteme: familial, cultural, social – în funcţie de locul deținut, de 
rolurile şi statusurile sale. Performanța clinică a abordării sistemice a 
individului a determinat crearea unor noi curente în terapie, unul 
dintre ele fiind terapia de familie. Familia este mai mult decât o 
grupare de indivizi, ea reprezintă un sistem, un întreg organic, a cărui 
funcţionare influențează caracteristicile individuale. Caracteristica de 
bază a terapiilor de familie este aceea de a invita întreaga familie la 
lucru, în terapie şi nu doar individul. Această strategie terapeutică de 
grup implică toţi membrii, fără a se renunța la individualitate și la 
experienţa personală a membrilor [3, p.8]. Teoria invită la înțelegerea 
faptului că individul este parte a sistemului şi este privit ca element 
al întregului, astfel încât modificarea sistemului determină schimbări 
în individ și invers. Această viziune este una modernă și realistă, în 
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ciuda luptei pentru păstrarea tradiționalismului în terapie. 
Descoperirile ştiinţifice din anii '50 au dus la modificarea viziunii 
asupra familiei, în sensul considerării ei ca sistem viu, deschis, 
organic. Clinicienii din spitale au observat că, deseori, atunci când 
starea unui pacient se îmbunătăţeşte, starea altui membru al familiei 
se înrăutăţeşte brusc [3, p. 40]. Se susține ideea că schimbările 
apărute la un membru din familie antrenează modificări la nivelul 
tuturor membrilor familiei, de unde concluzia că schimbarea în 
familie atrage după sine și strategia de a schimba individul.   

Cercetarea de față are în centrul atenției stima de sine și 
modul în care aceasta contribuie la determinarea stării de bullying la 
elevii de vârstă adolescentină. În partea a doua a cercetării, ne vom 
concentra atenția asupra experimentului formativ, în care vom avea 
ca obiectiv evidențierea modalităților de ameliorare a stării de 
bullying prin implementarea programelor de intervenție în vederea 
dezvoltării stimei de sine și a scăderii agresivității la elevii 
adolescenți. Una dintre modalitățile de intervenție este terapia 
sistemică de familie în abordarea cazurilor de agresivitate de tip 
bullying la elevii adolescenți.  

În articolul de față vom prezenta metoda sistemică aplicată la 
un elev adolescent, înregistrat în școală ca având un comportament 
de tip bullying  și vom expune rezultatele obținute. 

Prezentarea cazului:   
G. M., în vârstă de 15 ani, de sex masculin, elev în clasa a IX-

a la un liceu cu profil tehnologic. Mama, A., vine la cabinetul de 
consiliere la începutul lunii noiembrie 2018 împreună cu fiul său, la 
solicitarea dirigintei. Mama povestește că G.M. este primul copil din 
familie, unde mai există și o fată cu 8 ani mai mică. Mama, de 
profesie, este asistentă medicală, iar tatăl – maistru mecanic. 
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Climatul psihoafectiv este dizarmonic în familie, cu efecte evidente 
asupra psihicului adolescentului.  
Comportamentul lui G. M. la școală: deranjează orele, vorbește 
foarte urât cu colegii, în special cu doi ditre ei, băieți; are rezultate 
slabe la școală, aflat în prag de corigență la matematică, română, 
istorie, tehnologii, manifestă comportament agresiv în mod 
sistematic, repetitiv și intenționat față de anumiți colegi.  
Comportamentul lui G. M. acasă: folosește un limbaj agresiv adresat 
părinților, are tendinţa de retragere şi interiorizare în raport cu 
familia; nu comunică, nu vorbește cu sora mică, stă în camera lui, 
rămâne în oraș până târziu cu prietenii, petrece timp îndelungat în 
fața calculatorului.  

Chestionarele  administrate adolescentului: 
-Scala Rosenberg de evaluare a stimei de sine: în urma aplicării a 
rezultat un nivel scăzut al stimei de sine;  
-Scala Berger M. Emanuel de autoacceptare, din care a rezultat un 
nivel scăzut de autoacceptare, cu autopercepție de sine negativă; 
-Chestionarul de agresivitate Buss & Perry, care a generat un nivel 
ridicat de de agresivitate și ostilitate; agresivitate verbală ridicată, 
furie medie. 

Problemele cu care se prezintă elevul sunt:  
1) Relaţii conflictuale cu colegii, în special cu doi dintre ei, 

cu profesorii, cu mama, relații distante cu tata;  
2) Mama nu-i permite să se întâlnească cu prietenii din afara 

școlii, dar el o face în timpul programului şcolar, de aici decurgând 
situaţia conflictuală cu instituţia şcolară: aglomerare de absenţe, eşec 
la învăţătură (corigențe la mai multe obiecte);  

3) Elevul mărturisește că nu-i pasă de  nota sub 7  la purtare, 
cu care este amenințat de către dirigintă.  
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Ipoteza generală: în ce măsură modelele de comunicare din 
familia de origine a fiecărui părinte influenţează modelul actual de 
comunicare în familie și relația acestor părinți cu copiii.  

Demersul investigativ al abordării sistemice: în abordarea 
sistemică, este invitată familia în terapie pentru a participa la 
rezolvarea problemei fiului adolescent. Problemele observate sunt 
multiple: relaţiile conflictuale actuale  dintre copil şi părinţi, relaţia 
conflictuală dintre cei doi soţi. Am ales mai întâi să lucrăm pe relația 
dintre părinți și fiul lor G. M. și am formulat ipoteza următoare de 
lucru: problema neînţelegerilor cu fiul îşi are rădăcina în relaţia 
disfuncţională dintre cei doi soți.  

Obiectivele cercetării: 
• analiza stilului cognitiv funcţional şi disfuncţional al familiei; 
• determinarea modului în care antecedentele din familiile de 
origine determină blocajele de comunicare în relaţia lor prezentă [1, 
p.326]; 
• circularitatea în relaţia dintre părinți, în sensul că reacțiile 
emoţionale, pe fondul neîncrederii,  determină  riposte mai dure din 
partea celuilalt, manifestându-se, de obicei, sub forma unei 
agresivităţi verbale, uneori și fizice, exprimate în prezența 
adolescentului. 
          Ședința I. Membrii familiei au realizat împreună 
psihogenograma, pentru a vizualiza principalele probleme ce tulbură 
familia. Înainte de a vedea despre ce este vorba, cum îşi definesc 
membrii familiei problema, care este simptomul, am considerat 
necesară evaluarea motivaţiei familiei pentru implicarea în terapie. 
Toți şi-au dat note de 8 şi 9 în ceea ce priveşte dorinţa de implicare și 
de rezolvare a problemei. Am considerat că aceste note motivează 
familia venită în terapie să treacă de criză. Stabilirea relaţiei am 
început-o încă din prima clipă când au intrat în cabinet, prin joining 
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(primire călduroasă, atitudine non-judicativă). Am stabilit împreună 
maniera de comunicare, obligativitatea respectării regulilor, 
implicarea tuturor membrilor în activităţile terapeutice – în cabinet, 
dar şi acasă – prin temele date, cheia rezolvării problemelor.  

Din analiza psihogenogramei (fig.1), rezultă că ambii soţi 
provin din familii conflictuale. La tatăl băiatului (G.), se observă o 
relaţie distantă pe linie paternă şi una conflictuală pe linie maternă. 
La mamă (A.), observăm o relaţie conflictuală cu propriul tată, dar o 
relaţie apropiată, strânsă, cu mama. Dacă analizăm cele două familii 
din care provin soţii, putem constata că relaţia de familie este 
conflictuală la ambii soți, ceea ce se perpetuează şi în familia 
prezentă în terapie. De asemenea, observăm o relație strânsă dintre 
părinți și mezina familiei. Nediferenţierea sinelui se manifestă la 
ambii parteneri prin încărcătura emoţională conflictuală, ce 
determină intrarea celor doi într-o stare tensionată. Pe fondul 
nediferenţierii sinelui, partenerii se rănesc reciproc [2, p.120-123]. În 
familia cercetată, observăm că tatăl, G., este distant, neimplicat în 
relaţia cu fiul G. M., la fel ca tatăl lui, model ce s-a perpetuat. Putem 
să avem în vedere, în analiza şedinţei de familie, ipoteza conform 
căreia cu cât părinţii sunt mai distanţi în relaţie şi mai conflictuali, cu 
atât G.M. este mai interesat să atragă atenţia prin problemele pe care 
le creează la şcoală.  

Tot din analiza psihogenogramei observăm că şi mama are o 
relaţie conflictuală cu G.M. În ceea ce-l priveşte pe băiat, acesta 
consideră că părinții nu se iubesc, nu se respectă și, prin urmare, nici 
el nu este respectat, nu este iubit și dorit. El susține că nu-i 
interesează comportamentul lui la școală și nici imaginea lui în fața 
celorlalți. 
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Fig.1. Psihogenograma familiei A. și G. 
 Ședința a II-a. Împreună cu familia am definit problema, am 
stabilit obiectivele după care vom lucra. Partenerii se văd adesea în 
relaţia de familie ca victime ale retragerii sau cererii celuilalt. Soţia 
spune că este neliniştită şi îngrijorată de comportamentul fiului, de 
faptul că soţul nu se implică. Soţul se plânge că acasă este o 
atmosferă insuportabilă pentru că soţia se ceartă cu fiul şi el nu poate 
să trăiască în linişte, motiv pentru care se izolează de familie. În 
cursul şedinţei, soţii se acuză reciproc, fără contenire. Obiectivul 
şedinţei: învăţarea familiei să se exprime clar, să descrie 
comportamentele nedorite la toți membrii familiei, să exprime clar 
nemulţumirile, în defavoarea  plângerii critice, nefondate. În această 
ședință, soţul învață să-și exprime în termeni comportamentali ceea 
ce îl deranjează. Fiul exersează exprimarea dorințelor în legătură cu 
părinții.  
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 Stabilirea  temei pentru acasă: 1. Fiecare să exprime în 
termeni comportamentali ceea ce îl nemulţumeşte la ceilalți, prin 
mesaje de tipul: „mie mi-ar fi mai uşor să înţeleg ce simţi tu, dacă 
mi-ai povesti despre neliniștile tale”; 2. Fiecare să noteze  lucrurile 
plăcute care se întâmplă în viaţa lor de familie în decurs de o 
săptămână. 
  Ședințele a III-a și a IV-a au avut următoarele obiective: 
exersarea  modalităţilor de comunicare în familie [2, p. 9]; explicarea 
şi analizarea schemelor cognitive şi comportamentale disfuncţionale 
din relaţia de cuplu şi din familie și propunerea unor soluții cum ar 
putea să îmbunătăţească relația de comunicare. S-a evaluat apoi tema 
pentru acasă. Partenerii au venit cu tema făcută, dar nu au respectat a 
doua cerinţă, pentru că nu s-au întâmplat lucruri plăcute, au continuat 
acasă să se acuze reciproc, soţia a continuat să-l învinovăţească pe 
soţ pentru toate problemele pricinuite de fiul lor.  

Ședința a V-a. Familia este ajutată  să  înveţe  schema 
cognitiv-comportamentală funcţională. De exemplu: părinții discută 
seara cu adolescentul despre cum s-a simțit, cum a fost ziua lui, 
căutând lucrurile bune ale zilei pentru a începe valorizarea lui, 
ridicarea stimei de sine.  Le explic importanța comunicării în familie, 
nevoia adolescentului de a primi atenție din partea părinților, nevoia 
lui de afecțiune, de apreciere.  

Tema pentru acasă: fiecare face o listă cu trei lucruri pe care 
ar vrea ca celălalt să le realizeze mai des. Prin temă, am urmărit 
modalităţile de influenţare a membrilor familiei, prin întărire 
pozitivă.  

Evaluarea parţială am centrat-o pe aspectele pozitive ale 
relaţiei: să evidenţieze ce-au făcut bine acasă de la ultima şedinţă. 
Toți trei au venit la ședință cu o atitudine uşor schimbată în bine, am 
observat reactivitate scăzută din partea lor, au manifestat respect prin 
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ascultare reciprocă, au arătat respect față de opinia partenerului și a 
fiului lor. Redau mărturisirile celor trei: „Între noi este mai bine de 
când venim la ședințe de consiliere, parcă şi G.M s-a mai liniştit, la 
școală nu mai sunt reclamații. Tema pe care ne-aţi dat-o ne-a pus pe 
gânduri”.  

Ședința a VI-a:  explicarea circularităţii pozitive, în sensul că 
încrederea soţiei, manifestată soțului și adolescentului, determină 
mulţumirea tuturora. Exersează zâmbetul după principiul contagiunii: 
un zâmbet atrage zâmbetul celorlalți, un compliment atrage un alt 
compliment, în acest joc este implicat și fiul G.M.  

Ședința a VII-a: identificarea poveştii dominante şi 
delimitarea problemelor. Familia îşi doreşte să rămână împreună, dar 
eşecul în educarea fiului le perturbă relaţia, le menține sentimentul de 
jenă faţă de prietenii care n-au astfel de probleme. 

Tema în cabinet: să noteze pe o foaie de hârtie cum era viaţa 
lor de cuplu înainte de a apărea problema „G.M”. După ce fiecare 
prezintă cum era viaţa de cuplu înainte să apară problema cu fiul, 
fețele celor doi părinți se luminează instantaneu, ei depănând amintiri 
plăcute. Părinții se reped împreună spre fiul lor pentru a-l îmbrățișa. 
Se strâng puternic în brațe toți trei. 

Tema pentru acasă este să repete exerciţiul în fiecare zi, timp 
de o săptămână, când se întorc de la serviciu, fără să încerce să 
discute în contradictoriu cu G.M. 

Şedinţa a VIII-a. Obiectivele ședinței: evaluarea temei, 
identificarea momentelor luminoase din viaţa lor de cuplu cu copii 
mici, în special când a apărut primul copil, G.M; construirea poveştii 
alternative; identificarea discursului interior („Dacă nu eşti un părinte 
bun, nu te poţi bucura deplin, nu poţi avea viaţă de cuplu”).  

Construirea poveştii alternative: clienţii au conştientizat că 
pot pune în locul poveştii neplăcute, cu care au venit, una nouă, în 
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care soţia este relaxată şi încrezătoare în resursele ei, soţul devine 
mai implicat în viaţa de familie, asumându-și rolul de părinte.  

Tema propusă pentru acasă a fost punerea în practică a 
poveştii construite în şedinţa de lucru. 

Ședința a IX-a: descoperirea potenţialului activ al familiei 
prin realizarea unui program împreună, toți patru, de exemplu: să 
meargă împreună la cumpărături, să se plimbe, să meargă la 
spectacol, să serbeze fiecare reușită a membrilor familiei. 

Ședința a X-a. Fiecare membru al familiei trebuie să 
exemplifice cum ar arăta viața lor fără problemă: fiecare descrie în 
termeni observabili şi aplicabili în viaţa lor reală. Sunt puşi în situaţia 
de a exemplifica prin activităţi posibile integrarea noului scenariu în 
viaţa de familie. Sunt invitați să deseneze încă o dată 
psihogenograma familiei. Din analiza Fig. 2, rezultă că relațiile 
dintre mamă, tată și fiu s-au normalizat, fiind reprezentate printr-o 
linie; la fel și relația dintre frați, reprezentată în imagine tot cu o 
linie. 

 
Fig. 2. Psihogenograma familiei după parcurgerea terapiei 
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Evaluare finală: membrii familiei au făcut schimbări vizibile 
în comportament, au învăţat să-și comunice gândurile generate de 
propriile nevoi, și-au îmbunătăţit relaţia de familie pe parcursul 
terapiei care a durat de la 25 noiembrie, 2018, până la 25 martie, 
2019. Cele patru luni de terapie familială au schimbat semnificativ 
relaţiile intrafamiliale emoţional-afective şi de comunicare. La G.M. 
s-au observat următoarele schimbări: comportament pozitiv și 
atitudini procolegiale, și-a corectat notele, comunicarea s-a 
îmbunătățit. Datorită acestor intervenţii centrate pe familie, G. M. a 
putut fi ajutat să depăşească dificultăţile cauzate de comportamentul 
său agresiv, să relaţioneze mai bine cu prietenii, să fie mai atent şi 
mai liniştit, să-şi recapete siguranţa emoţională şi afectivă. La 
reaplicarea scalelor s-au obținut rezultate bune, a scăzut coeficientul 
de agresivitate la adolescent, a devenit respectuos și politicos cu cei 
din jurul lui. 

Astfel, din cele de mai sus rezultă că unele cazuri de 
comportament de tip bullying pot fi rezolvate prin tehnici de 
consiliere de familie, prin care pot fi eliminate o serie de probleme 
nerezolvate, frustrări, acumulate în timp. Desigur, dacă tendințele 
agresve ale adolescenților au cauze extrafamiliale (anturajul, tendințe 
psihotice), tehnica prezentată mai sus nu este suficientă. 

Notă: menționez că participanții și-au dat acordul pentru 
transcrierea și publicarea ședințelor de terapia familiei, cu 
respectarea datelor referitoare la identitatea participanților, prin 
folosirea inițialelor personale.   
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COMUNICĂRII PEDAGOGICE LA COMUNICAREA 

PEDAGOGICĂ INSTITUȚIONALĂ: STUDIU AL 
INTERFERENȚELOR CONCEPTUALE 

 
LARISA SADOVEI, dr., conf. univ. 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 
 

Abstract 
 The title of the article is pragmatically titled and provokes 

polemics by its bibliographical references, which aims to evoke the 
interdisciplinary meaning of the field of communication. The 
incontestability of the institutionalized framework of pedagogical 
communication, theoretically and methodologically argued, has 
created opportunities to study conceptual interferences by 
highlighting the associations and derivations of the term institutional 
pedagogical communication. The argumentation strategies 
supported for transposing the institutional communication variables 
into the pedagogical context define a new conceptual construction in 
the following formula "institutional pedagogical communication" 

 Keywords: institutionalization framework, pedagogical 
communication, institutional communication, institutional 
pedagogical communication.  
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Adnotare 
Articolul este intitulat pragmatic, incitând prin referințele 

bibliografice la o polemică angajată, pentru evocarea sensului 
interdisciplinar al domeniului comunicare. Incontestabilitatea 
cadrului instituționalizat al comunicării pedagogice, argumentată 
teoretic și metodologic, a creat oportunități de studiu al 
interferențelor conceptuale din evidențierea unităților asociative și 
derivative ale termenului „comunicare pedagogică instituțională”. 
Prin strategiile argumentative susținute privind transpunerea 
variabilelor comunicării instituționale în contextul pedagogic, este 
definită o nouă construcţie conceptuală în formula „comunicare 
pedagogică instituțională”. 

Cuvinte-cheie: cadru instituționalizat, comunicare 
pedagogică, comunicare instituțională,  comunicare pedagogică 
instituțională. 

 
 Faptul că orice comunicare se realizează într-un cadru 

contextual depăşeşte simpla percepere a teoriilor comunicării, 
acceptată ca proces de transfer al informaţiei într-un spaţiu real în 
care se produce acţiunea. În realitate, comunicarea se instituie în 
cadrul unui context şi presupune o punere în acord a conţinuturilor de 
referinţă. Cât priveşte contextul pedagogic, lucruile se nuanţează în 
măsura în care subiecţii educaţionali oferă elemente de autenticitate 
comunicării specializate, în funcţie de condiţiile sociale care 
anticipează structurile comunicaţionale.  

 Asumând acest suport general de teoretizare, vom căuta, în 
cele ce urmează, să realizăm un studiu al interferențelor 
conceptuale, reflectând într-o manieră consistentă şi completă 
caracteristicile comunicării pedagogice susţinute de cadrul 
instituționalizat, pentru a evidenţia transferurile directe şi aferente 
spre comunicarea pedagogică instituțională.  
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 Conceptul de context este de importanţă esenţială pentru 
studiul cadrului instituționalizat al comunicării pedagogice, dar şi 
central în paradigmele comunicării, ca urmare a stabilirii locului, ca  
referinţă în care se produce comunicarea. Existenţa a cel puţin doi 
parteneri (emiţător şi receptor) între care se stabileşte o anumită 
relaţie; capacitatea partenerilor de a emite şi a recepta semnale într-
un anumit cod, cunoscut ca mesaj; existenţa unui canal de 
transmitere a mesajului şi feed-backul, în calitatea de „informaţie 
transmisă înapoi la sursă” (DeVito, 1988, p.8) surprind realitatea 
producerii actului de comunicare într-un anumit context.  

 Prezintă interes cum aceste două concepte (cadru 
instituţionalizat și context) se întrepătrund reciproc, justuficându-şi 
ambivalenţa în relaţia de semnificaţie pentru domeniul comunicare. 
I.O Pânişoară defineşte contextul comunicării prin referinţă la 
Hybels şi Weaver, luând în calcul locul în care se produce 
comunicarea: există astfel de locuri formalizate pentru comunicare (o 
sală de curs, o sală de conferinţe), dar şi locuri care trimit spre un 
informal al comunicării. Relaţia ce se stabileşte între mesaj şi 
contextul în care are loc comunicarea este una foarte directă, în aşa 
măsură, că DeVito evidenţiază contextul „uneori subtil şi 
neconstructiv, care pare atât de natural, încât este ignorant, alteori 
contextul se impune direct şi evident prin modurile în care 
favorizează sau restricţionează comunicarea” (4, p. 4; 9, p. 66).  

 Comunicarea, atât cea didactică, cât şi cea educaţională, 
considerate forme specializate ale comunicării umane, constituie 
baza procesului de predare – asimilare a cunoştinţelor în cadrul 
instituţionalizat al formării şi între parteneri cu status-roluri 
determinate: profesori – elevi/ studenţi, formatori – cursanţi, experţi 
– ucenici etc. Luminiţa Iacob, în studiul privind implicaţiile 
psihopedagogie ale formelor comunicării în contextul educativ şi 
didactic, vorbește despre posibilitatea afirmării comunicării didactice 
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şi în afara cadrului institutional, în diverse forme ale educaţiei 
nonformale şi informale sau cu privire la partenerii comunicaţionali 
(7, p. 402). 

Cercetările asupra comunicării adeveresc faptul că fenomenul 
comunicării nu survine în realitate ca entitate izolată şi independentă, 
ci ca parte a unor fenomene mult mai complexe, stabilite de un 
cadru instituţionalizat. Pentru a garanta completitudinea 
interferenţelor conceptuale, trebuie să analizăm comunicarea şi prin 
prisma factorilor „exogeni”, prin particularizarea modelului general 
al comunicării în submodele: ale comunicării didactice, ale 
comunicării în cadrul organizaţiilor, ale comunicării de masa sau ale 
comunicării științifice etc., ceea ce ar explica dimensiunile cadrului 
instituţionalizat al comunicării.  

 Aşadar, determinarea riguroasă a interferențelor ne va permite 
să detalizăm în mod explicit cadrul instituționalizat al comunicării 
pedagogice, pentru a surprinde, fie şi parţial, dinamismul 
fenomenului de comunicare pedagogică instituțională.  

Un sistem de concepte este adecvat fenomenului pe care îl 
vizează, numai dacă respectă condiţiile completitudinii clarităţii şi 
relevanţei, mai exact, numai dacă este imposibil să dispunem, fie şi o 
singură parte a fenomenului, în sferele unor noţiuni opuse, nu există 
nicio parte a fenomenului care să lipsească din sferele tuturor 
noţiunilor folosite şi fiecare dintre noţiunile în cauză subsumează cel 
puţin o parte a fenomenului (5, p. 15).   

 Caracterul oficial al instituţionalizării este definit de 
structurile organizaţionale pentru desemnarea unei entităţi sociale în 
abordare extraeconomică, în sensul care administrează şi gestionează 
activităţi fără obiective productive directe (1, p.17-18). O altă viziune 
în problema vizată aparţine sociologului Antonio Lucas, care 
consideră că „orice întreprindere mai întâi este o organizaţie, mai 
apoi – o instituţie”. „Ca organizaţie, întreprinderea e formată de o 
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totalitate de oameni în interacţiuni mutuale, de durată şi specifice, 
grupaţi pentru a atinge un scop determinat în câmpul de producţie şi 
de distribuire a bunurilor şi a serviciilor... Ca instituţie, 
întreprinderea e o cristalizare de roluri sociale în scopul satisfacerii 
unei necesităţi de bază a societăţii”, subliniază C. Marin (8, p. 37).  

Orice fenomen devine inteligibil odată cu articularea sa într-un 
cadru concret, pentru a-i contura statutul și funcțiile, este de părere 
G. I. Fârte. Enigmele se nasc pe fondul insuficienţei cunoaşterii 
contextului în care se produc. Din aceasta perspectivă, hermeneutica 
este ştiinţa încadrării corespunzatoare și un mesaj ramâne criptic 
atâta vreme, cât contextul său nu este accesibil cunoașterii, subliniază 
autorul (5, p. 23).   

Cadrul instituționalizat al comunicării pedagogice este 
reprezentat de dimensiunile contextului în care se produce 
comunicarea specializată în educaţie, dictată de logica specifică a 
activităţii dominante – învăţarea. O amplă prezentare a acestui 
specific, ce defineşte particularitățile cadrului instituționalizat al 
comunicării pedagogice, este dezvoltată de E. Păun (1982, pp. 151-
167) și reflectată de V. Frunză, urmărind coordonatele: 

• factorii comunicării educative;  
• circuitele de comunicare în clasă;  
• raportul relaţie educativă – relaţie de comunicare;  
• blocaje ale comunicării educative,  
• randamentul comunicării didactice etc.  

 În tentativa de relevare a caracteristicilor comunicării 
didactice, V. Frunză face precizarea că apare ca o evidenţă faptul că 
cel puţin unele dintre particularităţile acesteia sunt partajate în comun 
cu relaţia profesor – elev, lucru absolut normal, pentru că, generic 
vorbind, acest tip de comunicare se realizează în contextul acestei 
relaţii educative (6, p. 80). Autorul consideră contextul un element-
cheie al comunicării, pentru că aceasta se desfăşoară întotdeauna în 
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cadre specifice, în împrejurări distincte care se repercutează 
inevitabil asupra desfăşurării procesului şi asupra efectelor pe care 
acesta le determină. Constituite atât în factori facilitatori, cât şi în 
bariere de restricţionare, elementele contextului trebuie să fie bine 
cunoscute pentru a se putea interveni cu scopul ca actul de 
comunicare să se desfăşoare în condiţii de normalitate  (6, p. 12). 

De asemenea, nu trebuie ignorat rolul aparte pe care îl are 
fiecare dimensiune a contextului asupra comunicării şi, implicit, 
genul de intervenţii care pot fi operate cu fiecare dintre ele, pentru ca 
procesul comunicaţional să fie facilitat şi adus la parametri mai înalţi 
de productivitate. I. O Pânişoară consideră că există cel puţin trei 
dimensiuni ale contextului, definibile pe un continuum al comunicării 
şi în condiţii de interrelaţionare:  
• dimensiunea fizică – definită de ansamblul elementelor din 
mediul înconjurător, care au o contribuţie (pozitivă sau negativă) în 
procesul comunicării;  
• dimensiunea psihosocială – include rolurile participanţilor, 
elemente de cultură socială, aparteneţa la anumite grupuri, 
mentalităţi şi statusuri formale sau  informale etc.;    
• dimensiunea temporală – vizează timpul istoric şi timpul zilei 
(9, p. 67). 

Înscrierea climatului educațional în segmentul contextului 
comunicării este interpretată ca funcţie a partenerilor educaţionali, 
încadrată în rolulile de emiţător sau receptor. Înfluenţa pe care o au 
actoriii comunicaţionali asupra contextului poate fi determinantă a 
climatului comunicațional pe axa defensiv-suportivă sau în opoziţie 
cu aceasta, cea de-a doua categorie, determinantă a climatului de 
sprijin, dezvoltând o comunicare constructivă (9, p. 68). 

Aşadar, cadrul instituționalizat al comunicării pedagogice este 
definit de următoarele particularităţi, ce implică:  
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− realizarea unor obiective educaţionale concrete şi 
circumscrierea în anumite norme sau reguli care 
reglementează întreaga desfăşurare a procesului instructiv-
educativ;  

− vehicularea cu informații concretizate în anumite tipuri de 
conţinuturi, generatoare de atitudini, convingeri, sentimente;  

− valorificarea maximală a multicanalităţii comunicării 
didactice, în cazul în care cadrele didactice cunosc procedeele 
menite să maximizeze efectele fiecărui canal în parte;  

− realizarea comunicării pe mai multe nivele sau paliere, fie că 
este vorba de circuitul profesor –grup, profesor – elev, elev – 
elev, elev – grup, profesor – profesor;  

− predominarea verbalului în cadrul comunicării didactice, 
unde discursul se distinge printr-o accentuată dimensiune 
explicativă, deoarece vizeazã, prioritar, înţelegerea celor 
transmise. 

 La particularităţile enumerate ar putea fi adăugate subsidiar 
altele, menite să justifice importanţa cadrului instituționalizat al 
comunicării specializate, care să demonstreze în mai mare măsură 
rolul jucat de acesta în desfăşurarea şi fluidizarea procesului de 
comunicare pedagogică. Ne vom concentra, în continuare, pe  
activitatea de edificare a conceptului comunicare pedagogică 
instituțională, evidenţiind aspecte distinctive într-o confruntare de 
ordinul segmentării terminologice privind anumite interferenţe 
conceptuale la nivelul cadrului instituționalizat al comunicării.  

În anii 50-60, specialiştii în ştiinţele comunicării au 
fundamentat teoretic profilarea unei ramuri noi a comunicării 
publice, fenomenul în cauză fiind acceptat drept concept în modul cel 
mai diferit: în științele americană şi engleză – „corporate 
communication” şi „organizational communication”, în cea spaniolă 
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– „comunicacion en las organizaciones”, în italiană – 
„comunicazione aziendale”, „comunicazione d’impresa”, în franceză 
– „communication des associations”, în rusă – „коммуникации в 
организации”. Viziunea exprimată de Constantin Marin este 
susţinută de vehicularea tot mai frecventă în ultimii ani a termenului 
de comunicare instituţională, fundamentată pe teoriile 
instituţionalizării ca fenomen social prin desemnarea oricărei entităţi 
raportate la societatea informaţională (8, p. 36). Ceea ce am dori să 
adăugăm la prestaţiile teoreticienilor comunicării instituţionale este 
transpunerea acestor variabile în contextul pedagogic într-un cuplu 
de acţiuni conjugate, care ar defini o nouă construcţie conceptuală în 
formula comunicare pedagogică instituțională.  

Obiectivitatea descrierii unui fenomen se sprijină pe 
adecvarea sistemului de concepte, pe determinarea unor regularităţi, 
astfel încât să poată fi explicată starea lui prezentă şi să fie prevăzută 
– în anumite limite – evoluţia lui ulterioară. În plus, pentru a se 
ajunge la un grad suficient de ştiinţificitate, explicaţiile şi predicţiile 
formulate trebuie coroborate cu criterii simple, clare şi observabile 
de confirmare, respectiv, de infirmare, subliniză G. Fârte (5, p. 15).  

„Comunicarea instituţională insistă asupra identităţii şi 
culturii organizației, iar obiectivul ei constă în construirea imaginii 
valorizante a întreprinderii” – este una dintre multiplele definiții ale 
comunicării instituționale, în care sunt evidențiate cele mai 
relevante aspecte ale fenomenului dat, fiind propusă spre aprobare  
de C. Marin în studiul asupra comunicării instituționale. 

 Din definiţiile citate, C. Marin reține următoarele 
caracteristici,  care, în opinia cercetătorului, determină chintesenţa 
comunicării instituţionale: 

− activitate informaţională autocentrată, programată şi 
permanentă; 
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− producţie informativă, serviciu de informare; 
− promovare a valorii sociale a instituţiei, relaţionarea ei 

interactivă cu cetăţeanul, opinia publică; 
− conversiune a identităţii în imaginea instituţională 

valorizantă;  
− legitimare a notorietăţii instituţiei, a culturii şi personalităţii 

ei; 
− modificare a comportamentului, a atitudinii publicului. 

 Pornind de la aceste însemne, comunicarea instituţională este 
definită drept „activitatea interactivă informaţională a entităţii sociale 
(companie, partid, societate culturală, comunitate confesională, 
departament de stat etc.), programată şi neîntreruptă, direcţionată 
spre acreditarea complexă a acesteia la scară internă şi externă, spre 
legitimarea personalităţii ei prin conversiunea identităţii în imagine 
instituţională, precum şi spre obţinerea consensului cu opinia publică 
în baza vocaţiei sociale a instituţiei” (8, p. 38). 

 În activitatea laborioasă de edificare a conceptului de 
comunicare pedagogică instituțională, indispensabilă oricărui 
demers de cercetare a conceptului-cheie este activitatea de 
structurare a cadrului (câmpului conceptual), în funcţie de relaţiile 
unităţilor lexicale şi terminologice (10, p. 9). 

 Teoria comunicării pedagogice are ca obiect de studiu 
specific educaţia ca model de comunicare cu finalitate formativă, 
implicat în analiza acţiunii de predare, realizată în cadrul activităţii 
de instruire. Valoarea sa metodologică reflectă capacitatea de 
exercitare a feed-backului la nivel de reglare – autoreglare a 
circuitelor dintre profesor/emiţător de mesaj pedagogic – 
elev/receptor al mesajului pedagogic, subliniază S. Cristea (2).  

  Conform definiției elaborate de S. Cristea, comunicarea 
pedagogică reprezintă un principiu axiomatic al activităţii de 
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educaţie, care presupune un mesaj educaţional, elaborat de subiect 
(profesor), capabil să provoace reacţia formativă a obiectului 
educaţiei (preşcolarul, elevul, studentul etc.), evaluabilă în termeni 
de conexiune inversă externă şi internă (3, p. 46). 

 Studiul interferențelor conceptuale în evidențierea aspectelor  
cadrului instituționalizat al comunicării pedagogice și al comunicării 
pedagogice instituționale a fixat suma de interacțiuni specifice ale 
comunicării pedagogice din perspectiva influențelor și 
transformărilor informative și formative. Aplicarea rezultatelor din 
cercetările asupra evoluţiei terminologice în situaţii concrete nu va 
aduce neapărat „o noutate în planul cunoaşterii, ci o plusvaloare în 
cel al acţiunii”(11, p. 14).  

 Contextul pedagogic, fără îndoială, este de esenţă strategică 
în optimizarea comportamentelor comunicative, concepute nu doar 
ca instrument al interacţiunilor cu caracter educațional şi formativ, ci 
și ca obiect al preocupărilor privind dezvoltarea profesională a 
cadrului didactic (10, p. 5). Comunicarea mesajului pedagogic în 
termeni de înţelegere, dar şi de participare socioafectivă a subiecților 
educaționali reprezintă discursul de autoreprezentare a propriei 
identităţi a contextului în care se realizează comunicarea, inclusiv a 
filozofiei şi culturii sale, spre a pune în evidenţă vocaţia socială și a  
stabili relaţii de încredere şi de aprobare a activităţii instituției. 

În concluzie, obiectivitatea descrierii unui fenomen se 
sprijină pe adecvarea sistemului de concepte ales şi poate fi atinsă 
doar dacă se reduce la minimum ponderea propriilor idealuri, 
prejudecăţi, idiosincrazii, năzuinţe etc. ale cercetătorului în favoarea 
confruntării epistemice. Cu certitudine, studiul realizat asupra 
interferențelor conceptuale în câmpurile asociative și derivante ale 
termenilor supuși analizei conturează linii de consistență 
epistemologică și metodologică în ideea stabilităţii demersului 
ştiinţific asupra comunicării pedagogice instituționale.  
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LITERATURA ȘI MUZICA – FORME DE COMUNICARE 
ARTISTICĂ A ELEVILOR DIN CLASELE GIMNAZIALE 

 
SÂNGEAP NADIA-MIHAELA, doctorandă 

 

Abstract 
 This article discusses the concepts of communication and 

artistic communication, the formation of artistic communication 
skills in pupils from the perspective of the interaction of literature 
and music, the role of art in the development of the pupil's 
personality. 

 They refer to the studies of some well-known scholars in the 
field of artistic literary education (V. Pislaru) and musical education 
(I. Gagim, V. Babii, etc.) 

 Keywords: communication, communicative competence, 
artistic communication, creative-interactive activities, literary-
musical interaction 
 

Adnotare 
În acest articol sunt abordate conceptele de comunicare şi de 

comunicare artistică, formarea la elevi a competenţelor de 
comunicare artistică din perspectiva interacţiunii literaturii şi 
muzicii, rolul artei în dezvoltarea personalităţii elevului. 
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Se fac referiri la studiile unor cercetători cunoscuţi în 
domeniul educaţiei literar-artistice (V. Pîslaru) şi al educaţiei 
muzicale ( I. Gagim, V. Babii etc.).   

         Cuvinte-cheie: comunicare, competență comunicativă, 
comunicare artistică, activități creativ-interactive, interacțiune 
literar-muzicală. 

 
         Comunicarea constituie esenţa vieţii, căci omul comunică pe 

tot parcursul acesteia. Francois Dolto este de părere că actul 
comunicării reprezintă totul, deoarece comuncarea se află în inima 
vieţii sociale. 

         Cicero spunea: ,,Dacă sunt două feluri de luptă, unul cu 
cuvântul şi altul cu forţa, şi dacă unul e propriu omului, iar celălalt 
necuvântătoarelor, suntem datori să recurgem la cel din urmă, numai 
când primul nu poate fi de folos ”. 

Analizând remarca lui Th. Mann în care afirma că lumea s-a 
născut prin cuvânt, atunci înţelegem că a comunica înseamnă a 
interacţiona cu oamenii fie direct, fie indirect. 

Este evident că actul comunicării se poate promova şi învăţa 
cel mai bine în şcoală. Acolo se urmăreşte educarea capacităţii 
comuncative a elevilor, îmbunătăţirea acesteia.   

Dacă ar fi să definim comunicarea, am putea spune că aceasta 
este un proces în cadrul căruia doi sau mai mulţi indivizi fac schimb 
de informaţii, de idei atât prin intermediul cuvântului, cât şi foloisind 
gesturi, imagini, sunete, mişcări. Aceeaşi idee este susţinută şi de 
către cercetătorul W. Schramm [16, p. 35]. 

Din punct de vedere etimologic, termenul a comunica provine 
din limba latină – comunis,  communico, ceea ce înseamnă „a pune 
ceva în comun, a pune în relaţie, a împărtăşi, a uni senzaţii, 
sentimente, idei, informaţii sau fapte”.  Dacă privim din punct de 
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vedere lingvistic, comunicarea reprezintă transferul de informaţii, 
judecăţi, atitudini, stări. 

Termenul comunicare a fost utilizat de foarte mulţi 
cercetători, fiecare dintre ei atribuindu-i anumite accepţiuni. Corina 
Rădulescu face referire la cercetătorii americani Frank E. X. Dance şi 
Carl E. Larson, care au adunat peste 126 dintre cele mai importante 
definiţii atribuite termenului comunicare, în toate domeniile ştiinţei 
şi tehnicii [13, p. 16]. 

       Cuvântul comunicare are şi un sens sacramental, care vine de 
la cuminecare, cu sensul ecleziastic de împărtăşire. 

        Există mai multe tipuri de comunicare: comunicarea 
intrapersonală (cu propria persoană), comunicare interpersonală (care 
are loc între membrii unui grup) şi comunicarea de masă. 

        Cu scopul comunicării, oamenii au folosit mai multe căi: atât 
transmiterea informaţiei aşa cum se este ea, pe cale verbală, prin 
intermediul cuvântului, cât și comunicarea artistică, menită să 
trezească emoţii şi sentimente. 

       Spre deosebire de obişnuita existenţă, trăirea artistică reflectă 
realitatea mai profund, mesajul poate avea mai multe sensuri, trezeşte 
emoţii şi sentimente, se adresează atât minţii, cât şi sufletului, 
deoarece oamenii care simt artistic văd lumea cu alţi ochi, îi dau 
asociaţii de sensuri. Comunicarea artistică se adresează mai mult 
sufletului decât minţii. 

          Arta este privită ca o formă de comunicare, ca un sistem de 
semne, un limbaj care codifică un conţinut informaţional specific, un 
fascicul de semnificaţii pe care le comunică. 

        Comunicarea artstică are particularităţi ce o disting de 
comunicarea comună şi de cea ştiinţifică. 

Educaţia modernă urmărește formarea unei personalități 
polivalent dezvoltate, în conformitate cu codul genetic moștenit și cu 
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demersurile – familal, social și instrucțional contemporan, racordate 
la propriul demers educațional al educatului. 
          Prin intermediul teoriei inteligenţelor multiple a lui Gardner, 
putem pune în evidenţă capacităţile inteligenţei spirituale, importanţa 
cultivării ei prin intermediul disciplinelor artistice şi beneficiile ei în 
dezvoltarea personalităţii elevului. 

Muzica şi literatura au fost deseori percepute ca fiind o 
unitate indisociabilă, tainică a unor elemente interdependente, şi 
aceasta nu numai în virtutea acelor trăsături comune pe care cele 
două ramuri ale artei le împărtăşesc (ritm, emoţie, lirism, inefabil, 
abstract) ci şi, mai ales, datorită capacităţii lor de a transcende spaţiul 
contingent în manieră imediată şi totală, mai mult ca alte arte. 

Principalul instrument al limbajului artistic în activitatea 
literară este cuvântul, cu ajutorul căruia putem intensifica, atenua sau 
reorienta abundenţa emoţiilor angajate în proces, în dependență de 
subiectul, tema și caracterul creației. Același lucru îl identificăm în 
activitatea de  receptare muzicală, unde intonația și dinamica ritmică, 
pe orizontală, şi armonia, pe verticală, conduc spre recrearea imaginii 
artistice.  
         Valorificarea interacţiunii dintre literatură şi muzică, în 
şcoală, se realizează prin intermediul abordării interdisciplinare a 
acestor două domenii. 
        Atât în cazul disciplinei limba și literatura română, cât și în 
cazul disciplinei educația muzicală, urmând indicațiile prospectelor 
curriculare, profesorul este chemat să le formeze elevilor, de la clasă 
la clasă, anumite cunoștințe pentru a fi aplicate în practica receptării 
–interpretării – evaluării operelor de artă și în activitățile practice 
specifice: cânt, muzică, lectură, povestire etc. Cunoștințele 
elementare din domeniul muzicii sau literaturii au rostul lor, pentru a 
putea recepta mesjaul transmis de opera în sine. 
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Între limbajul literar-artistic şi limbajul muzicii există 
multiple componente comune, cu semnificaţie reciprocă. Se găsesc 
așa elemente comune, cum ar fi: temă, subiect, idee artistică, 
personaj, frază, rimă, accent, intensitate, conţinut artistic, imagine, 
motiv etc.  

Educaţia literară se formează în cadrul orelor de limba 
română,  educaţia muzicală  se formează în procesul educării şi 
autodirijării personalităţii, după cum afirmă unii cercetători din 
domeniu, ca I. Gagim, M. Tetelea, V. Pavelcu. Un loc important îi 
revine concepției lui Vladimir Babii în contextul valorificării 
eficienţei comportamentului muzical al elevului [7, p.18]. 
 Printre aspectele primordiale ale problemei formării artistico-
estetice a omului contemporan este interacțiunea artelor, în general, 
și interacțiunea literaturii și artelor, în special, eficiența educativă a 
căreia poate fi sporită în condițiile unui demers metodologic 
întemeiat științific în așa fel, ca sensibilitatea artistică să nu 
degradeze în decibelii concertelor din marile piețe ale orașelor și în 
refuzul lecturii, ci să ofere fiecărui receptor de muzică și fiecărui 
cititor de literatură starea estetică de bine – starea de cânt, cum o 
numește I. Gagim  [9, p. 56] și starea de lectură, așa cum o numește 
Vl. Pâslaru [12, p. 46]. 

Pentru a dezvolta competenţele literar-artistice-muzicale, este 
necesar ca elevii care vin în contact cu textul literar şi cu melodia să 
recepteze şi să înţeleagă mesajul acestora. Doar aşa ei îşi vor pune în 
evidenţă sentimentele şi trăirile emoţionale. Orice cântec, care are un 
text lterar, impune citirea cu atenţie, explicarea şi interpretarea 
textului. Versurile, puse pe muzică, vin să trezească sensibilitatea 
artistică. 

Atât la orele de literatură, cât şi la muzică, toate deprinderile 
şi aptitudinile se formează prin exerciţiu repetat. Este nevoie de 
exerciţiu pentru a formula enunţuri, pentru a analiza cuvinte, pentru a 
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dezvolta capacitatea de interpretare, de receptare şi utilizare a 
elementelor de limbaj muzical. Şi la muzică intervine lectura despre 
anumite perioade sau compozitori. Strategiile didactice euristice sunt 
des utilizate în activităţile muzicale, deoarece, prin intermediul lor, 
elevii sunt puşi în situaţia de a descoperi singuri noi sensuri, de a găsi 
răspunsuri la unele probleme (învăţarea prin descoperire, conversaţia 
euristică, studiul de caz, ascultarea interactivă. De subliniat şi 
strategiile bazate pe metode de acţiune, cum ar fi: jocul de rol, 
dramatizarea, jocul didactic etc. Toate aceste metode sunt comune 
atât disciplinei limba și literatura română, cât şi educaţiei muzicale 
[18, p. 37]. 
            Interdependenţa dintre literatură şi muzică contribuie la 
formarea unei personalităţi armonioase a elevului, la dezvoltatea 
simţului estetic, la dezvoltarea sentimentelor şi a gustului pentru 
frumosul din artă, la alegerea unor opere artistice de calitate. 
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Abstract 
Providing children with efficient social and emotional skills, 

we build for them a set of critical abilities for development, 
adaptation and integration in all the areas of life. 
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Adnotare 

Înzestrând copiii cu competențe sociale și emoționale eficiente, 
le formăm un set de abilități critice pentru dezvoltare, adaptare și 
integrare în toate domeniile vieții. 

Cuvinte-cheie: adaptare, competențe sociale și emoționale, 
dezvoltare, integrare, inteligență emoțională, socializare 
 

Competențele sociale și cele emoționale influențează gradul de 
adaptabilitate al persoanelor la mediul lor, precum și dezvoltarea și 
realizările acestora, începând cu mediul școlar, contextul social 
restrâns, reprezentat de familie și cunoscuți și până la mediul 
profesional și social mai larg, reprezentat de comunitatea în care 
trăiesc, își exercită profesia aleasă și se manifestă, în general, în toate 
rolurile pe care și le asumă de-a lungul ontogenezei. 

Întrucât comunitățile, societățile și, respectiv, națiunile sunt 
alcătuite din indivizi, dezvoltarea competențelor sociale și 
emoționale este importantă nu doar pentru propria bunăstare a 
cetățenilor și pentru rolul pe care aceștia îl exercită în viața socială, ci 
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și pentru dezvoltarea unităților sociale ai căror membrii sunt aceștia, 
tinzându-se în permanență spre îmbunătățire și evoluție, la nivel 
individual și colectiv, deopotrivă.  

Capacitatea fiecărui individ de a se adapta și a se integra într-
un context social, de a fi o resursă activă care aduce valoare și 
îmbogățește comunitatea în care trăiește, contribuind într-un mod 
semnificativ la dezvoltarea acesteia, la nivel micro și macro, de a-și 
respecta semenii și de a lucra în armonie cu alte persoane și de a-și 
asuma responsabilitatea personală și colectivă devine tot mai mult 
semnul distinctiv al unei societăți care funcționează într-o manieră 
sănătoasă.  

Creșterea gradului de conștientizare a importanței 
competențelor sociale și emoționale în formarea unor persoane 
adaptate și integrate în societate și a relevanței lor crescânde în toate 
ariile care vizează dezvoltarea personală și profesională, de la cele 
mai timpurii etape ale traseului educațional pe care fiecare individ îl 
parcurge, a atras în ultimii ani un nou interes din partea factorilor de 
decizie și a cercetătorilor. 

În contextul unei lumi caracterizate de schimbare continuă, în 
ritm alert și, drept urmare, de exigențe de adaptare continuă la stimuli 
noi și tot mai variați, rolul abilităților sociale și emoționale devine 
din ce în ce mai important. Creșterea complexității și a ritmului cu 
care se transformă tehnologia în permanență și ne influențează viața, 
sub toate aspectele sale, necesită o bună capacitate de a acționa în 
mod independent și de a ne adapta din mers la valul de schimbări 
continue la care suntem expuși. 

Competențele sociale și emoționale se bucură de atenție în 
cercetarea psihologică și educațională de multă vreme, existând 
numeroase studii care au furnizat dovezi concludente în sensul 
importanței abilităților sociale și emoționale în diverse arii ale vieții, 
condiționând reuşita la nivel personal şi profesional. Astfel, a fost 
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evidențiat faptul că abilităţile socioemoționale reprezintă unele dintre 
cele mai importante aptitudini din setul de competențe cu care un 
individ trebuie să fie înzestrat pentru a se dezvolta în direcția unei 
vieți împlinite, cu sens pentru sine și pentru societatea în care 
trăiește, neajunsurile sub acest aspect generând probleme începând 
din copilărie, continuând apoi în anii adolescenței și consolidându-se 
în viața de adult.  

Drumul unui individ, încă din primul an de viață, începând cu 
momentul în care își face simțite propriile nevoi, până la tolerarea 
celorlalte persoane din anturajul său și la interacțiunile cu cei din jur, 
de la relații de reciprocitate și exprimare prin limbaj nonverbal (prin 
zâmbet, privire, gesturi) și până la dezvoltarea abilităților de 
comunicare și a deprinderilor și competențelor complexe care să îi 
faciliteze relaționarea cu lumea care îl înconjoară și la integrarea 
socială optimă mai târziu, este unul lung și cu numeroase provocări.  

Pornind de la prima sursă de socializare și formare umană, 
reprezentată de familie, trecând apoi la instituțiile de învățământ 
preșcolar și școlar și continuând, ulterior, în contextul învățământului 
superior și al instruirii continue, atunci când este cazul, dezvoltarea 
unui set sănătos de competențe sociale și emoționale, pe fondul unor 
interacțiuni pozitive cu mediile sociale în care se manifestă individul, 
este esențială pentru creșterea și evoluția sa ca persoană 
independentă și, totodată, ca membru al societății în care trăiește. 

După cum au arătat numeroase cercetări pe această temă, la 
polul opus, absenţa interacțiunilor sociale pozitive generează 
dificultăți de comunicare și de socializare și, implicit, de adaptare la 
situații și contexte sociale diferite, de integrare în colective care 
reunesc membrii diferiți, relații interpersonale deficitare, instabilitate 
emoțională, stări și chiar tulburări de anxietate, depresie sau izolare, 
tulburări de natură comportamentală, ducând în unele cazuri până la 
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eșec – inițial, în context școlar și mai apoi, în viața de adult, în 
mediul profesional și social larg. 

Astfel, cercetările au evidențiat faptul că ajutându-i pe copii să 
își dezvolte competențe sociale și emoționale eficiente cât mai 
timpuriu posibil, le sporim șansele de a obține rezultate pozitive 
semnificative pe termen lung, în ceea ce privește starea de bine și 
sănătatea lor mentală. Potrivit studiilor pe această temă, stabilizarea 
funcționării sociale și emoționale a copiilor și a comportamentului 
asociat începe în jurul vârstei de opt ani, constituind un bun predictor 
al sănătății mentale și comportamentale a individului în viitor [4]. 
Așadar, atunci când copiii învață să își identifice și să-și exprime 
emoțiile într-un mod sănătos, să aibă interacțiuni pozitive cu cei din 
jur, caracterizate prin respect, toleranță față de ceilalți, empatie, încă 
din primii ani de viață – inițial în contextul familial și continuând în 
mediul școlar, aceștia vor avea mai multe șanse la o integrare optimă 
în fiecare stadiu de dezvoltare și vor fi înzestrați cu abilitățile sociale 
necesare pentru a face față provocărilor cu care se confruntă în 
diverse situații, fiind capabili astfel să evite probleme precum 
inadaptarea, eșecul școlar, anxietatea, depresia, violența sau tulburări 
mai serioase asociate sănătății mintale [5]. 

În procesul de dezvoltare a copilului, socializarea a fost 
întotdeauna considerată un factor esențial. L.S. Vîgotski susținea că 
socializarea este o confruntare permanentă a copilului cu mediul său 
social în care acesta învaţă limba, ajungând astfel la socializarea 
gândurilor şi ideilor; J. Piaget semnala rolul cunoașterii patrimoniului 
psihoereditar în evaluarea rezultatelor obținute și a celor urmărite în 
procesul de socializare, cu mențiunea că „procesul socializării nu se 
reduce la a fixa anumite amprente pe o tabula rassa” [6].  

Sintetizând o serie de definiții a conceptului de socializare, 
Adriana Rîșnoveanu [7] concluzionează că este vorba despre un 
proces stadial, permanent, mai degrabă o stare finală decât un 
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obiectiv, prin intermediul căruia individul se formează, 
interacționând cu planul social al existenţei. Autoarea continuă cu 
detalierea funcţiilor complementare pe care le îndeplinește 
socializarea în dezvoltarea individului, respectiv, funcția reproductiv-
adaptativă, care se referă la conservarea planului social și la 
integrarea şi adaptarea individului la mediul social în care trăieşte și, 
respectiv, funcția transformativ-creativă, care se referă la 
transformarea socială, la inovarea în plan social prin realizările 
individului și la „evoluţia individului spre autonomie şi creaţie în 
plan social”. 

Valorile, normele, atitudinile, competențele sociale, tiparele 
sociale și rolurile pe care și le asumă un individ în societate 
constituie conținutul procesului de socializare, care este, pe de o 
parte, asimilat, practicat și transmis mai departe și, pe de altă parte, 
interpretat și îmbogățit pe tot parcursul existenței unui individ, atât în 
propriul beneficiu (individ adaptat și integrat, capabil să trăiască și să 
acționeze alături de ceilalți în diferite contexte sociale, construindu-și 
propria identitate în raport de normele societății în care se manifestă), 
cât și în folosul societății din care acesta face parte (conservarea, 
stabilitatea și continuitatea societății cu sistem de valori, norme și 
tipare comportamentale ce se adaptează indivizilor care o alcătuiesc). 

O trecere în revistă a literaturii de specialitate relevă faptul că 
dezvoltarea competențelor sociale și emoționale este, deseori, 
abordată în paralel cu inteligența emoțională, fiind recunoscută 
relația de dependență dintre acestea: pe baza inteligenței emoţionale, 
se dezvoltă competenţele socioemoţionale, ducând la performanţe 
personale şi profesionale. 

Inteligența emoțională este un „set de competențe emoționale 
individuale, prin care o persoană poate pune în acord atât abilitățile 
sale cognitive (intelectuale) de tipul atenției, memoriei, rezolvării de 
probleme, luării deciziilor etc., cât și scopurile sale sociale, scopuri 
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dependente de o serie de abilități, ca empatia, reguli, menținerea unor 
relații interpersonale satisfăcătoare, comportamente prosociale” [1]. 

Activitatea desfășurată de Daniel Goleman de-a lungul 
ultimelor decenii a ajutat la înțelegerea rolului pe care inteligența 
emoțională îl are în folosirea eficientă a cunoștințelor și abilităților 
cognitive pe care le posedă un individ, din perspectiva unei 
dezvoltări sănătoase și a succesului viitor în viață. 

Competențele sociale și emoționale îi ajută pe copii să mențină 
interacțiuni sociale pozitive, să fie empatici, să ia decizii bune și să 
își păstreze optimismul în fața dificultăților. Mai mult decât atât, 
cercetările pe această temă au evidențiat faptul că performanțele 
elevilor se îmbunătățesc atunci când instrucția tradițională este 
combinată cu învățarea socială și cu cea emoțională [8]. 

Vestea bună pentru pedagogi și părinți, deopotrivă, este faptul 
că aceste abilități cruciale în dezvoltarea unui adult sănătos și adaptat 
pot fi fortificate în mod sistematic, ajutând copiii să reușească nu 
doar în context școlar, ci și în toate domeniile vieții. Copiii care sunt 
încurajați să își dezvolte aceste abilități de timpuriu se dovedesc a 
avea o stare de bine generală, sunt mai încrezători în propriile 
capacități și se angajează pozitiv în relații armonioase cu familia, cu 
prietenii, cu colegii de clasă și, ulterior, când devin adulți, cu colegii 
de serviciu, cu angajatorii etc.  

Un demers inițiat în 1995 de Daniel Goleman, odată cu 
fondarea organizației Collaborative for Academic, Social, and 
Emotional Learning (Colaborare pentru Învăţare Academică, Socială 
şi Emoţională), a identificat cinci seturi de competențe fundamentale 
care alcătuiesc inteligența emoțională și asupra cărora se 
concentrează învățarea socială și emoțională, cu scopul de a ajuta 
copiii să își însușească abilități care să le asigure o viață sănătoasă, 
pozitivă și de succes, și anume [2]: 
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−  Conștiința de sine: identificarea sentimentelor la un anumit 
moment, evaluarea realistă a propriilor abilități și un sentiment de 
sine bine conturat; 

−  Conștiința socială: înțelegerea sentimentelor celorlalți, 
capacitatea înțelegerii perspectivelor acestora, aprecierea și 
interacțiunea pozitivă cu diverse grupuri; 

−  Autogestionarea: gestionarea propriilor emoții astfel, încât 
acestea mai degrabă să faciliteze, decât să interfereze cu sarcina pe 
care o desfășurăm, conștiinciozitatea și amânarea gratificării pentru 
urmărirea obiectivelor, perseverența în fața obstacolelor și a 
frustrărilor; 

−  Abilități de relaționare: gestionarea eficientă a emoțiilor în 
relații, stabilirea și menținerea unor relații sănătoase și pline de 
satisfacție, bazate pe cooperare, rezistență la presiune socială 
inadecvată, negocierea soluțiilor pentru rezolvarea conflictelor și 
solicitarea ajutorului atunci când este necesar; 

−  Luarea unor decizii responsabile: luarea deciziilor pe baza 
unei examinări corecte a tuturor factorilor relevanți și a posibilelor 
consecințe ale unor cursuri alternative de acțiune, respectândându-i 
pe ceilalți și asumându-și responsabilitatea pentru  propriile decizii. 

Grupul de academicieni și de practicieni implicați în acest 
program evidențiază faptul că elevii și tinerii care au succes în 
mediul academic și în viața personală se bucură de un nivel ridicat de 
competențe sociale și emoționale. Aceștia au o conștiință de sine 
adecvată, o atitudine pozitivă față de propria persoană și față de 
ceilalți, își cunosc punctele forte și capacitățile, în general, și privesc 
viitorul cu optimism, fiind în măsură să își gestioneze în mod sănătos 
emoțiile și să își mobilizeze resursele pentru a-și atinge obiectivele, 
soluționând în mod eficient și responsabil problemele cu care se 
confruntă. 
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În acest context, este incontestabil faptul că dezvoltarea 
competențelor sociale și emoționale reprezintă unul dintre cele mai 
importante aspecte pentru integrarea în societate, începând de la 
vârste fragede, cu aplicabilitate în orice domeniu – de la adaptarea în 
mediul școlar, la găsirea unui loc de muncă și până la identificarea 
unui sens pentru propria existență, trăind ca ființă socială, adaptată la 
contextul în care se manifestă ca individ. Prin urmare, aceasta este o 
temă ce necesită atenție sporită din partea factorilor implicați în 
procesul educațional. 
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Abstract 
 As it happened with few great pedagogues of the world, the 
analytical approach of the Romanian scholar has, over time, had a 
profound cultural purpose. To this, its restlessness may also have 
had its contribution, specific to tragic destinies. By resorting to the 
theme of the archetype and the collective unconscious, intensely 
present in Carl Jung, Stefan Barsanescu demonstrates that the 
principles of education have an iterative nature in heterogeneous 
and different georgafic cultural spaces. The field of culture is 
understood both in its relationship with the culture-generating group 
and the way it integrates into an unconscious space that goes beyond 
the individual's knowledge horizon. 
 The ideology of the Romanian essayist and pedagogue, with 
some roots in Jung's psychoanalysis, is supported by the discourse 



244 
 

on individual and collective debt, seeing the evolution and 
contribution to the universal plan of culture through a collective 
effort, consciously assumed. There is for Stefan Barsanescu a 
psychological dimension of culture, with all its specific elements. The 
Jungian effect on the importance of personal development by 
accessing the archetype, can be seen in the representations of the 
pedagogue from Iasi about the nature and the role of education. 
 Keywords: culture, collective unconscious, pedagogy, living 
the ideas, contagion, analytical, symbol. 
 

Adnotare 
 Așa cum s-a întâmplat cu puțini dintre marii pedagogi ai 
lumii, demersul analitic al savantului român a avut, în timp, o 
finalitate profund culturală. Poate să fi contribuit la asta și spiritul 
său neliniștit, specific destinelor tragice. Făcând recurs la tema 
arhetipului și a inconștientului colectiv, prezentă intens la Carl Jung, 
Ștefan Bârsănescu demonstrează că principiile educației au caracter 
iterativ în spații culturale eterogene și diferite geografic. Terenul 
culturii e înțeles atât în relația sa cu grupul generator de cultură, cât 
și cu modul în care acesta se integrează într-un spațiu inconștient, ce 
depășește orizontul de cunoaștere individual. 
 Ideologia eseistului și pedagogului român, cu unele rădăcini 
în psihanaliza lui Jung, e sprijinită de discursul privind datoria 
individuală și colectivă, văzând evoluția și contribuția la planul 
universal al culturii printr-un efort colectiv, asumat conștient. Există, 
pentru Ștefan Bârsănescu, o dimensiune psihologică a culturii, cu 
toate elementele ei specifice. Efectul jungian privind importanța 
dezvoltării personale, prin accesarea arhetipului, se vede în 
reprezentările pedagogului ieșean despre natura și rolul educației. 
 Cuvinte-cheie: cultură, inconștient colectiv, pedagogie, 
trăirea ideilor, contagiune, analitic, simbol. 
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Între vocile care s-au dedicat cercetării psihologiei și 
pedagogiei în România, cea a lui Ștefan Bârsănescu se remarcă ușor, 
atât prin timbrul grav, susținut de o temeinică pregătire academică, 
cât și prin inflexiunile care au revelat întotdeauna spiritul unui 
cercetător neliniștit, surprins ca într-un destin tragic de chiar 
domeniul asupra căruia s-a aplecat. Din 1940 și până în 1960, cât a 
fost considerată a fi perioada cea mai fertilă a eseistului și 
pedagogului român, se poate remarca, fie în tonul conferințelor sale, 
fie în tematica aleasă, tratată exhaustiv de fiecare dată, dilema unei 
abordări care, chiar de la început, trebuie să accepte că tratează un 
fenomen în continuă metamorfoză și propune soluții care sunt 
departe de a avea valabilitate universală sau nelimitată.  

Curiozitatea demersului analitic, în privința didacticii, mai 
apoi în domeniul pedagogiei, a evoluat în ultima parte a creației, spre 
cultură. Rezultatele investigației sau anatomiei fenomenului cultural 
din România au rezultat în pagini de o complexitate ridicată, la nivel 
universal. Multe dintre teoriile vehiculate de cercetătorul român sunt, 
atât ideologic, cât și prin conținut, dovada vie a faptului că, așa cum 
au susținut antropologii culturii, mințile sclipitoare care generează 
idei unice, există ca explozii civilizatoare în spații diferite și nu reduc 
fenomenul cultural doar la contagiune. În acest sens, se cuvine să 
precizăm că, în ciuda faptului că Ștefan Bârsănescu s-a născut în 
1895, cu douăzeci de ani mai târziu decât C. G. Jung (1875), 
diferența abordării sale, în comparație cu a celui mai cunoscut nume 
al psihologiei analitice, disident al mișcării freudiene, este nu doar 
uriașă, ci și surprinzătoare. Pe aceleași teme ale arhetipului și 
inconștientului colectiv, pedagogul român arată felul în care 
principiile educației se respectă și se repetă în spații culturale diferite 
și despărțite atât de orizonturi geografice, cât și de perioade 
importante în plan temporal.  

În privința terenului culturii, Bârsănescu înțelege 
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fenomenul în intimitate, atât prin relația sa cu grupul generator de 
cultură, cât și prin felul în care aceasta se integrează într-un spațiu 
inconștient, cu mult mai mare decât orizontul de cunoaștere 
individual. Adesea, sentimentul obligației a fost cel care s-a transmis 
subtil în paginile cercetărilor sale, când punea cultura românească în 
relație directă cu „participarea noastră în dezvoltarea universală a 
culturii” [1, p. 239]. Felul în care Jung punea psihicul uman în 
descendență directă inconștientului colectiv, legat ombilical printr-o 
relație imposibil de zdruncinat, și mai ales importanța fiecărui 
element uman – psihologic, își găsește în ideologia pedagogului 
român un corespondent fidel, prin discursul său angajat și neobosit 
privind datoria individuală, dar și colectivă, în privința evoluției. Nu 
spontan și nu prin intermediul unor „locomotive” sub forma 
oamenilor de geniu, capabili să tragă după ei, prin puterea ideii sau a 
exemplului, prin fapte ieșite din comun, reale sau pline de iluzoriu 
vede Bârsănescu evoluția și contribuția la planul universal al culturii, 
ci printr-un travaliu colectiv, asumat în mod conștient, de la 
legiuitorul, pe care-l analizează atât de obiectiv, și până la cel asupra 
căruia se produce efectul legii care ar trebui să normeze și să 
protejeze, în egală măsură, cultura [1, p. 265].  

Concepția filosofică privind educația a fost conturată de 
profesorul Bârsănescu de-a lungul întregii sale cariere universitare și 
expusă în circa 30 de volume publicate, în reviste, în diverse 
conferințe publice, congrese sau în discursuri prilejuite de diferite 
evenimente din cultură și învățământ. Iată ce afirma profesorul încă 
înainte de a deveni directorul Seminarului Pedagogic: ,,Știința 
pedagogiei studiază contractul dintre societate și cultură, în vederea 
realizării de valori… Politica noastră culturală se dovedește 
incoerentă, adică lipsită de sistem, concepută și formulată fără 
suficientă competență pedagogică, motiv pentru care ea nu a dat și 
nici nu poate să dea roade mulțumitoare. Cauzele? Conceptul de 
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educat nu se sprijină pe o concepție științifică, ci se inspiră dintr-un 
diletantism care merge până la adânca neștiință și corupție morală.” 
[1, p. 63]. Principiile enunțate în această carte au putut fi puse în 
aplicare începând cu anul 1938-1939, când a preluat conducerea 
Seminarului Pedagogic sau, cum se numea după Legea din 15 oct. 
1938, „Liceul de Aplicație al Școlii Normale Superioare Iași”.  

Dezideratele procesului pedagogic trebuie asumate nu prin 
intermediul rezultatelor, în mod exclusiv, ci mai cu seamă prin 
interacțiunea, dinamica dintre două structuri psihologice diferite. În 
Studii de pedagogie, Bârsănescu [1, p. 119] arată importanța 
dimensiunii psihologice atunci când la mijloc se află cultura și nu 
doar atât, cu toate elementele sale specifice, de la credințe și fond 
imaterial, la simboluri și reprezentări mentale. Nu se poate să nu 
vedem în toate operele sale privind rolul și natura culturii în educație 
un ecou jungian [4, p. 266], care vorbește despre importanța 
dezvoltării personale, prin accesul arhetipului, spre asumarea unei 
existențe conștiente și în afara conflictelor cognitive superficiale.  

„Dubla dificultate” [1, p. 45] despre care vorbește 
academicianul român când analizează felul în care imaginile 
provoacă schimbări la nivel mental pentru toate entitățile implicate în 
procesul didactic/pedagogic completează într-o manieră 
surprinzătoare o altă teză a cercetării psihanalitice, referitoare la cele 
două dimensiuni ale simbolului/ imaginii: manifestă și latentă [3, p. 
167]. Există o dublă încărcătură în fiecare imagine transmisă și în 
fiecare comportament inoculat și așteptat din partea receptorului 
procesului didactic. Una observabilă, care poate fi descrisă și 
urmărită într-un fir evenimențial, dar și una profundă, care cere un 
demers analitic sau de interpretare, cum susțineau psihanaliștii, în 
spatele căreia se află sensuri privind un fond inconștient colectiv, 
care leagă prin fire nevăzute atât oameni, cât și grupuri culturale 
diferite doar în aparență.  
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Astfel, „participarea noastră la cultura universală” este cu 
mult mai mult decât o obligație care ține de felul în care trebuie 
asumat fenomenul cultural național, cu efuziuni orgolioase 
nejustificate. Aceasta propune, în contextul unei întregi opere 
descriptive și de analiză a procesului pedagogic, o formă inconștientă 
de participare, de existență într-un cadru specific umanității încă din 
zorii civilizației. Participarea invocată de Bârsănescu nu este doar 
una asumată în mod conștient și rațional, ci, în egală măsură, una de 
tip reflex, în care nu există nici invitații și nici declarații de intenție. 
Fiecare individ, indiferent de măsura educației și a felului în care s-a 
instruit, contribuie la cultura din care face parte și, inevitabil, la cea 
universală, conturând-o, nu (!) în sensuri care pot fi valorizate pozitiv 
sau negativ.  

Totuși, atunci când discută despre fenomenul cultural, 
cercetătorul român nu exclude poate cel mai important și mai adânc 
înrădăcinat reflex uman, din perspectiva cognițiilor – contagiunea – 
sau, pe urmele antropologilor, un tip de gândire care se folosește de 
elemente primitive. Ștefan Bârsănescu afirma în Politica culturii... că 
„e în natura bunurilor culturale proprietatea de a se propaga de la 
individul creator la colectivitate, de la spiritul inventiv la omul de 
rând și de la un popor la altul” [1, p.101].  

Prin urmare, promovează o ideologie care pune mai presus 
de orice capacitatea nelimitată a culturii de a modela omul și, prin el, 
lumea. Este întocmai cu teza jungiană privind arhetipologia. Prin 
asumarea conștientă a modelelor inconștiente care ne guvernează 
imaginarul, se produce o deschidere spre evoluția spirituală și, 
evident, cognitivă. În mod paradoxal, oricât de justificată pare 
ipoteza emisă, susținută inclusiv de antropologia culturală ca pattern 
sau tipar comportamental uman, realitatea ultimilor douăzeci de ani 
nu face decât să contrazică o bună parte a enunțului amintit. 
„Bunurile culturale”, asemeni arhetipului, au nevoie de un travaliu 
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analitic pentru asumare și interiorizare, în absența căruia nu poate 
exista o coeziune sau o integrare într-un sistem coerent, de la norme 
până la cele mai simple alegeri morale. În afară de propagare, prin 
puterea exemplului, între creator și colectivitate sau între popoarele 
diferite din punct de vedere cultural, mai ales pe o scară valorică, 
distanțele par, astăzi, imposibil de acoperit. Cum altfel se poate 
explica „rezistența” unei culturi, și avem aici în vedere o majoritate a 
oamenilor care formează și promovează o cultură, în fața posibilității 
de a accepta modelele de bună practică? Folosim aici termenul 
„rezistență”, cu întregul său bagaj oferit de psihanaliza clasică: 
opoziție inconștientă în fața unei informații sau situații declanșatoare 
de conflict cognitiv, între valori imposibil de înlocuit și față de care 
individul simte un atașament ridicat.  

În privința felului în care cultura este transmisă, didactic, 
Ștefan Bârsănescu formulează alte idei care nu fac decât să 
completeze surprinzător tezele jungiene privind importanța asumării 
arhetipurilor. Academicianul român nu se ferește să lege cultura de 
un nivel afectiv, unde trăirea ei generează mai mult decât acumulare 
și redare sub formă descriptivă.  

„Trăirea ideilor” [1, p. 123-130] reprezintă poate una dintre 
cele mai importante ipoteze ale cercetătorului, care vede în orizontul 
cultural mai mult decât un reper în spațiu sau în timp – un model 
uman, de la nivelul valorilor până la cel comportamental, care 
generează, invariabil, conform principiului contagiunii, un tipar ce 
definește, la un moment dat, cultura unui grup social. Trăirea ideilor 
culturii presupune, așadar, dincolo de prețuirea valorilor spirituale, 
interiorizare pe criterii intrinseci, din convingere, și nu dintr-un 
interes economic sau superficial, cu efecte pe termen scurt sau 
mediu.  

Pe linie pedagogică, aici se află, probabil, „călcâiul lui 
Ahile” – în tot ce înseamnă interacțiune umană de tip didactic: 
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posibilitatea de a inocula, nu prin forță, ci prin dorința celui care este 
convins că are nevoie de cultură. Provocările lumii în care Ștefan 
Bârsănescu a lucrat au fost ușor diferite de cele peste care trebuie să 
treacă astăzi specialiștii în pedagogie. Cultura a câștigat câteva 
elemente care o constituie și care, cel puțin aparent, par să ceară un 
loc fruntaș, definitoriu. Noile media sau media digitală descriu în 
bună măsură cultura de astăzi pentru un procent uman din ce în ce 
mai mare, nu doar în România.  

Când pedagogul român scria, în anul 1937, că lecțiile 
formează capacitățile de lucru ale școlarilor, în vederea unor creații 
culturale valoroase [1, p. 149], cu certitudine nu avea în vedere felul 
în care creativitatea sau spiritul de investigație, cercetarea în 
bibliotecă are să fie înlocuite brutal și aproape la modul absolut de 
navigarea online, spre rezultate suspecte și fără niciun fel de greutate 
științifică, asumate, interiorizate și vehiculate mai departe într-un lanț 
ideologic-cultural imposibil de oprit. Studiile și planurile sale de 
lecție se construiesc pe ideea că omul cultivat este doar acela care se 
ghidează în activitatea sa după valorile veșnice, îmbogățindu-și și 
ordonându-și năzuințele după adevăr (știința), bine (morala) și 
frumos (arta). Ștefan Bârsănescu propune o triplă acțiune pentru 
atingerea acestui scop: o temeinică pregătire științifică de 
specialitate, pregătirea pedagogică și pregătirea de filosofie a culturii 
și a politicii școlare. Aceste idei sunt valabile și astăzi.  

Potrivit profesorului ieșean, întreaga educație se 
concentrează în jurul lecției; dintre toate temele și problemele 
pedagogice, niciuna nu este atât de însemnată și de complicată 
asemenea lecției. Pentru a ridica tehnica didactică la rangul de artă, 
profesorul trebuie să își însușească măiestria de a trezi interesul, de a 
pregăti terenul pe care se vor cultiva puterile native și se va organiza 
spiritul, în acord cu valorile culturii. De asemenea, structura clasei 
respectă structura societății, pregătindu-i pe elevi să se integreze într-
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o societate foarte diversificată și chiar multiculturală. 
Principiile pedagogiei lui Ștefan Bârsănescu rămân, fără 

îndoială, un reper pentru orice cercetător la debut, cu atât mai mult 
cu cât ele se integrează într-un sistem complex, universal. 
Convingerea savantului român că personalitatea de geniu, creatoare, 
poate genera în jurul său un câmp magnetic esențial promovării și 
protejării rezultatelor obținute a fost altfel descrisă și de psihologul 
ieșean Ștefan Boncu în temeinica analiză a ceea ce știința psihologiei 
sociale a numit „efectul minoritar” [2, p. 198]. Un grup mic, adesea 
un singur individ, a avut puterea de a convinge grupul majoritar, prin 
constanța și asumarea absolută a modelului ideologic promovat.  

În acest context, se cuvine să precizăm, totuși, că psihologia 
socială a abordat atât de cunoscutul efect minoritar, susținut și de 
Ștefan Bârsănescu în analiza sa asupra contagiunii culturii, fără a se 
raporta la perspectiva în care întregul grup care formează majoritatea 
își abandonează spiritul critic, judecata rațională și, inclusiv, cea 
emoțională, la fel de importantă în identificarea și acceptarea culturii 
și a valorilor constructive, pentru a prelua vocea colectivă a spațiului 
virtual. Sensibilitatea necesară identificării simbolurilor culturii, 
afectele puse în slujba ei și exersate în producții culturale, consumate 
din convingere, dar și dintr-o nevoie pe care omul a resimțit-o din 
zorii civilizației, au fost înlocuite într-un exercițiu tăcut, 
imperceptibil, tocite, în același timp, de stimuli puternici, dar 
superficiali, care ating suprafața dimensiunii psihologice și produc un 
fals sentiment de saturație. Minoritatea, indiferent de nivelul 
pregătirii sau de puterea convingerilor, are astăzi o sarcină în plus, de 
care trebuie să țină cont atunci când promovează sau propune, pur și 
simplu. Pentru orice ipoteză sau construcție culturală, pentru orice 
soluție civilizatoare, se ridică împotrivă zeci sau sute de voci, a căror 
pregătire este fără relevanță atunci când dezbaterea se face în spațiul 
public.  
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Ștefan Bârsănescu a fost și a rămas un remarcabil istoric al 
educației și pedagogiei, prin lucrarea din 1941, oferind prima sinteză 
a istoriei pedagogiei românești. Personalități ale pedagogiei, precum 
Eduard Spranger, Luigi Volpicelli, I. A. Kairov, identificau în opera 
lui Bârsănescu un veritabil reper românesc în spiritualitatea secolului 
al XX-lea.  

În acest sens, o nouă voce în spațiul pedagogiei europene, 
cum a fost cea a lui Ștefan Bârsănescu, pare din ce în ce mai 
necesară. Atât pentru clarviziunea sa de a observa, a cataloga și a 
descrie, cât și pentru curajul propunerilor capabile să schimbe un 
model ineficient, de care ține, în definitiv, existența lumii – educația. 
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LIMBAJUL ŞI ROLUL SĂU ÎN FORMAREA          
PERSONALITĂŢII COPILULUI CU CES 

SPIRIDON LAURA ADELA GEORGIANA, doctorandă 

(România) 
 
Limbajul este o categorie de maximă importanţă în 

psihologie: atât din punct de vedere teoretic, cât şi din punctul  de 
vedere al cercetării practice. El este definit ca o activitate de 
comunicare interumană realizată prin intermediul limbii şi al tuturor 
resurselor ei, prin aceste resurse înţelegându-se totalitatea aspectelor 
semantice, sintactice, fonetice, aparţinând codului lingvistic. 

Deşi are o desfăşurare în timp – discursivă, procesuală, el este 
definit ca activitate, categorie mai largă decât aceea de proces psihic, 
deoarece limbajul nu are un conţinut informaţional specific, adică, 
prin limbaj, omului nu i se oferă un anumit tip de informaţie ce poate 
fi căpătată numai şi numai prin limbaj, ci prin el se traduc, se 
precizează, se vehiculează, se fixează, se stochează, se transformă 
informaţiile obţinute prin procesele psihice, fiind strâns legate de 
acestea.  

Prin limbaj, se declanşează, se orientează, se activează, se 
mobilizează sau se reglează celelalte categorii de fenomene psihice. 

Indiferent de forma pe care o ia, limbajul, ca activitate 
psihică, reuneşte manifestările interne, subiective cu cele externe, 
comportamentale într-o unitate indisolubilă, deci este considerat o 
activitate intern-externă, deci – conduită (Pierre Janet). El poate fi 
analizat din mai multe perspective. 

Ca model comunicaţional, limbajul integrează toate celelalte 
modalităţi comunicaţionale: acţionale, simbolice, extraverbale. El 
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apare omniprezent într-un câmp (comunicaţional) psihic ce 
presupune absorbţie informaţională, codificare, decodificare –
recodificare, extrapolare informaţională. Limbajul apare ca o 
comunicare cu lumea: cu alţii şi cu sine. Parametrii teoriei 
comunicării se regăsesc într-o formă specifică în toată organizarea 
vieţii psihice a omului. 

Cercetările din teoria comunicaţiei ne arată componentele 
unei scheme de comunicare: emiţător, cod, canal de comunicare, 
mesaj, receptor, conexiune inversă. Dintre numeroasele coduri la 
care recurge un sistem comunicaţional, cel care ocupă o poziţie 
privilegiată este cel lingvistic, atât calitativ, cât şi cantitativ. Acesta 
poate înlocui toate celelalte coduri, le poate integra, poate fi părtaş la 
elaborarea lor, implicat în crearea altor tipuri. El rămâne prioritar în 
(desfăşurarea) desemnarea calităţilor, are un registru mult mai larg 
decât oricare alt cod primitiv sau evoluat. Codul verbal deţine în 
controlul asupra macrosistemului comunicaţional şi are o 
predominantă statistică, deci – frecvenţa cea mai mare. 

Studierea amănunţită a acestui cod de către lingvişti, 
psiholingvişti a dus la precizări importante. Ferdinand de Saussure a 
arătat însemnătatea structurilor lingvistice, faptul că ele reprezintă 
„materii înlăuntrul cărora, prin combinatorică, apar semnificaţii 
variabile” [1]. 

El a făcut distincţia intre limbă şi limbaj, pentru a depăşi 
caracterul abstract al lingvisticii, care studia limba în sine, mai mult 
lexical şi sintactic, asemenea unei „geometrii teoretice” şi pentru a 
„sublinia caracterul activ al limbii, ca urmare a manifestării ei prin 
intermediul limbajului” [1].  

Limbajul este o activitate a individului ce şi-a însuşit limba 
prin enculturaţie, activitate bogată în aspecte, implicaţii, cu o 
evoluţie personală datorată multiplelor influenţe sociale şi culturale. 
Este o activitate specific umană. Opinia formulată de marii lingvişti, 
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preluată apoi de psihologi, ca Pierre Janet, Henri Wallon şi alţii, 
aceea a „specificităţii umane” costând în comunicarea „mijlocită prin 
semne dotate cu semnificaţii extrasenzoriale”, dobândeşte confirmare 
în epoca noastră [2]. 

Complexitatea limbajului este o altă perspectivă de analiză 
rezultată din considerarea numeroaselor forme pe care le ia şi a 
funcţiilor pe care le îndeplineşte. Adăugăm că această complexitate 
este întregită şi din perspectivă funcţională, legată de mecanismele 
neurofiziologice implicate în realizarea lui. 

Numeroasele forme ale limbajului, împreună şi în 
interacţiune, alcătuiesc un fenomen unitar, dar, orice studiu al 
limbajului le are în vedere, aceste forme constituie modalităţile sub 
care se prezintă limbajul în viaţa psihică. 

Încercând o sistematizare, în psihologie se face, mai întâi, 
distincţia dintre limbajul activ şi cel pasiv sau expresiv şi impresiv. 
Din punctul de vedere al comunicării, prima formă are în vedere 
emiţătorul (subiectul) şi presupune prezenţa iniţiativei de a comunica 
(dorinţa – intenţia – decizia) şi apoi realizarea efectivă, punând în 
acţiune verigile funcţionale corespunzătoare, coordonate de centri 
motori care comandă aparatul fono-articulator sau mişcările mâinii. 

Cea de-a doua formă are în vedere subiectul uman în postura 
de receptor al informaţiilor comunicate, deci limbajul pasiv este 
implicat în recepţionarea şi înţelegerea limbajului, fie oral, fie scris, 
cu implicarea verigilor aferente ale recepţiei auditive şi vizuale şi a 
centrilor corticali corespunzători. 

Această distincţie între cele două forme se poate face 
separând în timp momentele de emisie şi de recepţie sau persoanele 
aflate în cele două posturi. În realitate, sub aspect funcţional-
dinamic, în orice moment, cele două forme interacţionează 
coordonat, la aceeaşi persoană, pe baza unor mecanisme funcţionale 
unitare, reglate prin conexiuni inverse. 
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În timp ce o persoană vorbeşte sau scrie (limbaj activ), ea 
înţelege şi decodifică (limbaj pasiv). În timp ce ascultă sau citeşte 
(limbaj pasiv) se desfăşoară activ, dar „in micro”, activitatea 
coardelor vocale (ideomotricitatea). 

Altă distincţie în cadrul limbajului se face între cel oral, scris 
şi intern (intraspecific) [1] şi apoi monolog, dialog, limbaj colocvial 
(interspecific) [2]. Ultimele trei categorii apar, de regulă, în cadrul 
limbajului oral, neexcluzând însă posibilitatea apariţiei lor în cadrul 
celorlalte forme, ca de exemplu: dialog scris, monolog sau dialog 
interior. 

Sistematizarea acestor forme se poate face şi astfel: extern şi 
intern; cel extern fiind la rândul său oral (monolog/dialog), colocvial 
şi scris. Caracteristicile fiecărei forme au fost studiate şi le vom reda 
succint. 

Limbajul oral este forma fundamentală, apărută prima dată 
din nevoia oamenilor de a comunica între ei. Este un limbaj viu, 
bogat, expresiv, adresativ (orientat către cineva). Expresivitatea 
acestei forme este realizată printr-o serie de mijloace lingvistice 
(lexico-semantice, sintactice, topice, fonetice) şi extralingvistice 
(mimică, gesturi, postură). Toate aceste mijloace sunt folosite în 
funcţie de conţinutul şi destinaţia limbajului. Datorită bogăţiei sale, 
limbajul oral poate fi mai puţin organizat, cu discontinuităţi, eliptic, 
în mod diferit însă la cele trei forme (variante) de limbaj oral. 

Aceste variante, fixate în funcţie de numărul particularităţilor, 
sunt: monologul, dialogul şi limbajul colocvial. Forma monologată şi 
cea colocvială sunt mai greu de realizat. Cea colocvială implică 
dificultăţi de coordonare generală. Limbajul colocvial desfăşurat 
spontan, apare tendinţa de sinergie (cor vorbit) sau de comunicare 
competitivă. Contagiunea afectivă şi  schimbările cognitive imediate 
duc la tendinţa de exprimare simultană, neordonată. Ordinea se poate 
obţine prin coordonare bazată pe înţelegere mutuală sau prin funcţia 
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de „dispecer” a unuia dintre participanţi. Limbajul colocvial este 
semiorganizat, desfăşurându-se „hic et nunc”. Spre deosebire de el, 
monologul este mai dificil, datorită autocoordonării, autocontrolului 
general. 

Dialogul, în care cei doi parteneri îşi schimbă rolul pe rând, 
este forma cea mai facilă de organizare; fără a pierde spontaneitatea, 
cei doi, în egală măsură participanţi activi, capătă un fond de 
experienţă comun, de aceea el poate fi aluziv, indirect, prescurtat. 

Limbajul scris, apărut ulterior celui oral, a permis omului 
conservarea şi transmiterea peste timp a cunoştinţelor acumulate, a 
ideilor, a trăirilor. În realizarea sa concretă, dificultatea constă în 
exigenţa lexicală şi gramaticală care se impune şi sărăcia mijloacelor 
expresive. Dificultăţile sporite fiind cunoscute, calitatea realizării 
constatate duce la aprecieri deosebite din partea celui ce 
recepţionează acest limbaj la adresa celui ce îl emite. 

Limbajul interior se desfăşoară fără manifestări exterioare 
vizibile pentru altă persoană, el se desfăşoară în „forul interior”, 
subiectiv, este un limbaj pentru sine, condensat, comprimat, 
desfăşurat în mare viteză, centrat pe semnificaţii, acţiuni şi calităţi 
(predicativitate – se reunesc simţul logic cu cel gramatical al noţiunii 
de predicat). 

Desfăşurat şi el în mai multe forme (automatizată, pasivă, 
anticipativă, vorbire internă), este cel mai strâns legat de gândire, 
devenind un instrument de realizare a acestuia. 

Toate cele afirmate mai sus arată implicarea limbajului în 
ansamblul activităţii psihice, activitate sistemică ce duce la realizarea 
conştiinţei. Deseori a fost subliniat rolul limbajului pentru activitatea 
psihică conştientă. Funcţionarea sistemului psihic în timp duce la 
organizarea lui (autoorganizare) într-o formă specifică, la achiziţia 
unor constante – însuşiri sintetice care îi dau individualitatea, și, în 
ultimă instanţă, la formarea personalităţii. 
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Rolul deosebit al limbajului în cadrul sistemului psihic se 
precizează în literatura de specialitate prin analiza funcţiilor 
limbajului. Sunt citate clasificări şi ierarhizări după criterii diferite 
[1]. 

De exemplu, A. Ombredane identifică funcţiile cu utilizările 
sale şi le ierarhizează – de la primitiv şi spontan, la elaborat – în cinci 
funcţii: 

- afectivă; 
- ludică; 
- practică;  
- reprezentativă; 
- dialectică. 
Karl Buhler evidenţiază trei funcţii: a) expresiv-emoţională 

(de exprimare a unor stări, atitudini); b) conativă (de influenţare a 
altor persoane); c) referenţială (designativă sau cognitivă). 

Luând în considerare faptul că limbajul este, în primul rând, 
comunicare, Jakson apelează la termenul de centrare a mesajului pe 
una sau alta dintre componente, rezultând următoarele funcţii: 

-     expresiv-emoţională (centrare pe emiţător); 
- conativă sau persuasivă (centrare pe destinatar); 
- denotativă reprezentativă (centrare pe referent); 
- poetică (centrată pe mesajul însuşi); 
- fatică (centrată pe canalul de comunicare); 
- metalingvistică (centrare pe cod). 
În psihologia românească sunt analizate opt funcţii ale 

limbajului: comunicativă, expresivă, reprezentaiv-simbolică, 
cognitivă, dialectică, ludică, reglatorie, persuasivă. 

Aceste funcţii se interpretează în blocuri funcţionale în care 
una sau alta poate deveni dominantă. E un sistem de funcţii în care 
unele sunt principale, distincte şi altele auxiliare. În cuplul 
comunicativ-expresiv, dominantă e funcția comunicativă, în cuplul 
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reprezentativ-cognitiv-dialectic, dominantă e cea cognitivă, ultimele 
trei având ca dominantă funcţia reglatorie. 

Argumente în favoarea participării limbajului la dezvoltarea 
psihică şi la formarea personalităţii sunt aduse şi de cercetările 
logopedice privind aspectele destructurării, întârzierii, nedezvoltării 
limbajului. Tulburările de limbaj, clasificate în mai multe categorii 
[1], au consecinţe, în primul rând, în planul dezvoltării intelectuale. 
Progresul realizat de gândire prin limbaj şi, reciproc de altfel, efortul 
pe care limbajul îl solicită gândirii devin evidente prin regresul 
suportat de gândire dacă limbajul tinde să dispară [2]. „Efectele apar 
şi în plan comportamental, şi în cel al personalităţii, în funcţie de 
gravitatea lor, iar progresele obţinute prin terapia de recuperare 
logopedică au efecte directe asupra… revenirii subiectului la starea 
de evoluţie normală în întregul psihism uman” [3]. 

Limbajul folosit în mediul educaţional organizat influenţează 
întreaga dezvoltare psihică:  cognitivă (sistemele operaţionale şi 
volumul informaţional), motivaţională (structurarea pe niveluri), 
afectivă (inclusiv modul de exprimare a ei), volitivă (calităţile), 
deprinderile, atenţia (calităţile ei). Se modelează manifestările 
temperamentale, se descoperă şi se dezvoltă atitudinile, se stimulează 
imaginaţia şi se formează atitudinea creativă. Se produce orientarea 
către valorile recunoscute şi susţinute de societate. După cum 
observăm, dezvoltarea psihică vizează, în ultimă instanţă, formarea 
personalităţii. 

Până acum am subliniat importanţa limbajului mai mult 
intrasistemic, dar nu putem omite faptul că acest sistem se formează, 
se constituie în ontogeneză (sistem evolutiv) prin procese extrem de 
complexe. Formaţiunile psihice superioare sunt modelate din afară 
înăuntru, sunt interiorizate, devin proprii subiectului, se 
perfecţionează prin exersare, articulându-se în sistem. Sistemul 
psihic uman, indiferent la ce nivel de dezvoltare se află, este un 
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sistem deschis, progresând numai prin relaţiile informaţionale pe care 
le întreţine cu mediul şi, în primul rând, cu mediul sociocultural. 

La confluenţa dintre biologic şi sociocultural, fenomenele 
psihice îşi iau conţinutul informaţional şi modalităţile de operare din 
interacţiunile permanente cu mediul. Premisele ereditare nu sunt 
dezvoltate şi valorificate decât beneficiind de un „mediu de 
incubaţie” sociocultural. 

Încă de la naştere, omul trăieşte într-un astfel de mediu; pe 
parcurs, cercul relaţiilor sociale se lărgeşte din ce în ce mai mult. 
Omul învaţă permanent, însuşindu-şi comportamentul instrumental, 
modelele de acţiune elaborate sociocultural. Dar cea mai importantă 
achiziţie şi cale de modelare a sa o constituie comunicarea verbală. 
Încă înainte de a o folosi activ, sunt însuşite o serie de semnificaţii, 
înţelesuri ale cuvintelor, prin asociere cu anumite obiecte, mai întâi 
simple, apoi din ce în ce mai complexe. Însuşindu-şi treptat codul 
lingvistic şi modul de formare a cuvintelor, de folosire a lor, limbajul 
devine instrument al formării şi dezvoltării lui cognitive. 

Influenţele externe produc restructurări interne atât în ordine 
cognitivă, cât şi volitiv-acţională. Întreaga evoluţie a limbajului se 
realizează prin interiorizări, exteriorizări şi iarăşi interiorizări la 
nivele din ce în ce mai înalte. 

Însuşirea limbajului face posibilă comunicarea cu societatea 
şi, prin aceasta, accesul la cunoştinţele deţinute de colectivităţile 
sociale, dar şi la cele acumulate de omenire în decursul evoluţiei sale, 
în special prin însuşirea limbajului scris. 

Tot prin comunicare se însuşesc cerinţele concrete ale 
existenţei sociale, normele de conduită, valorile culturale date de 
tradiţii sau de noile valori ale progresului. 

Limbajul este folosit şi în scopul comunicării şi, mai departe, 
al formării, modelării de către societate, mai întâi în mediul familial 
care înconjoară copilul nu numai cu afecţiune, dar şi cu o atmosferă 
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saturată verbal. H. Delacrix spunea despre acest lucru, folosind o 
expresie plastică: „copilul se scaldă în limbaj, care i se oferă din toate 
părţile şi aproape în toate ocaziile” [1]. 

Cercetările în domeniul logopediei, psihologiei copilului arată 
că acest lucru este important; tulburări ale limbajului oral au drept 
cauză lipsa acestui mediu lingvistic timpuriu (de exemplu, copiii 
crescuţi de persoane surdomute). 

Odată cu primele emisiuni sonore, începe procesul de 
constituire a limbajului oral, perfecţionat permanent sub aspectele 
formale şi de conţinut semantic prin modele folosite de cei apropiaţi. 
Rolul familiei în dezvoltarea şi influenţarea copilului rămâne mare şi 
profund toată viaţa, chiar când acesta va fi influenţat şi de alte 
grupuri sau medii socioculturale, organizate sau nu. 

Formarea copilului continuă şi creşte odată cu intrarea lui în 
mediul educaţional organizat: grădiniţa şi şcoala. Influenţarea pe cale 
verbală creşte dependent de numeroasele obiective educaţionale 
propuse: dezvoltarea intelectuală, creşterea bagajului de cunoştinţe,  
dar şi a instrumentelor cunoaşterii, printre care şi limbajul propriu-
zis: vocabular, structură gramaticală tot mai aptă să exprime idei, 
relaţii complexe, apoi comportamentul moral, regulile convieţuirii în 
societate, valorile culturale. 

Însuşirea limbajului scris măreşte influenţa societăţii asupra 
copilului pe toate planurile dezvoltării psihice. În primul rând, textul 
scris este un model de organizare a ideilor, faţă de limbajul oral (mai 
puţin organizat), apoi, prin scris, copilul are acces la tot ce au gândit, 
au imaginat, au trăit generaţiile anterioare. Cărţile prezintă experienţe 
multiple de viaţă. 

Textul scris este o permanenţă asupra căreia omul poate 
medita, poate face aprecieri, poate transpune în limbaj propriu ceea 
ce are valoare formativă deosebită. În funcţie de tipul mesajului scris 
(ştiinţific, artistic-literar, informativ-jurnalistic), scrisul se adresează 
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cu ponderi diferite intelectului sau afectivităţii, poate stârni 
imaginaţia.  

„Limbajul joacă rolul unei pârghii sociale, al unui mijloc de a 
acţiona direct, prin semnale, asupra celorlalte persoane” [1], dar 
această acţiune este condiţionată de mai mulţi factori. 

Comunicarea are „un aspect bipolar caracteristic ce n-ar 
trebui să fie niciodată pierdut din vedere” [2]. Acest lucru înseamnă 
că atât cel care transmite, cât şi cel care primeşte sunt fiinţe umane 
cu caracteristici distincte, mesajul presupunând codificare şi 
decodificare, o situaţie sau un context general al comunicării şi un 
context al fiecărui participant. Deci influenţele verbale îşi vor atinge 
scopul dacă se ţine seama de capacitatea de înţelegere, de nivelul 
dezvoltării deja atins de cel căruia îi este adresat. 

Ţinând cont de faptul că mesajul transmite nu numai 
conţinutul dorit, dar şi date despre capacităţile, atitudinile celui ce 
transmite, în primul rând, mesajul se cere a fi corect ca organizare 
logică – să exprime adecvat ideile dorite, în al doilea rând, mijloacele 
expresive să fie adecvat alese, în sprijinul ideilor, pentru că, în caz 
contrar, ele vor denatura intenţiile şi, mai grav, vor influenţa în sens 
negativ. Contextul are un rol însemnat [1]: el impune limitele 
posibilelor variaţii, individualizează şi completează sensul, creează 
semnificative transformări sau poate orienta către o semnificaţie 
greşită. 

Date importante despre rolul limbajului în formarea psihică 
sunt oferite de psihologia copilului care analizează pe etape această 
evoluţie şi factorii responsabili (ereditate – mediu – educaţie), 
accentul căzând pe direcţionarea premiselor ereditare de către 
cerinţele educaţiei şi culturii. 

Dintre autorii care s-au preocupat de această problemă, 
Ursula Şchiopu şi Emil Verza îi mai citează pe I. Popescu Teiuşan, 
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C. Georgiade, apoi Al. Roşca, A. Chircev, Şt. Teodorescu, A.T. 
Bogdan. 

A. Gessel afirma că „dezvoltarea psihică este animată de 
o forţă mai mare decât a energiei atomice (…), dar direcţionată pe 
cerinţele mediului cultural”. 
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EVOLUȚIA CONCEPTULUI DE 
COMPETENȚĂ DECIZIONALĂ 
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(România) 
Abstract 

  This article aims to analyse the evolution of the concept of 
competence, starting from the advent of the notion of decisional 
competence in pedagogy until the transfer of decisonal competence, 
hirtherto specific to the leadership/ managerial function, to 
contemporary education, where the decisonal competence is 
considered one of the fundamental competences that young people 
need in order to be actively integrated in the workforce by 2023. 
 Keywords: competence, key competence, decisonal 
competence, decision. 

 
Adnotare 

 Articolul de faţă are drept scop analiza evoluției conceptului 
de competenţă, plecând de la apariția termenului de competenţă 
decizională în pedagogie, până la transferul competenţei 
decizionale, în trecut specifică funcției de conducere/ manageriale, 
spre educația contemporană, când competența decizională este 
considerată una dintre competențele de bază solicitate tinerilor în 
vederea integrării active pe piața muncii anilor 2023.  
 Cuvinte-cheie: competenţă, competenţă-cheie, competenţă 
decizională, decizie.  
 

David McClelland, psiholog american, este considerat 
părintele noțiunii de competență. Termenul a fost introdus în anii 
1970 în domeniul calificărilor profesionale din necesitatea de a 
descrie caracteristicile care prezic performanța la locul de muncă. În 
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accepția autorului, competența este definită ca sumă a cunoștințelor, 
abilităților și atitudinilor care contribuie la capacitatea unei 
persoane de a-și îndeplini eficient sarcinile și responsabilitățile 
postului ocupat [3]. Aceeași noțiune este definită de Klemp ca fiind o 
caracteristică fundamentală a unei persoane, care are ca rezultat o 
performanță eficientă și/sau superioară la locul de muncă [3, p. 21], 
în timp ce Parry adaugă: competența este o sumă de cunoștințe, 
abilități și atitudini conexe care reflectă o mare parte a locului de 
muncă (un rol sau responsabilitate), care se corelează cu performanța 
la locul de muncă, care poate fi măsurată cu standarde bine acceptate 
și care poate fi îmbunătățită prin formare și dezvoltare [8]. 

Deși există multe definiții ale competenței, cele mai multe 
dintre acestea au două elemente comune: competența presupune 
cunoaștere și abilități observabile și măsurabile; cunoștințele și 
abilitățile trebuie să facă distincția între performanța superioară și 
alte tipuri de performanță.  

În pedagogie, conceptul a fost introdus de J. Piaget şi L. 
D’Hainaut, marcând astfel trecerea de la paradigma psihocentristă, 
specifică societății industrializate, care avea în centru elevul, la 
paradigma curriculară, specifică societății postmoderne/ 
contemporane, bazată pe finalități exprimate în termeni de 
competențe. De la momentul introducerii în pedagogie (anii ‛70 ai 
secolului al XX-lea), conceptul cunoaște o evoluție. Astfel, Ph. 
Perrenoud a definit competenţa ca o capacitate de a acţiona eficace 
într-o anumită situaţie [5], conturându-se totodată paradigma 
implementării competenţelor ca ţinte ale instruirii. În 1996, B. Rey 
abordează tema competenţelor din perspectiva specificului 
transdisciplinar al acestora, consecință a analizării caracteristicilor 
educației contemporane, parte a societății actuale [5].  

Este motivul pentru care, pe agenda Lisabona, Comisia 
Europeană a recunoscut educaţia, instruirea şi încadrarea într-un loc 
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de muncă drept parte integrantă a politicilor economice şi sociale 
necesare transformării economiei Europei în cea mai dinamică 
economie bazată pe cunoaştere [9]. În momentul de început al 
introducerii competenţelor în educație, accentul a fost pus pe 
grupurile dezavantajate, pe cele cu nevoi specifice, pe abandon şcolar 
şi pe educaţia adulţilor, în acest context termenul de competenţă 
referindu-se la obţinerea unui grad de integrare între capacităţi şi 
obiectivele sociale mai largi de care are nevoie fiecare individ [5]. În 
timp, termenul de competenţă a fost transferat spre întreaga populație 
școlară, generându-se un termen nou: cel de competențe-cheie.  

În accepţiunea Comisiei Europene, definiţia competenţelor-
cheie este următoarea: reprezintă un pachet transferabil şi 
multifuncţional de cunoştinţe, deprinderi (abilităţi) şi atitudini de 
care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea 
personală, pentru incluziune socială şi inserţie profesională. Acestea 
trebuie dezvoltate până la finalizarea educaţiei obligatorii şi trebuie 
să acţioneze ca un fundament pentru învăţarea în continuare, ca parte 
a învăţării pe parcursul întregii vieţi [10]. 

Din această definiţie şi din analiza specificului 
competenţelor-cheie, rezultă următoarele: competenţele se definesc 
printr-un sistem de cunoştinţe, deprinderi (abilităţi), atitudini; au un 
caracter transdisciplinar implicit; competenţele-cheie reprezintă 
finalităţile educaţionale ale învăţământului obligatoriu; acestea 
trebuie să reprezinte baza educaţiei permanente. 

Intrat în sistemul de educație românesc, termenul definește 
ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin 
învăţare [1, p. 206]. Competenţele se formează prin procese de 
instruire cu o anumită structurare internă (prin selectarea 
conţinuturilor strict necesare şi adecvate) şi prin activităţi de învăţare 
specifice acestora. În final, acestea permit identificarea şi rezolvarea 
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în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit 
domeniu.  

Sorin Cristea consideră că reinterpretarea noțiunii de 
competență, din perspectivă psihologică, în perspectivă pedagogică, 
trebuie exersată/realizată în spiritul paradigmei curriculare care cere: 
susținere conceptuală a structurii complexe a finalităților educației cu 
interdependență între dimensiunea psihologică și cea socială, 
angajare valorică la nivel de sistem și de proces, deschidere 
metodologică și practică a competenței [2]. Opinia este susținută de 
specialişti din educație şi, datorită acestui considerent, repoziționările 
în realitatea educațională a anilor 2000 sunt grupate în jurul a trei 
tendințe principale: multiplicarea dimensiunilor educației, 
permanentizarea acțiunii educaționale și accentuarea caracterului 
prospectiv al educației.  

Educaţia bazată pe competenţe presupune o serie de 
dimensiuni noi, cum ar fi: accentuarea urmăririi modului de realizare 
a finalităţilor asumate la sfârşit de an şcolar sau la sfârşitul 
învăţământului obligatoriu, acordarea unui sens nou procesului de 
învăţare, certificarea rezultatelor instruirii [1, p. 12]. În contextul 
instruirii pe competenţe, componentele procesului de învăţământ au o 
anumită modificare calitativă, prin repoziţionarea finalităţilor din 
două perspective diferite: competenţele-cheie şi competenţele 
curriculumului şcolar [1, p. 13]. Competenţele-cheie au un caracter 
transversal, mult mai integrat, mai general, decât competențele 
stabilite pe arii curriculare. Totodată, ele sunt orientate într-un mod 
foarte clar, prin definiţie, spre dezvoltarea educaţiei permanente [1, 
p. 16]. 

În educația românească, introducerea competenţelor-cheie în 
curriculum şcolar, între 2001 şi 2010, şi în Legea Educaţiei Naţionale 
a determinat transformarea finalităţilor anterioare (obiectivele 
educaţionale) într-un referenţial nou, reprezentat de competenţe, cu 
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un rol reglator în noul context al dezvoltării învăţământului 
preuniversitar. Toate variantele de legi ale învăţământului din 
România (2008 – 2018) au cuprins referiri semnificative la 
competenţele-cheie europene şi la competenţele curriculumului 
şcolar. Competenţele-cheie au o prezenţă explicită şi implicită bine 
precizate în Legea Educaţiei Naţionale, ceea ce arată că includerea 
acestora reprezintă referenţialul maxim al finalităţilor procesului 
educaţional [4]: 

Art. 4 din Legea Educaţiei Naţionale precizează că finalitatea 
principală a educării o reprezintă formarea competenţelor (definite ca 
„un ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, 
deprinderi/abilităţi şi aptitudini necesare în situaţii diferite”); 

Art. 68 – (1) Curriculum naţional pentru învăţământul primar 
şi gimnazial se axează pe opt domenii de competenţe-cheie care 
determină profilul de formare a elevului: competenţe de comunicare 
în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale; 
competenţe de comunicare în limbi străine; competenţe de bază de 
matematică, ştiinţe şi tehnologie; competenţe digitale de utilizare a 
tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere; 
competenţe sociale şi civice; competenţe antreprenoriale; competenţe 
de sensibilizare şi de expresie culturală; competenţa de a învăţa să 
înveţi. 

Capacitatea de decizie fundamentează cele opt competenţe-
cheie stipulate în cadrul documentelor de politici naţionale şi 
internaţionale. 

În ştiinţa psihologică, capacitatea de decizie presupune 
diverse conceptualizări, fiind descrisă ca un proces cognitiv, de 
identificare a alternativelor, dinamic şi raţional, de alegere a unei 
linii de acţiune sau abilitatea de a soluţiona o problemă. Capacităţii 
decizionale i se atribuie în literatura psihologică şi alte definiţii, fiind 
descrisă ca o provocare sau o măsură a raţionalităţii celui care decide 
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pe baza analizei mai multor soluţii, fundamentate pe un bogat 
material informaţional, în vederea realizării unui anumit obiectiv [7].  

Definiţiile cele mai simple ar fi următoarele: decizia 
reprezintă opțiunea pentru un curs al unei acțiuni, în detrimentul 
altora posibile, așadar există proces decizional numai acolo unde 
apar mai multe posibilități alternative de desfășurare pentru acțiunea 
respectivă; decizia reprezintă soluţia adoptată de un sistem/o 
persoană/un grup/o organizaţie pentru rezolvarea unei probleme; în 
accepţiunea lui K. M. Taylor (1989), luarea de decizii constituie o 
evaluare a datelor; aceasta desemnează identitatea morală a 
persoanei; luarea deciziilor prezintă abilitatea de a rezolva o 
problemă prin alegerea unei acţiuni din mai multe alternative 
posibile; luarea deciziei constituie unul dintre procesele prin care 
gândirea îşi realizează funcţiile sale, fiind anticipată de înţelegere, de 
rezolvarea de probleme, de creativitate; luarea deciziilor este 
procesul gândirii care se produce într-o situaţie de alegere şi constă 
în deliberarea alternativelor de conduită posibile în situaţia dată şi 
elaborarea deciziei; a lua o decizie înseamnă a identifica alternativele 
de conduită în situaţia dată, a le evalua în baza anumitor criterii şi a 
face opţiunea pentru alternativa cea mai potrivită [7]. Este 
demonstrat că experienţa contribuie la dezvoltarea capacității de a lua 
decizii.  

Managementul educațional este domeniul științelor educației 
în care s-a dezvoltat teoria referenţială specifică formării competenţei 
decizionale, definind-o drept funcție principală a procesului de 
conducere, proces de armonizare a obiectivelor cu resursele, motorul 
managementului, nervul vital al managementului (Joița), loc central 
în activitatea de conducere (Pătrașcu), competenţă importantă pentru 
orice conducător (Cojocaru V.), proces specific de transformare a 
cunoștințelor în acțiuni (Mihuleac) [9]. Majoritatea competenţelor de 
decizie în educație se concentrau, înainte de anii 2000, la nivel de 
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vârf, cadrele didactice de la nivel intermediar având rolul de curele 
de transmisie, în acest sens autonomia şcolii şi a profesorilor fiind 
minimă.  

În condițiile în care societatea românească cunoaște procesul 
de democratizare, competenţa decizională se transferă către fiecare 
cadru didactic, considerat manager al propriei acțiuni de educare a 
elevilor (Joița, Pătrașcu, Ursu, Jinga), competenţa indicând o 
necesitate în legătură cu adoptarea de strategii în vederea realizării 
obiectivelor educației/instruirii, dar şi în legătură cu propria formare 
[9].  

În timp, factorii decidenți la nivel de politici educaționale 
consideră, pe baza direcțiilor trasate de Comisia Europeană, că 
formarea – dezvoltarea pozitivă a competenţei decizionale îşi are 
începuturile în procesul de educație/instruire, pornind de la nivelul 
elevilor de ciclul gimnazial. 

În România, educația nonformală este cadrul optim de 
dezvoltare de proiecte educaționale care au drept scop formarea 
competenţei decizionale. În acest sens, în perioada ianuarie – august 
2006, Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educație dezvoltă 
proiectul „Participarea elevilor – un mod de a trăi democrația”, în 
care implică tinerii din mediul rural în procesul de luare a deciziilor 
în comun, ca formă de participare a elevilor la viața şcolii. Ghidul 
editat în cadrul proiectului conține exemple de proiecte educaționale 
dezvoltate de  școlile-pilot, în care tinerii s-au implicat în luarea de 
decizii cu privire la menținerea unui mediu curat în curtea şcolii şi în 
comunitatea locală, la menținerea optimă a stării de sănătate prin 
respectarea unui regim alimentar echilibrat, la menținerea unui dialog 
real cu comunitatea locală, decizii cu privire la întrajutorarea 
membrilor comunității locale, aflați la nevoie din cauza lipsei de 
informare. Ghidul subliniază rolul organizațiilor școlare în antrenarea 
elevilor în procesul de luare a deciziilor.  
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Aceeaşi idee este subliniată în studiul de caz „Implicarea 
tinerilor în procesul luării deciziilor”, desfășurat în oraşul Cugir, 
judeţul Alba: o modalitate foarte eficientă de participare a tinerilor la 
luarea deciziilor o reprezintă apartenenţa lor la o asociaţie.  

Pe aceeași linie se înscrie, de data aceasta în Moldova, studiul 
de caz „Participarea elevilor Liceului Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei/Liceului Teoretic Aristotel la luarea deciziilor”. Este pus în 
evidenţă rolul consiliului elevilor în procesul de luare a deciziilor, 
pornind de la momentul alegerilor membrilor consiliului, până în 
momentul implementării în viața comunităţii a deciziilor luate în 
consiliu şi multiplicarea exemplelor de bună practică în şcoli similare 
din Moldova. 

În şcolile din Europa, copiii învață și se familiarizează cu 
valorile și cu principiile proceselor democratice la ore și la școală. 
Integrarea elevilor în procesul decizional din școli îi 
responsabilizează și le dezvoltă sentimentul de participare la propria 
educație. Un exemplu de implicare a stakeholderilor în formarea 
competenţei decizionale la elevi îl reprezintă agenția Sparqs din 
Scoția, care lucrează mai ales cu colegii și cu universități. În martie 
2016, Sparqs s-a adresat și școlilor gimnaziale, prin intermediul unei 
serii de materiale menite să contribuie la îmbunătățirea consiliilor de 
elevi. 

Analizând contextul formal din România, am studiat 
documentele de politică educațională, inclusiv programa școlară de 
gimnaziu din 2017 [6] şi am constatat că formarea competenței 
decizionale se regăsește în conținuturile competențelor de bază, 
astfel: în cadrul competenţei de bază în ştiinţe şi tehnologie, ca 
situație de învățare este propusă folosirea datelor ştiinţifice pentru 
atingerea unui scop sau pentru a ajunge la o decizie sau concluzie; în 
cadrul elementelor componente ale competenţei de comunicare, una 
dintre activitățile menționate în curriculum este luarea deciziei, 
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ilustrată prin următoarele activități de învățare: propunerea de soluţii 
pentru o problemă, aprecierea avantajelor şi limitelor soluţiilor, 
luarea de decizii rapide, eficiente; în cadrul domeniului a învăţa să 
înveţi, se propune formarea de competenţe care ţin de metacogniţie: 
cunoaşterea, alegerea, aplicarea unor strategii de învăţare, de gândire 
critică, de gândire divergentă, de capacitate decizională, de rezolvare 
a problemelor.  

În programa școlară pentru clasele a V-a – a VIII-a, la 
disciplina „Educație tehnologică şi aplicații practice”, am regăsit 
formulată următoarea competenţă generală care vizează formarea 
competenţei decizionale: Explorarea intereselor şi aptitudinilor 
pentru ocupații / profesii, domenii profesionale şi antreprenoriat, în 
vederea alegerii parcursului școlar şi profesional [6]. Programa 
conține competenţe specifice corelate cu sugestii de conținuturi şi cu 
activităţi care conduc spre inițiativă şi antreprenoriat, care ajută 
elevul să-şi găsească înclinația, chemarea, aspirația spre un anumit 
domeniu, alegându-şi astfel propriul parcurs educațional şi 
profesional şi sprijină elevii în procesul de luare a unor decizii 
referitoare la continuarea studiilor (de ex., aspecte privind evoluția 
meseriilor, prezentarea de meserii asociate producţiei de bunuri şi 
servicii, sectoare economice cu potenţial competitiv, domeniile de 
specializare inteligentă). 

De la începutul anului 2018, formarea – dezvoltarea pozitivă 
a competenţei decizionale cunoaște o deschidere spectaculoasă. 
Societatea contemporană este, prin excelență, o societate educativă. 
Deschiderile apărute în plan epistemologic, cultural și tehnologic 
impun restructurări adaptative ale fenomenului educațional în dubla 
sa calitate de factor și consecință a dezvoltării societății, având în 
vedere următoarele caracteristici: tehnologizare accelerată a forței de 
muncă, tendințe în robotizarea forței de muncă, schimbarea 
geografică a lanțurilor de producție, distribuție și valori, schimbarea 
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accelerată a tipurilor de ocupare, o nouă frontieră om-mașină în 
cadrul sarcinilor existente, un imperativ de recalificare [11].  

Orientarea educației contemporane este impusă de Forumul 
Economic Mondial de la Davos, care, în raportul dat publicității la 
sfârșitul anului 2017, menționează că, în 2023, o treime din 
competențele menționate în documentele Comisiei Europene în 2008 
își vor pierde valoarea [11, p. 12]. Cauza o reprezintă A Patra 
Revoluție Industrială care va afecta în perioada imediat următoare 
modul de viață prin fuziunea tehnologiilor, prin ștergerea granițelor 
dintre mediul fizic, cel digital și cel biologic. Conform studiului, cel 
puțin o cincime din forța de muncă va fi înlocuită de tehnologie și de 
inteligență artificială, cel puțin o treime din activități vor fi 
automatizate în peste 60% dintre domeniile economice, ceea ce 
conduce la regândirea concepției legate de carieră. 

Aspectul nu este unul nou: omenirea s-a confruntat cu aceeași 
problemă la începutul epocii moderne; problema sesizată devine 
nevoie emergentă pentru elevii aflați în procesul educației. Ea are 
rezolvare în studiul „The Future of Jobs”, realizat de Forumul 
Economic Mondial. În cadrul studiului, pe baza răspunsurilor 
formulate de directorii de resurse umane și de directorii de strategie 
de la marii angajatori globali, specialiștii au întocmit următoarea 
listă, care impune strategii actualizate pentru abordarea lacunelor în 
materie de competențe necesare tinerilor pe piața muncii anilor 2020-
2023: flexibilitatea cognitivă, abilitățile de negociere, orientarea 
spre servirea clienților, educarea inteligenței emoționale, 
colaborarea și coordonarea eficientă cu alte persoane, 
îmbunătățirea abilităților de leadership, creativitatea, gândirea 
critică, activitățile complexe de rezolvare creativă a unor 
probleme. Capacitatea de luare a deciziilor este menționată în 
document ca fiind competență de bază solicitată de piața muncii. 
Specialiști de astăzi consideră că specialiștii viitorului trebuie să își 
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dezvolte capacitatea de a înțelege modul în care evoluează propria 
organizație, să identifice noile oportunități de creștere și să poată lua 
deciziile potrivite în situațiile majore. Capacitatea de a analiza rapid 
şi corect informaţii şi de a lua cele mai bune decizii va fi dorită în tot 
mai multe domenii de activitate. Pe măsură ce companiile colectează 
un volum tot mai mare de informaţii, va fi nevoie de angajaţi care pot 
să interpreteze şi să analizeze cu uşurinţă aceste instrumente de lucru, 
pentru a reuşi să ia deciziile potrivite [11]. 

Considerăm că procesul de regândire a documentelor de 
politică educațională/a programelor școlare în sensul formării –  
dezvoltării pozitive a noilor competenţe solicitate de piaţa muncii 
este unul cronofag. Prin urmare, se impune proiectarea unui 
curriculum opțional care să contribuie la formarea – dezvoltarea 
pozitivă a competenței decizionale la elevi, având în vedere că 
aceasta conduce spre creșterea calității vieții individuale, cu 
consecințe în creșterea calității vieții colective, relevată prin nivelul 
de asumare a consecințelor propriilor alegeri. În mare măsură, reuşita 
în viaţă depinde de formarea capacităţii de a lua hotărâri oportune şi 
în timp util. 

Concluzionând, sintetizăm că, în decurs de 10 ani, nevoia de 
formare – dezvoltare pozitivă a competenţei decizionale trece, din 
portofoliul specific managerilor, spre cel specific fiecărui cadru 
didactic ca,  mai apoi, prin desfășurarea celei de-A Patra Revoluții 
Industriale, să apară drept competenţă solicitată de piața muncii 
pentru anii 2023, ceea ce transferă responsabilitatea formării 
competenţei decizionale dinspre educația nonformală spre educația 
formală.  

Studiul deschide oportunităţi de proiectare a unui curriculum 
la decizia şcolii, implementat în context formal, urmat de analiza 
impactului formării competenței decizionale la elevi, reflectat în 
creșterea calității vieții acestora. 
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Abstract 
             The article argues the need for a paradigm of school 
management under conditions of modernization of education in 
Romania and Moldova, the components and its description, 
specifying the impact on the increase of school efficiency as a result 
of implementation. 
 Keywords: educational management, school inspection, 
efficiency, quality, evaluation, skills. 
 

Adnotare 
 Articolul susține necesitatea unei paradigme a 
managementului școlar în condițiile modernizării educației în 
România și Moldova, componentele și descrierea acesteia, precizând 
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impactul asupra creșterii eficienței școlare ca rezultat al 
implementării. 

Cuvinte-cheie: management educațional, inspecție școlară, 
eficiență, calitate, evaluare, competențe. 

Problematica managementului educaţiei dobândeşte o 
semnificaţie deosebită într-un mediu social şi politic în schimbare 
rapidă, în care aproape toate aspectele educaţiei – începând cu cele 
privind funcţionarea, conţinutul, calitatea, eficienţa sistemelor şi 
activităţii educaţionale – sunt puse în discuţie. Or, transformările 
socioeducaţionale din România şi din Republica Moldova reclamă o 
nouă paradigmă a managementului inspecției școlare, care, indiferent 
de opţiunea strategică, ar trebui să integreze obiectivele inspecţiei, 
drepturile inspectorilor în relaţia lor cu şcolile şi cu codul de 
conduită, rezultatele dezirabile ale inspecţiei, tipurile de evidenţe 
rezultate din fiecare inspecţie, activitatea pre-inspecţie, procesul de 
inspecţie, activitatea post-inspecţie, sistemul de asigurare a calității 
inspecţiei, monitorizarea şi evaluarea procesului de inspecţie, relaţia 
dintre activitatea de inspecţie şi eficienţa activităţii şcolare, care 
contribuie la creşterea eficienţei sociale a şcolii şi a învăţământului în 
ansamblu. 

Paradigma, concepută ca „un construct”, „un ansamblu de 
credinţe şi valori”, „schemă”, „model”, analizată de Thomas S. Kuhn 
în funcţie de două criterii: a) ca soluţie clasică, exemplară pentru noii 
cercetători; b) ca ansamblu de concepte şi valori transmise şi 
acceptate de comunitatea ştiinţifică, devine indispensabilă în situaţii 
de „anomalie”, respectiv în condiţii de criză a unui sistem, care 
solicită: a) „noi concepte”; b) „revoluţii sau convertiri” în credinţa 
comunităţii ştiinţifice; c) „factori psihologici şi sociali”, orientaţi spre 
schimbarea sensibilităţii, „care ne fac să trăim într-o lume nouă”. 
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 În contextul specificului ca funcţie managerială,  regândirea 
inspecţiei şcolare vizează căteva  perspective: 
• inspecţia şcolară de tip sistemic, cu referire la context, intrări, 

reacţii, ieşiri; 
• inspecţia şcolară de tip managerial vizează eficacitatea, 

economicitatea, eficienţa, efectivitatea; 
• inspecţia şcolară de tip competenţial, care verifică formarea şi 

dezvoltarea de competenţe; 
• inspecţia inovaţiei, care vizează adoptarea, iniţierea sau crearea 

schimbării. 
 Considerăm că trei aspecte sunt fundamentale în ceea ce 
priveşte noua paradigmă de inspecţie: 
1. evaluarea şcolii în ansamblu; 
2. aprecierea calităţii educaţiei furnizate de şcoală; 
3. consilierea pe care o vor furniza inspectorii. 

O temă actuală care de fiecare dată stârnește dezbateri aprinse 
este legată de evaluarea externă a unităților de învățământ în context 
european. Evaluarea constituie una dintre pietrele de temelie pe care 
se clădește un sistem de îvățământ competitiv, eficient din punctul de 
vedere al autonomiei școlii și de neconceput în absența unui 
mecanism reglator de consiliere și verificare. În final, în centrul 
acțiunii stă legătura dintre momentul evaluării, luarea deciziei și 
inovarea. 
 Evaluarea calității educației presupune un proces sistematic 
de analiză critică a performanței profesorilor, a managementului 
instiuțional și a relației cu comunitatea. Evaluarea externă constată 
nivelul de predare-învățare-evaluare și formulează recomandări 
pentru îmbunătățirea procesului de învățământ precum și a 
rezultatelor școlare. 
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 Cele mai multe țări europene folosesc un proces de evaluare 
care poate fi internă sau externă și, în multe dintre cazuri, acesta 
include și o evaluare a cadrelor didactice. În majoritatea țărilor 
școlile sunt evaluate extern de către un inspectorat, iar pe plan intern 
– de directorul școlii, de consiliul de administrație și, uneori, de alți 
membri ai comunității școlare. Evaluarea internă este obligatorie sau 
recomandată insistent pretutindeni, cu excepția Belgiei (Comunitatea 
franceză) și a Irlandei. 
 În Estonia, evaluarea internă a devenit obligatorie din 2006, 
Italia și Croația a renunțat la ea, ramânând doar evaluarea externă, 
care vizează mai multe aspecte, cum ar fi procesul de învățământ, 
aspecte ale managementului școlar, rezultatele elevilor, inserția 
tinerilor pe piața muncii. 

În Franța, Austria, România și Polonia, responsabilitatea 
evaluării externe revine inspectoratelor școlare, ministerului de resort 
și autorităților specializate în acest domeniu. În Marea Britanie, rolul 
principal al autorității locale în acest domeniu constă în inspectarea 
școlilor care sunt situate sub standardele de caliate cerute, iar în 
Ungaria, instituțiile de învățământ sunt evaluate extern de autoritățile 
naționale de educație, într-un cadru stabilit de minister. 

În Danemarca, Suedia și Norvegia a fost introdusă, în ultimii 
ani, o metodă diferită de evaluare externă, autoritatea locală având 
datoria de a evalua fiecare școală în parte, apoi municipalitățile 
trebuie să prezinte un raport anual privind calitatea învățământului. 
 Institutul danez de evaluare EVA este responsabil pentru 
evaluarea în toate școlile din Danemarca, acesta fiind organ al 
Ministerului Educației, poate emite judecăți și măsuri individuale 
pentru anumite școli. 
 Aproape jumătate dintre țările europene aplică criterii 
standardizate de evaluare externă, acest proces începând încă din anii 
90. Criteriile de evaluare se bazează pe două elemente, și anume: 
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parametrul (indicatorul) și standardul care este necesar (de referință, 
normă sau standard de competență), în raport cu care este evaluat 
parametrul. Ele oferă bază cantitativă/calitativă pe care să se emită o 
judecată. Aceste standarde pot varia de la o țară la alta. Criteriile 
standardizate pot fi folosite într-o primă etapă a evaluării externe; în 
alte școli, care sunt considerate cu risc, poate urma o a doua etapă de 
evaluare care să vizeze aspectele particulare ale unităților de 
învățământ – de exemplu, în Belgia, Olanda, Louxembourg. 
 În această perspectivă, desfăşurarea la standarde optime a 
activităţii de inspecţie, indiferent de tipul sau forma inspecţiei, 
optimizarea calităţii şi a eficienţei activităţii desfăşurate în cadrul 
compartimentelor inspectoratului şcolar, la parametrii superiori 
consacraţi de reforma educaţiei naţionale, pe componente majore, și 
anume:  

• Componenta conceptuală, aprecierea competenţei de a 
elabora planuri şi programe  cu caracter funcţional, cu valoare 
reglatorie, de a estima posibilităţile reale de realizare a 
obiectivelor propuse, de a stabili criterii cu care se operează şi 
de a atribui responsabilităţi; 

• Componenta acţional-pragmatică, care  constă în activitatea 
de planificare/replanificare, pe baza recomandărilor din 
controalele anterioare, în inspecţii de revenire, acolo unde s-
au evidenţiat disfuncţionalităţi şi unde s-au dispus măsuri 
ameliorativ-corective, corelarea activităţilor propuse prin 
programele pe specialităţi semestriale cu Planul managerial 
anual al inspectoratului; 

• Componenta evaluativă, raportul dintre concluziile din 
rapoartele finale de inspecţie şi conţinutul planurilor 
manageriale. 

Modelul conceptual al finalităţilor manageriale este elaborat în 
contextul modelului raţionalităţii sociale manageriale, care angajează 
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o nouă ierarhie a raporturilor pedagogice, valabile la nivel de sistem 
şi de proces – ierarhia funcţională, managerială, participativă din 
punct de vedere pedagogic şi social, care se deosebeşte de ierarhia 
birocratică  (Fig.1).  

Valoarea structurii noului sistem axiologic managerial al 
inspecției școlare se evidențiază prin caracterul său deschis către 
toate nivelurile  de funcţionare şi intervine pe două planuri:  
• în plan macrostructural – idealul educaţional, din perspectivă 

managerială, scopurile şi obiectivele manageriale praxiologice cu 
grad înalt de generalitate şi integralitate; 

• în plan microstructural – obiective manageriale la nivel de proces, 
realizat în bază epistemologică, care evoluează în direcţia unui 
sistem superior al umanizării. 
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Fig.1 Paradigma managementului inspecției școlare în actualitate 
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Noua concepţie a inspecției, necesară pentru aplicarea cu 
eficienţă socială maximă a viziunii manageriale moderne centrate pe 
om, pe valorizarea potenţialului individual şi profesional, exprimă  o 
concepţie globală, structurală şi funcţională inovatoare în 
dezvoltarea sistemului de inspecție. Problematica specifică a 
managementului inspecției școlare vizează cu precădere sprijinul  
școlii, unitatea de bază a sistemului de învăţământ, prin acțiuni 
concentrate în vederea realizării scopurilor, obiectivelor şi 
finalităţilor înscrise în strategiile, politicile şi programele naţionale 
de dezvoltare şi modernizare continuă a eforturilor consacrate 
valorificării depline a potenţialului uman al societăţii. De aceea, 
schimbarea sistemului de inspecție în învăţământ, care este cu 
precădere unul de tip autoritar-birocratic, cu un sistem managerial 
democratic participativ, necesită o intervenţie de natură sistemică, ce 
include patru componente: metodologică; relaţională;  tehnologică; 
sistemică. 
 Aceste componente, conţinutul şi influenţa lor trebuie 
regândite şi redimensionate din perspectiva unui management 
modern democratic, a unui management centrat pe om, a unui 
management de calitate.  
Paradigma managementului inspecției școlare  promovează un 
management de calitate, care:    
1) implică o nouă optică asupra inspecției, în toată complexitatea sa 
(scopuri, obiective, structură, procese, resurse, proceduri,  relaţii de 
parteneriat;  
2) priveşte într-o nouă perspectivă funcţiile inspecției (proiectare, 
organizare, monitorizare, evaluare, motivare, (auto)formare, 
comunicare, coordonare), exercitate în raport cu resursele, activităţile 
organizaţiei şcolare;  
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3) pune un accent particular pe procesele de schimbare din 
organizaţie – implicarea resurselor umane, relaţiile cu beneficiarii 
etc. 
Luate în ansamblu, acestea au ca scop declarat şi conştient 
îmbunătăţirea calităţii educaţiei, creșterea influenței inspecției 
școlare asupra eficienției școlii. Or, schimbările de anvergură în 
învăţământ, cu referinţă la implementarea şi dezvoltarea 
curriculumului şcolar, a tehnologiilor pedagogice de predare – 
învăţare – evaluare, necesită cunoștințe și abilităţi adecvate din 
partea echipei de inspecție, care să promoveze un management 
centrat pe calitate și eficiență,  adecvat unei societăţi democratice 
bazate pe cunoaştere şi informatizare, un management al  
competenţelor ce presupune autonomie, creativitate, responsabilitate, 
muncă complexă şi motivată de satisfacţia pentru lucrul bine făcut –
acestea devenind prioritare în activitatea managementului inspecției 
școlare. 
 Implementarea noii paradigme de management al inspecției 
școlare necesită optimizarea interdependenţei dintre funcţiile 
managementului inspecției şi structurile instituţionale 
corespunzătoare. Procesul de transformare/schimbare care se produce 
în prezent în sistemul de învăţământ din Republica Moldova și din 
România implică o evoluţie de la o stare de funcţionare a sistemului 
pedagogic al şcolii, caracterizat preponderent prin acțiuni spontane, 
„văzând și făcând”, la un sistem pedagogic inovator, orientat spre 
dezvoltare, proces ce poate fi asigurat prin aplicarea unui 
management inovativ-participativ, adecvat noilor orientări, obiective 
educaţionale. 
 Pe fundalul unei evoluţii generalizate, inspecția școlară  
trebuie să susțină  evoluţia culturii școlii şi a practicilor manageriale, 
pentru a permite afirmarea calităţilor privind personalitatea şi 
competenţele de care are nevoie pentru a reuşi în viaţă.  
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Conceperea culturii şcolii ca o strategie de dezvoltare 
organizaţională implică luarea în considerare a ansamblului de 
factori şi a tipurilor de culturi care influenţează acest proces: cultura 
naţională, cadrul de politică educaţională (legislaţia, autonomia 
şcolară, descentralizare/centralizare, utilizarea resurselor umane şi 
nonumane), cultura comunitară, cultura profesională, cultura 
managerială, cultura individuală.  

Inspecția școlară este o colectare sistematică şi organizată de 
informaţii relevante în scopul abordării schimbării. Fiind o parte 
integrantă a managementului sistemului de învățământ, ea reprezintă 
o evaluare cu scop reglator, contribuind, astfel, la dezvoltarea/ 
perfecţionarea şcolii din perspectiva asigurării eficienței activității și 
a calităţii educaţiei. În sistemul naţional de evaluare a educaţiei, 
inspecţia şcolară este un mijloc de evaluare a proceselor derulate la 
nivelul unităţii şcolare, a proceselor formale şi nonformale, a 
proceselor manageriale şi a celor care privesc modul de relaţionare a 
unităţii şcolare cu partenerii din interiorul şi din afara sistemului de 
învăţământ. Ea se bazează, în primul rând, pe analiza cunoştinţelor, a 
competențelor elevilor, stabilindu-se dacă acestea sunt la nivelul 
standardelor naţionale de evaluare. Inspecţia şcolară utilizează în 
procesul de evaluare a unităţii şcolare Sistemul naţional de indicatori 
privind educaţia (SNIE), indicatorii şi descriptorii stabiliţi prin 
legislaţia calităţii educaţiei şi prin documente naţionale. 
  Astfel, managementul inspecției școlare se prezintă ca o 
activitate psihosocială fundamentală, proiectată conform unor 
finalităţi elaborate la nivelul macrostructurii societăţii pentru 
realizarea funcţiei sale esenţiale axate pe susținerea unităților școlare 
și a personalului didactic în vederea creșterii calității procesului 
educativ, a valorizării individului, a capacităților sale, a eficienței pe 
ansamblu a școlii.  
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 Referitor la factorii de organizare ce caracterizează şcolile 
eficiente, aceștia sunt multipli şi variază, după caz, la diferiţi 
cercetători preocupaţi de problema eficienţei şcolare, în funcţie de 
condiţiile mediului intern şi extern. Modelul  de eficiență  inițiat de 
UNESCO  include șase factori: 

• Orientarea spre scopuri bine determinate;
• Conducere pozitivă;
• Stabilitatea colectivului pedagogic;
• Plan de învăţămînt bine proiectat şi coordonat;
• Includerea părinţilor în activitatea şcolii;
• Folosirea raţională a timpului.

 O variantă a unui model de şcoală eficientă pe care o prezentăm 
în continuare este propusă de savantul canadian D. Fink. 

 

 

 

 

Figura 2. Variantă extinsă a modelului şcolii eficiente [D. Fink, apud 2] 
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În concluzie, menționăm că paradigma managementului 
inspecției școlare este un construct axiomatic deschis, unitar, coerent, 
funcțional, raportat la tendințele de dezvoltare a învățământului din 
România și R. Moldova, care, fiind implementată în perspectiva 
edificării unei societăți democratice, vine să contribuie la creșterea 
eficienței școlii, a calității educației. 
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VALORIFICAREA COMPONENTELOR INTELIGENȚEI 
EMOȚIONALE CA STRATEGIE DE MANAGEMENT ȘI 

COMUNICARE PEDAGOGICĂ EFICIENTĂ 
 

STOENICĂ IONICA-LUMINIȚA, doctorandă 
 

Abstract 
The present article approaches the issue of valuing the 

components of emotional intelligence as important skills that the 
educational manager needs to possess so that, subsequently, he 
should be able to render them valuable within the management 
strategies in his activity. These qualities will bring forward an 
efficient pedagogical communication, thus creating an optimal 
educational framework. 

Keywords: emotional intelligence, management, skills, 
education 
 

Adnotare 
Articolul abordează problematica valorizării componentelor 

inteligenței emoționale ca abilități importante pe care managerul 
educațional trebuie să le posede pentru  a le putea valorifica apoi în 
strategiile de management din activitatea sa. Aceste calități vor 
favoriza o comunicare pedagogică eficientă, creând un cadru 
educațional optim. 

Cuvinte-cheie: inteligență emoțională, management, abilități,  
educație. 
 

În ultimii ani, inteligența emoțională a devenit o calitate 
esențială a managerilor școlari, reprezentând un avantaj și, totodată, 
o condiție de bază pentru o comunicare pedagogică eficientă. 
Activitatea lor vizează individualități în formarea cărora trebuie să li 
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se asigure o pregătire din punct de vedere academic, precum și o 
pregătire pentru viață. Astfel, e necesar să se ofere contexte pentru o 
dezvoltare sănătoasă – o stare emoțională de bine, un echilibru 
emoțional. Pentru aceasta este nevoie de profesori inteligenți 
emoțional, care să pună accent în profesia lor și pe educația 
emoțională a elevilor. 

Conceptul de inteligență emoțională a fost studiat încă din 
anul 1920 de către psihologul american Edward Thorndike, pentru a 
descrie o formă de inteligență socială pe care o definea ca fiind 
capacitatea de a înțelege și de a acționa inteligent în cadrul relațiilor 
interumane [7]. Pentru el, inteligența socială este un aspect important 
care îi ajută pe oameni să reacționeze potrivit în situațiile complicate 
cu care se confruntă. 

Psihologul Howard Gardner se referă în Teoria inteligențelor 
multiple – un ansamblu de inteligențe care asigură reușita unui 
individ în viață, menționând, în 1983, existența principalelor tipuri 
de inteligență: ligvistică, logico-matematică, muzicală, spațială, 
kinestezică, interpersonală, intrapersonală, tipuri care se manifestă 
diferit de la o persoană la alta [1]. Gardner susține că orice individ 
are punctele lui forte pe care și le poate dezvolta, ajungând astfel să 
performeze în anumite domenii. 

Mult timp, în sistemele educaționale, s-a acordat importanță 
inteligenței verbale și inteligenței matematice. De aceea Gardner 
recomandă acordarea unei importanțe egale tuturor dimensiunilor 
inteligențelor multiple, valorizând talentele elevilor în diferite 
domenii, individualizând activitatea didactică pentru sporirea 
șanselor elevilor de a reuși în viață. 

Alături de inteligența cognitivă, printre cele șapte tipuri de 
inteligență, Gardner acordă importanță egală inteligenței 
interpersonale și intrapersonale, ele reprezentând, de fapt,  
componente ale inteligenței emoționale. 
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În anul 1990, într-o publicație academică, psihologii Peter 
Salovey și John Mayer afirmau că inteligența emoțională presupune 
abilitatea de a percepe cât mai bine emoțiile și de a le exprima, 
priceperea de a genera sentimente atunci când ele favorizează 
gândirea și abilitatea de a identifica emoțiile și de a le regla [6]. 

În 1995, psihologul american Daniel Goleman a popularizat 
conceptul de inteligență emoțională, făcând referire la felul în care 
funcționăm, la conștientizarea emoțiilor personale și ale celorlalți, la 
modul în care controlăm emoțiile, sentimentele, cât de empatici 
suntem și cum utilizăm toate aceste abilități în interacțiunea cu 
ceilalți. 

În viziunea lui Goleman, inteligența emoțională reprezintă o 
serie de abilități care ajută individul să folosească emoțiile pentru o 
orientare constructivă a acțiunilor, pentru o mai bună interacțiune cu 
ceilalți, pentru performanță și pentru succes. 
 Inteligența emoțională se poate dezvolta pe parcursul întregii 
vieți. D. Goleman susține că „inteligența emoțională are, desigur, o 
componentă genetică, însă educația joacă și ea un rol important. Deși 
probabil că abilitățile naturale ale oamenilor diferă, oricine poate să 
învețe să se perfecționeze, indiferent de la ce nivel începe” [3, 
p.130]. 
 Beneficiile aduse de dezvoltarea inteligenței emoționale sunt 
de o importanță majoră și constau, în principal, într-o bună 
cunoaștere de sine, în autocontrol, în gestionarea emoțiilor, în 
dezvoltarea empatiei, într-o bună relaționare cu cei din jur, în forță și 
abilitate de a rezolva problemele care apar. 
 Importanța dezvoltării inteligenței emoționale este 
covârșitoare atât pentru managerii și profesorii instituției 
educaționale, cât și pentru elevi. E necesar ca un manager al unei 
instituții educaționale să posede calități superioare, care dovedesc 
inteligență emoțională și care să îl ajute să ia cele mai bune decizii 
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pentru instituție, să relaționeze corect atât cu subalternii, cât și cu 
elevii. De asemenea, un profesor, ca manager al clasei, trebuie să fie 
inteligent emoțional pentru a fi interesat să dezvolte elevilor săi 
abilități care să îi ajute pe aceștia să funcționeze eficient în societate, 
să devină persoane responsabile, să aibă capacitatea de a lua corect 
decizii.  
 Un manager educațional  inteligent emoțional va fi capabil de 
o comunicare pedagogică eficientă, întrucât competențele de 
comunicare sunt absolut necesare rolului pe care îl deține. Trebuie să 
dovedească faptul că știe să asculte înainte de a lua decizii, că poate 
comunica într-un limbaj accesibil, că are aptitudinea de a convinge 
prin dialog, că poate crea un spațiu școlar care asigură stabilitate 
emoțională elevilor și, în același timp, îndeamnă la performanță. 
 Goleman susține că dacă „emoțiile oamenilor sunt canalizate 
către entuziasm, se nasc performanțe; dacă oamenilor li se trezește 
ranchiuna, anxietatea, ei își vor pierde randamentul” [3, p. 21], 
considerând  că atunci când se creează un climat de lucru pozitiv,  se 
obține efectul de rezonanță. În acest fel, activitatea se desfășoară 
optim, căci o stare de spirit pozitivă conduce spre o comunicare 
eficientă, bazată pe cooperare, pe relații armonioase, pe un climat 
prietenos și, implicit, pe rezultate mai bune în activitate. 

Un management al clasei bazat pe inteligență emoțională va 
asigura sănătatea emoțională a elevilor, un mediu de lucru plăcut, 
pozitiv.   
 Inteligența emoțională și componentele sale constituie un atu 
pentru un manager educațional interesat de comunicare pedagogică 
eficientă  și de un cadru educațional performant.  

D. Goleman vorbește de cinci componente de bază ale 
inteligenței emoționale, care se întrepătrund și se intercondiționează 
pentru o dezvoltare optimă a acesteia: conștiința de sine, gestionarea 
emoțiilor personale, automotivarea, empatia, manevrarea relațiilor. 
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 Conștiința de sine reprezintă primul pas pentru dobândirea 
inteligenței emoționale, referindu-se la o bună cunoaștere a emoțiilor 
personale prin observarea de sine, la capacitatea de a înțelege 
dispozițiile personale, trăirile interioare, de a identifica emoțiile 
personale și ale celorlalți. Această componentă conferă managerului 
abilitatea de a-și înțelege corect emoțiile, de a-și cunoaște punctele 
forte, dar și slăbiciunile, dorințele personale, o viziune clară asupra 
țelurilor personale. Dezvoltarea conștiinței de sine este un proces 
continuu, întrucât conduce la îmbunătățirea activității de conducere, 
la dezvoltare personală și profesională. 
 Managerii educaționali care posedă această componentă au 
capacitatea de a-și regla stările emoționale cu precizie, fiind 
conștienți, în același timp, de felul în care influențează dispozițiile 
lor persoanele cu care relaționează. Cunosc resursele de care dispun, 
au încredere în capacitățile lor, știu ce provocări să-și asume pentru a 
le duce la bun sfârșit. De asemenea, managerii care au o bună 
cunoaștere de sine înțeleg felul în care performanțele lor sunt 
influențate de emoții și sentimente. Ei sunt onești, fiind capabili de o 
corectă autoevaluare, cunoscându-și punctele forte, dar și limitele.  
 Aceste calități sunt de folos managerului pentru a lua cele 
mai potrivite decizii și pentru a acționa cu convingere în vederea 
îndeplinirii obiectivelor. 
 Gestionarea emoțiilor personale, a doua componentă de bază 
a inteligenței emoționale, se referă la capacitatea persoanei de   a-și 
controla emoțiile și impulsurile, reprezentând o abilitate ce trebuie să 
caracterizeze felul de a fi al unui manager școlar. Această 
componentă implică stăpânirea de sine, care oferă managerului 
tendința către reflecție, posibilitatea de a acționa cu transparență, cu 
probitate, de a fi un real sprijin pentru cei din jur. Având control 
asupra impulsurilor, trăirilor, managerul educațional creează un 
climat de lucru pozitiv, de încredere și de confort pentru elevi. El va 
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fi interesat să protejeze sănătatea emoțională a elevilor și să le 
asigure o dezvoltare armonioasă. Comportamentul lui nu este 
controlat de emoții, fiind capabil să-și păstreze calmul și în 
momentele tensionate care apar. Abordează cu pricepere și calm 
situațiile dificile, provocările și îndrumă grupurile pentru creșterea 
performanței, dând dovadă de echilibru emoțional.  
 Această componentă favorizează îmbunătățirea atât a 
relațiilor interpersonale, cât și a relațiilor profesionale, creând un 
spațiu de lucru pozitiv, care va reprezenta o resursă de bază pentru 
optimizarea procesului instructiv.  

 Cea de-a treia componentă a inteligenței emoționale, 
automotivarea, este o trăsătură de bază a managerilor performanți,  
deoarece facilitează mobilizarea emoțiilor pozitive în vederea 
atingerii țelurilor. Aceste persoane se caracterizează prin optimism, 
prin perseverență pentru depășirea obstacolelor și pentru obținerea 
succesului. Persoanele optimiste au o gândire pozitivă și sunt 
capabile să-și depășească limitele pentru realizarea obiectivelor 
propuse. Optimiștii pot să înfrunte eșecurile considerându-le 
experiențe benefice, care îi ajută în dezvoltarea personală și 
profesională.   
 Când emoțiile sunt orientate spre scopuri productive, ducând 
la performanța ce trebuie atinsă, putem vorbi de o aptitudine 
esențială a managerului, de automotivare. Automotivarea este 
calitatea importantă a oamenilor eficienți, care îi ajută să atingă țeluri 
neașteptate. Ei sunt deschiși către nou, acceptă provocările și sunt 
dornici de succes în activitatea pe care o desfășoară.  
 Empatia este o altă componentă a inteligenței emoționale, 
fiind o caracteristică indispensabilă a unui manager bun. Este 
aspectul esențial al personalității unui lider, care presupune atenție 
față de structura psihică, față de profilul emoțional, față de trăirile  
persoanelor cu care acesta vine în contact, manifestarea toleranței, a  
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interesului față de opiniile fiecăruia. Managerii empatici surprind cu 
finețe aspecte ale limbajului nonverbal, reușesc să motiveze 
persoanele cu care interacționează și știu cum să le ofere de fiecare 
dată un feedback util. 
 Empatia este indubitabil o calitate importantă a unui manager 
școlar care-i asigură posibilitatea de a gestiona relațiile și de a 
menține un nivel optim de comunicare pedagogică. El trebuie să 
cunoască punctele forte ale elevilor și limitele lor, să-i încurajeze, să 
le valorifice talentele și să-i îndemne către performanță. De 
asemenea, trebuie să-i încurajeze să se implice în activități, să 
coopereze, să le ofere provocări pe măsura posibilităților și 
particularităților individuale și să-i determine să se autodepășească. 
El trebuie să aprecieze sarcinile bine efectuate, să motiveze 
persoanele cu care relaționează pentru a-și depăși limitele. Empatia, 
capacitatea de a fi atenți la nevoile noastre, dar și ale celorlalți, 
reprezintă un instrument important în activitatea didactică. Fără 
empatie, interacțiunile pedagogice ar fi lipsite de eficiență, iar 
relațiile din cadrul școlii nu  s-ar dezvolta optim. 

 Manevrarea relațiilor este a cincea componentă a inteligenței 
emoționale necesară în managementul educațional și se referă la 
priceperea de a gestiona relațiile interpersonale. În viziunea lui 
Daniel Goleman, această componentă implică o conducere inspirată 
(o atitudine convingătoare pentru îndrumare și motivare), implică 
influență (folosirea tehnicilor de persuasiune), gestionarea 
conflictelor (soluționarea dezacordurilor, a problemelor), colaborarea  
(construirea de relații bazate pe încredere). Toate acestea se 
realizează printr-o comunicare eficientă, prin trimiterea de mesaje 
clare, prin oferirea fedbackului pentru activitatea desfășurată. Mark 
Horstman susține că oamenii simt că „utilizarea feedbackului primit  
îi va face mai buni atunci când va fi realmente nevoie” [5, p. 34]. 
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Această componentă oferă managerului școlar posibilitatea de 
a interacționa potrivit cu elevii, de a gestiona unele comportamente 
dificile ale lor, situațiile problematice care apar în spațiul școlar, 
pentru a construi un mediu pozitiv, sănătos de lucru. 

Concluzionând, putem spune că inteligența emoțională este o  
abilitate pe care un manager școlar trebuie să o posede pentru a crea 
un mediu de învățare bazat pe relații pozitive, de încredere între 
actorii educaționali.  Toate componentele inteligenței emoționale vor 
favoriza strategii optime de management și o comunicare pedagogică 
eficientă, care vor conduce la o dezvoltare emoțională armonioasă a 
elevilor spre atingerea performanței și succesului în activitatea 
instructiv-educativă.   
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Abstract 

Article addresses the issue of the professional integration of 
the debutants in pre-university education. There are a number of 
strategies that highlight the important role of the school manager in 
this process. 
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Adnotare 
Articolul de față abordează problematica integrării 

profesionale a cadrelor didactice debutante în învățământul 
preuniversitar. Sunt oferite o serie de strategii care pun în evidență 
rolul important al managerului școlar în cadrul acestui proces. 

Cuvinte-cheie: cadru didactic debutant, integrare 
socioprofesională, manager școlar, climat organizațional. 

 
Integrarea profesională reprezintă „procesul în care anumite 

comportamente ale persoanei (noul angajat) se vor corela la 
condițiile mediului în care activează (mediul organizațional)”. Prin 
integrare profesională, noii angajați (cadre didactice) „se vor adapta 
la exigențele profesionale și sociale ale muncii prestate și vor 
dobândi acele deprinderi și cunoștințe necesare unei desfășurări 
eficiente a activității” [1]. 

Integrarea profesională poate fi un proces îndelungat de 
acomodare la condițiile în care se desfășoară activitatea unității de 
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învățământ, condiții care trebuie să satisfacă beneficiarii educației. 
Managementul are un rol important în integrarea noului cadru 
didactic, „în sprijinirea acestuia astfel încât să poată, într-un timp cât 
mai scurt, să își rezolve singur problemele, dar și să se dezvolte 
pentru a-și atinge potențialul maxim” [2]. De cele mai multe ori, 
managerul școlar nu percepe importanța acestui proces și nu își oferă 
sprijinul în optimizarea lui. 

Formarea inițială a cadrelor didactice nu asigură de cele mai 
multe ori o pregătire metodică și socioprofesională necesară 
integrării eficiente în cariera didactică. Acest fapt generează variate 
dificultăți în exercitarea profesiei didactice, cadrele didactice 
debutante având nevoie de exemple diverse, demonstrații și 
cooperare în vederea favorizării și optimizării inserției lor 
profesionale. 

Medierea adaptării cadrelor didactice debutante în colectivul 
didactic, în mediul educațional școlar și nu numai, apare ca o 
necesitate datorată barierelor în comunicarea lor cu profesorii cu 
experiență, iar unul dintre factorii importanți ce poate îmbunătăți 
situația acestora este managerul școlar, care asigură practic 
conducerea executivă a unității de învățământ. 

Cunoștințele, aptitudinile și competențele cadrelor didactice 
împreună cu calitatea managementului unității de învățământ sunt 
factori importanți de care depinde obținerea unor rezultate 
educaționale calitative. Debutul în cariera didactică, după încheierea 
formării inițiale, este un eveniment important pentru un cadru 
didactic în ceea ce privește motivația, performanța și dezvoltarea 
socioprofesională a acestuia. Dificultățile de adaptare la situația reală 
din unitatea școlară și în aplicarea celor învățate în pregătirea inițială 
trebuie depășite, pentru a evita consecințele dăunătoare societății, 
cum ar fi abandonul carierei didactice. O susținere adecvată acordată 
profesorilor debutanți, prin diferite programe de sprijin, poate reduce 
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consecințele negative ale neintegrării profesionale a debutanților din 
învățământ. 

Directorul unității de învățământ este reprezentantul legal al 
școlii și este responsabil pentru organizarea întregii activități 
educaționale. Dintre toate atribuțiile managerului școlar, stabilite prin 
lege, o parte poate avea tangență cu procesul de integrare 
profesională a cadrelor didactice debutante. În România, conform 
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ preuniversitar, nr. 5079, din 31 august 2016, acestea sunt:  

- „elaborarea de instrumente de lucru, utilizate în 
activitatea de îndrumare, control și evaluare a tuturor 
activităților ce se desfășoară în unitatea de învățământ; 
- controlează, cu sprijinul șefilor de catedră/ 
responsabililor comisiilor  metodice,  calitatea  procesului 
instructiv-educativ,  prin verificarea  documentelor,  prin  
asistențe  la  ore  și  prin  participări la  diverse activități  
educative  extracurriculare  și  extrașcolare; 
- monitorizează activitatea cadrelor didactice  debutante 
și sprijină integrarea acestora în colectivul unității de 
învățământ” [3]. 
Așa cum se poate observa, atribuțiile specifice ale unui 

manager de unitate școlară nu sunt pe deplin dezvoltate în ceea ce 
privește integrarea profesională a cadrelor didactice debutante. 
Înainte de orice control și evaluare, directorul unei școli trebuie să-și 
exercite cu responsabilitate atribuția de îndrumare față de tot 
personalul din subordine și, cu atât mai mult, față de personalul 
debutant. Considerăm că atribuția de sprijinire a integrării cadrelor 
didactice debutante în colectivul unității de învățământ nu satisface 
pe deplin necesitatea reală de integrare socioprofesională a acestora. 
Integrarea nu trebuie să vizeze doar colectivul, ci și mediul 
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educațional în tot ansamblul lui, elaborarea documentelor școlare, 
activitatea didactică școlară și extrașcolară.  

În opinia noastră, managerii școlari pot eficientiza integrarea 
profesională a cadrelor didactice debutante prin următoarele 
modalități: 

a) Comunicarea managerială eficientă. Directorul  
unității de învățământ trebuie să gestioneze informațiile legate de 
domeniul educației, de unitatea școlară, de schimbările legislative și 
să le transmită constant cadrului didactic debutant. Printr-o 
comunicare eficientă, cadru didactic debutant nu doar este informat, 
ci dobândește încredere în noul loc de muncă. Managerul trebuie să 
comunice și să ofere un feedback cu rol constructiv, cu privire la 
activitatea desfășurată de cadrele didactice. În cadrul comunicării 
trebuie evitate tonul aspru, mesajele confuze și neadevărate, 
discutarea unor aspecte care nu au legătură cu locul de muncă sau cu 
activitatea didactică;  

b) Climatul organizațional. Emil Păun (1999) a definit 
climatul organizațional ca fiind „ambianța intelectuală și morală care 
domnește într-un grup, ansamblul percepțiilor colective și al stărilor 
emoționale existente în cadrul organizației”. Acesta explică, în 
lucrarea sa, faptul că mediul organizației școlare „exprimă stările 
generate de confruntarea dintre așteptările angajaților și condițiile de 
muncă și de viața oferite de organizație, (…) este o stare de 
psihologie colectivă, un fenomen de grup, o stare de contagiune 
colectivă care se obiectivează în ceea ce am putea numi ambianța 
umană internă a organizației” [4]. Managerul școlar reprezintă 
factorul uman direct responsabil de crearea și optimizarea climatului 
organizațional în vederea facilitării integrării cadrelor didactice 
debutante. Acesta trebuie să promoveze un climat bazat pe: 
încredere, suport, responsabilitate, implicarea angajaților în luarea 
deciziilor, respectarea legislației, o atmosferă de lucru prietenoasă, 
socializare, asumarea riscurilor, informare etc. Un climat 
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organizațional adecvat nu contribuie doar la integrare, ci și la 
motivarea cadrelor didactice debutante în vederea avansării în 
carieră; 

c) Reducerea stării de stres în rândul cadrelor 
didactice debutante. În rândul cadrelor didactice debutante stresul 
este generat de noutățile din domeniul educațional, multitudinea de 
documente școlare ce trebuie realizate într-un timp scurt, de noii 
colegi de muncă etc. Managerii școlari trebuie să contribuie la 
diminuarea stresului prin oferirea de sprijin și consiliere, 
nediscriminare (față de cadrele didactice mai vechi din școală), 
includerea în comisiile școlii și a debutanților care împreună cu 
celelalte cadre didactice să formeze o echipă unită, încurajarea 
participării cadrelor didactice debutante la diferite activități școlare și 
extrașcolare, de formare continuă și de perfecționare (cursuri, grade 
didactice, workshopuri, mese rotunde, cercuri pedagogice, schimburi 
de experiență etc.) 

d) Corectitudine în luarea deciziilor. Directorul unității 
școlare trebuie să trateze în mod egal și echitabil toate cadrele 
didactice, indiferent de vechime și de alte criterii. Aplicarea 
legislației și luarea deciziilor trebuie să se facă cu respectarea 
principiului egalității de șanse și de tratament față de toate cadrele 
didactice. Acestea trebuie să fie informate cu privire la deciziile și la 
motivele pentru care au fost luate, să aibă posibilitatea de a-și 
exprima opiniile cu privire la ceea ce se petrece în școală, oferindu-
se în acest fel o transparență decizională. Se evită astfel diversele 
frustrări și stări de incertitudine ale cadrelor didactice debutante; 

e) Atitudinea pozitivă. Un cadru didactic debutant va 
putea să se integreze mai ușor dacă cei din jurul său vor avea o 
atitudine deschisă și pozitivă în raport cu el. Managerul școlar trebuie 
să își asume atitudinea pozitivă. O atitudine negativă a acestuia va 
atrage una similară și din partea cadrului didactic debutant, aspect ce 
influențează negativ integrarea lui. Indiferent de personalitatea 
managerului școlar, aspect ce poate influența atitudinea acestuia, 
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„anumite dimensiuni ale atitudinii pozitive pot reprezenta o resursă 
semnificativă în procesele de instruire și dezvoltare a 
colaboratorilor” [4]; 

f) Atitudinea de mentor. „Mentoratul este o mare 
oportunitate de a facilita inserția în viața școlară a unui cadru didactic 
care a finalizat formarea obligatorie, dar încă nu se simte confortabil 
cu activitatea de predare în școală.” Mentoratul poate conduce la o 
bună înțelegere a profesiei didactice, a specificului școlii, cadrele 
didactice debutante cunoscând colegii și obișnuindu-se cu mediul de 
lucru școlar. După încadrarea în învățământ, acestea au nevoie de 
informații, de sprijin și de încurajări. Directorul își poate asuma, 
alături de responsabilul comisiei metodice din care face parte 
debutantul, rolul de mentor. Însă, pentru a fi mentori, „personalul din 
conducerea școlii trebuie să treacă de la relația superior – subordonat, 
la relația de parteneriat, ceea ce nu este întotdeauna ușor” [5]. Acest 
rol va atrage beneficii de ambele părți: atât în sprijinul școlii, cât și 
pentru cadrul didactic debutant. Organizarea activității de mentorat 
poate presupune: familiarizarea cadrului didactic debutant cu spațiile 
școlii (laboratoare, bibliotecă, săli de curs, spații de cazare etc.), 
prezentarea misiunii, a scopului și a valorilor școlii, aducerea la 
cunoștință a documentelor obligatorii (proceduri, regulament intern 
etc.), prezentarea cadrelor didactice noi întregului colectiv, oferirea 
de materiale-suport care să sprijine debutanții în proiectare și 
planificare etc.; 

g) Managerul cu dorință de dezvoltare continuă. 
Directorul trebuie să fie mereu dornic de a învăța astfel încât să 
asigure succesul școlii și pentru a fi competitiv. Acesta trebuie să fie 
conștient că nu deține adevărul absolut și că ceilalți colegi pot avea 
dreptate în anumite situații. O astfel de atitudine poate insufla 
cadrelor didactice debutante, prin propriul exemplu, dorința de 
perfecționare și chiar o atitudine orientată către succes. 
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h) Principiul managementului participativ.  
Managementul participativ reprezintă un sistem managerial modern 
ce „poate fi promovat, cu rezultate remarcabile, numai dacă în 
organizații se manifestă o convergență de interese ale tuturor 
membrilor, indiferent de poziția lor ierarhică” [6]. Practicarea unui 
asemenea tip de management implică „acțiuni capabile să ofere 
grupului alternative acționale, să promoveze pedagogia 
angajamentului, respectiv posibilitatea angajării personale a 
profesorilor/elevilor în sarcina de lucru” [7]. Astfel, directorul poate 
facilita integrarea cadrelor didactice debutante prin valorificarea 
principiilor managementului participativ, prin aspecte  ce pot 
presupune: alcătuirea de comisii mixte, din care să facă parte el, 
alături de alte cadre didactice, consultarea cadrelor didactice cu 
privire la deciziile luate, asumarea rolului de moderator în cadrul 
anumitor dezbateri, folosirea unei comunicări bidirecționale, 
recompensarea inițiativelor și rezultatelor, oferirea de suport în ceea 
ce privește dezvoltarea profesională, școlară și personală. 
Implementarea acestui tip de management a demonstrat faptul că are 
efecte benefice asupra climatului organizațional dintr-o unitate 
școlară, crescând nivelul de satisfacție profesională a membrilor unei 
organizații școlare [7]. 

Integrarea profesională a cadrelor didactice presupune 
conștientizarea de către acestea a funcției pe care o au și a 
implicațiilor pe care le are aceasta.  

Profesorul debutant trebuie să se adapteze culturii 
organizației școlare și sistemului educativ în general. Studii 
importante au arătat faptul că formarea inițială a cadrelor didactice 
este insuficientă și nu oferă condițiile necesare pentru o integrare 
eficientă a debutanților [8]. 

În concluzie, tinerii debutanți din învățământul 
preuniversitar trebuie sprijiniți de către conducerea școlii, prin 
instituirea unei preocupări speciale din partea acesteia pentru o 
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integrare eficientă atât în cultura organizațională, cât și în cea 
profesională. Integrarea eficientă a debutanților din învățământul 
preuniversitar este benefică pentru toți factorii implicați în actul 
educațional, iar un management responsabil va trebui să aibă pe lista 
de obiective și acest aspect important. 
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ÎNVĂŢAREA PRIN EXPERIENŢĂ CA SURSĂ A 
CUNOAŞTERII 

 
TĂNĂSELEA ANDREI, doctorand 

 
Abstract 

 Learning from experience is a way to learn, starting from the 
premise that people can assimilate new, most effective experiences. 
Learning from experience encourages an individual to use his / her 
own initiative when learning, becoming curious about different 
methods, realizing what works best for him / her and assessing his / 
her own performance as he goes through this the experience 
 Keywords: experience, action, reflection, experiential 
learning, integrated learning, reviewing. 

 
Adnotare 

 Învățarea din experiență reprezintă o modalitate de a învăță, 
pornind de la premisa că oamenii pot asimila cunoștințe noi, cel mai 
eficient, din experiență. Învățarea din experiență încurajează 
individul să se folosească de propria inițiativă atunci când învață, să 
devină curios în legătură cu diverse metode, să-și dea seama ce 
funcționează cel mai bine pentru el și să-și poată evalua propria 
performanță pe măsură ce trece prin această experiență.   
 Cuvinte-cheie: experienţă, acţiune, reflecţie, învăţare prin 
experienţă, învăţare integrată, reviewing. 
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Încă în antichitate, Platon şi Aristotel considerau experienţa 
ca o cale de acces la realitatea sensibilă. În opera filozofică a lui 
Kant, experienţa reprezintă o lume a obiectelor construite de un spirit 
activ, prin înţelegerea sensului fenomenelor exterioare. Nu încape 
nicio îndoailă că orice cunoaştere a noastră începe cu experienţa, 
afirmă Im. Kant, căci prin ce altceva ar putea fi deşteptată spre 
funcţionare facultatea noastră de cunoaştere, dacă nu prin obiecte 
care exercită influenţe asupra simţurilor noastre şi care, pe de o parte, 
produc ele însele reprezentări, pe de altă parte, pun în mişcare 
activitatea noastră intelectuală, pentru a le compara, a le lega sau a le 
separa, prelucrând astfel materialul brut al impresiilor sensibile într-o 
cunoaştere a obiectelor, care se numeşte experienţă. Astfel, 
cronologic, nicio  cunoaştere nu precede în noi experienţa, cu ea 
începe orice cunoaştere [7, p. 50].       

 Reprezentantul cel mai de seamă al filozofiei cunoaşterii, Im. 
Kant afirmă că prin sensibilitate obiectele ne sunt date, iar prin 
intelect ele sunt gândite şi, prin urmare, cunoscute.  Sensibilitatea şi 
intelectul sunt cele două surse ale cunoaşterii. Aceste două facultăţi 
sau capacităţi nu-şi pot schimba funcţiile lor. Intelectul nu poate intui 
nimic, iar simţurile nu pot gândi nimic. Numai prin faptul că ele se 
unesc, poate izvorî cunoaşterea. Orice cunoaştere despre fapte, 
cunoaştere pe care Kant o numeşte experienţă, ia naştere prin 
conlucrarea sensibilităţii şi a intelectului. În opinia filozofului, 
impresiile sau reprezentările sensibile declanşează activitatea 
intelectului în măsura în care îi oferă un material asupra căruia 
lucrează. Cunoaşterea este rezultatul aplicării categoriilor şi 
principiilor intelectului materiei pe care o oferă sensibilitatea, o 
activitate prin care, crede Kant, impresiile sensibile sunt comparate, 
legate între ele sau separate. Kant distinge conţinutul şi forma 
cunoaşterii şi indică sursele lor diferite, caracterizând cunoaşterea 
prin experienţă drept un  „compositium” din ceea ce primim noi prin 
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impresii şi ceea ce facultatea noastră de cunoaştere produce prin ea 
însăşi  [4, p.111]. 

Hegel conferă termenului o semnificaţie mult mai largă, 
experienţa constituind mişcarea spiritului însuşi, ce se produce în 
manifestările sale, prin şi pentru conştiinţă.  
         În secolul al XVII-lea s-au configurat două orientări privind 
învăţarea: empirismul englez şi idealismul german. John Locke 
postulează, în această perioadă, ideea că sursa cunoaşterii este 
experienţa.  

Prin anii 1890, John Dewey dezvoltă o nouă concepţie, 
numită funcţionalism. Funcţionaliştii considerau că obectul de studiu 
al psihologiei este conştiinţa şi că experienţa este punctul de plecare 
în studiul acesteia. 
       John Dewey în lucrările sale propune un demers progresiv al 
educaţiei, subliniind meritele experienţei practice în raport cu 
demersul educaţional tradiţional ce pune accentul pe învăţarea 
produsă de profesor, facilitând achiziţionarea şi formarea unor 
abilităţi izolate, fără legătură cu scopurile semnificative ale celui care 
învaţă. Demersul progresiv valorizează individualitatea şi activitatea 
liberă, în condiţiile în care învăţarea se realizează prin experimentare 
şi descoperire, iar cunoştinţele şi abilităţile ce vor fi dobândite sunt 
percepute ca un mijloc de a atinge un scop semnificativ pentru cel ce 
învaţă. Latura constructivistă a pedagogului este evidenţiată în 
demersurile sale de soluţionare a problemelor practice bazate pe 
explicarea şi controlarea mediului de învăţare. Teoria sa presupune 
sistematizarea ştiinţifică a experienţei umane, procesul educaţional 
fiind o „reorganizare, reconstrucţie şi transformare continuă a 
experienţei”. Omul învaţă despre lume din experienţă, iar experienţa 
produce dezvoltarea individului şi a lumii. Aceasta este forma 
naturală de a învăţa, prin acţiune şi apoi prin reflecţie. Gândirea 
reflexivă presupune situaţii problematice, soluţii posibile şi ipoteze. 
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Cu scopul de a construi o legătură între şcoală şi viaţa copilului,       
Dewey propune ca metodele de predare să pună accentul pe 
experienţele zilnice ale acestuia. Teoria sa este simplă: curriculumul 
trebuie construit în jurul copilului, experienţa copilului stă la baza 
curriculumului. 

 Potrivit lui Dewey, pentru a atinge esența cunoașterii, elevul 
trebuie să acționeze direct, să obțină experiență nemijlocită de 
învățare, să învețe prin acțiune proprie, ca apoi să reflecteze asupra 
ei. Dar se agunge aici, consideră el, dacă elevul este pus în situația de 
a obține această experiență reală de cunoaștere și de viață, de a se 
convinge singur asupra importanței problemei de rezolvat, de 
cunoscut. Experiențele individuale sau colective stau la baza 
cunoașterii, dezvoltării cognitive. Totodată, concretizează Dewey, 
experiențele trebuie să fie autentice, în contexte reale, pentru a 
confirma că dezvoltarea se realizează prin autodirijare, descoperire și 
raționare.  
       Ideea centrală a lui J. Dewey, în raport cu învăţarea, este 
aceea că învăţarea este un rezultat al interacţiunii subiect-mediu. Ea 
nu are ca punct de plecare nici mediul singur, după cum susţineau 
behavioriştii, nici dispoziţiile interne ale subiectului, cum susţineau 
gestaltiştii, ci interacţiunea lor. Această interacţiune nu se produce 
doar la nivel cognitiv, ci şi comportamental. Prin urmare, învăţarea 
este legată de o dublă acţiune a celui care învaţă: 1. Producerea de 
acte asupra mediului (a experimenta, a face ceva, a pune în practică); 
2. Producerea acţiunilor reflexive, ale gândirii (a înţelege, a întreba, a 
face prognoze etc.). În concepţia lui J. Dewey, a învăţa presupune 
deci, concomitent, acţiune şi reflecţie sau „learning by doing”. 
Învăţarea înseamnă reflecţie asupra practicii şi nu reflecţie asupra a 
nimic şi este eficace atunci când este privită de cel care învaţă ca 
fiind utilă şi cu sens [2, p. 19]. J. Dewey subliniază rolul interacţiunii 
dintre subiect şi mediu şi rolul activităţii cognitive a subiectului, 
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activitate care este „funcţională”, adică în serviciul adaptării la 
mediu. John Dewey, prin lucrările sale, a trasat una dintre orientările 
cele mai esenţiale în învăţare, exprimată sintetic prin principiul 
learning by doing, argumentând faptul că orice experienţă a 
persoanei  contribuie la pregătirea experienţelor lui viitoare.  

      Dezvoltarea experienței, consideră Dewey, creează 
condițiile pentru realizarea unui scop al educației – stimularea 
activismului personal. „Caracterul specific al adevăratei vieți umane 
constă în faptul că omul trebuie să se creeze pe sine însuși prin 
propriile sale eforturi voluntare, el trebuie să facă din el însuși o forță 
cu adevărat morală, rațională liberă” [ 3 , p. 68].  

K. Lewin a preluat aceste idei şi, dezvoltându-le, a introdus în 
circuitul ştiinţific conceptul de învăţare prin experienţă. Kurt Lewin 
dezvoltă demersul experienţial de grup, subliniind importanţa 
articulării experienţei cu acţiunea în formarea conceptelor şi a 
capacităţii de reflecţie. El s-a ocupat în mod deosebit de dinamica 
grupului şi de învăţarea în grup, considerând că aceasta din urmă este 
facilitată dacă există o tensiune dialectică şi un conflict între 
experienţa imediată şi concretă, pe de o parte, şi teorie, pe de altă 
parte. Această concepţie a constituit o premisă pentru teoria 
grupurilor de învăţare şi a metodelor de formare în grup.  

Karl Rogers pune bazele unei pedagogii nondirective, ce 
pleacă de la ipoteza că orice cunoaştere semnificativă (ce modifică 
modul de a gândi şi a se comporta al elevului) derivă dintr-o învăţare 
care nu poate fi transmisă din exterior, ci care rezultă dintr-o 
experienţă personală. El a reuşit să definească cinci elemente 
implicate în învăţarea empirică/semnificativă: implicarea personală, 
autoiniţierea, puterea de rezistenţă, evaluarea de către cel care învaţă, 
înţelegerea [8, p.119]. 
      În opinia lui Ernst von Glasersfeld, în procesul construirii 
realității experiențiale, o primă și fundamentală distincție este aceea 
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dintre „eu” și „universul exterior”. În opinia cercetătorului, eul pe 
care îl vom cunoaște, ca și lumea pe care o vom cunoaște, sunt 
rezultatul combinării elementelor propriei experienţe [9 , p.115].  
  Inspirat din ideile lui K. Lewin, David A. Kolb a creat o 
teorie a învăţării prin experienţă (ELT) şi un instrument de 
diagnosticare a stilurilor de învăţare. El defineşte, prin teoria sa, 
învăţarea ca proces în care cunoştinţele sunt create prin intermediul 
transformării experienţei şi propune un model holistic al procesului 
de învăţare [2, p. 181). În teoria sa, Kolb descrie  sursele 
învăţării/experienţei, acestea fiind: experienţa concretă (CE-feeling) 
– a simţi; conceptualizarea abstractă (AC-thinking) – a privi. De  
asemenea, el precizează modurile de transformare (procedurile) a 
experienţei: observarea reflexivă (RO-watching) – a gândi; 
experimentarea activă (AE-doing) –  a face).  

Experienţa concretă sau a simţi înseamnă a percepe 
informaţia. Judecăţile se întemeiază pe simţuri. Aceste persoane 
consideră abordările teoretice lipsite de utilitate, învaţă cel mai bine 
din exemple în care pot fi implicaţi ei înşişi. Se relaţionează cu egalii 
lor nu cu reprezentanţi ai autorităţii. Munca în echipă îi ajută să 
obţină succes. Fiind autonomi, în învăţare au nevoie de un profesor 
facilitator.  

Observarea şi refleția sau a privi reflectă felul în care anumite 
aspecte ne influenţează viaţa. Aceste persoane se bazează pe 
observaţii sistematice în judecăţile pe care le emit. Le plac 
prelegerile şi expunerile pentru că acestea permit observare 
imparţială. Preferă evaluarea externă. Au nevoie de un profesor care 
este expert, formulează sarcini de lucru şi oferă sugestii.  

Abstractizarea şi generalizarea sau a gândi presupune a 
compara cum anumite lucruri se potrivesc cu experienţa noastră. 
Aceste persoane sunt orientate mai mult înspre simboluri şi obiecte 
decât înspre oameni, învaţă cel mai bine în situaţii de învăţare 
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impersonale, care evidenţiază teoriile şi permit analiza sistematică. 
Le plac studiile de caz, lecturile şi exerciţiile de gândire. Ceilalţi îl 
ajută prea puţin în învăţare.  

Experienţa activă sau a face trimite înspre felul în care 
informaţiile noi oferă posibilităţi pentru a fi utilizate în acţiuni. 
Învaţă cel mai bine când sunt antrenaţi în proiecte, dezbateri de grup 
sau în rezolvarea temelor de casă. Sunt extrovertiţi şi doresc să atingă 
totul. Le place să vadă totul şi-şi stabilesc propriile criterii după care 
decid relevanţa informaţiilor.   

Kolb încearcă să reconcilieze planurile teorie – practică într-
un model structural al învăţării, avansând ideea că procesul de 
învăţare experienţială este un ciclu compus din patru etape: 1. 
experienţa concretă; 2. observaţie şi reflecţie cu privire la experienţă; 
3. formarea conceptelor abstracte şi a generalizărilor ca urmare a 
experienţei trăite şi a observaţiilor pe marginea acesteia; 4. 
elaborarea ipotezelor şi experimentarea privind implicaţiile 
conceptelor abstracte în situaţii noi. Verificarea ipotezelor în situaţii 
reale conduce la noi experienţe şi ciclul poate să reînceapă.  

Conform teoriei lui Kolb, învăţarea experienţială cuprinde 
două dimensiuni structurale fundamentale: prehensiunea şi 
transformarea. Fiecare dimensiune determină două moduri de 
învăţare diferite. Prehensiunea permite sesizarea experienţei şi se 
poate realiza în două moduri opuse: prin aprehensiune, când elevul se 
bazează pe elemente tangibile şi resimţite ale experienţei imediate, şi 
prin comprehensiune, când cel ce învaţă se sprijină pe reprezentările 
sale mintale şi pe interpretarea sa teoretică pentru a sesiza experienţa 
actuală. Aprehensiunea este caracteristică experienţei concrete, iar 
comprehensiunea este caracteristică unei conceptualizări abstracte. 
Transformarea se realizează în două moduri: ca refleciţe interioară, 
fiind caracteristică observaţiei supuse reflecţiei, şi prin extensie, ce 
constă într-o manipulare a lumii exterioare prin experimentare activă. 
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Cele două moduri de transformare se aplică atât cunoştinţelor 
dobândite prin aprehensiune concretă, cât şi celor ce rezultă dintr-o 
comprehensiune abstractă. 

 Kolb este cunoscut prin lansarea stilurilor de învăţare 
moderne. Teoria kolbiană identifică următoarele stiluri  de învăţare: 

• Stilul divergent, care are drept capacităţi de învăţare 
dominante – experienţa concretă (CE) şi reflecţia asupra 
observaţiilor (RO), cei cărora le este caracteristic acest stil 
fiind buni în situaţii concrete de cercetare, care cer generare 
de idei, au interese culturale variate, le place să adune 
informaţii, sunt imaginativi. 

• Stilul asimilator este caracterizat prin conceptualizare 
abstractă (AC şi reflecţia asupra observaţiei (RO). Sunt bune 
pentru cei care înţeleg informaţia într-o formă logică, concisă, 
sunt eficace în informare şi au succes în cercetare, le place să 
gândească la lucruri; 

• Stilul convergent se bazează  pe conceptualizarea abstractă 
(AC) şi experimentarea activă (AE) – caracteristic celor care 
au capacitatea de a rezolva probleme şi de a lua decizii pe 
găsirea de soluţii, care preferă probele tehnice; 

• Stilul acomodator are ca specific combinarea experienţei 
concrete (CE) şi experimentarea activă (AE) – caracteristic 
celor care au capacitatea de a învăţa, în primul rând, din 
experienţă, le place să alcătuiască planuri, au tendinţa de a 
acţiona rapid. 
Kolb susţine, de asemenea, că învăţarea este integrată şi 

presupune o dezvoltare completă sub forma unei spirale ce 
angrenează toate stilurile de învăţare. Cel care învaţă 
experimentează, reflectează, gândeşte şi acţionează într-un proces 
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recursiv care este responsabil de situaţiile de învăţare şi de ceea ce se 
învaţă [2, p. 187]. 

Prin teoria sa, Kolb formulează şi câteva caracteristici ale 
învăţării experienţiale: învăţarea este mai bine concepută ca proces; 
învăţarea este continuă şi bazată pe experienţă; învăţarea presupune 
rezolvarea conflictelor prin alegerea unei soluţii din patru posibile: 
experienţa concretă (CE); observarea reflexivă (RO); 
conceptualizarea abstractă (AC); experimentarea activă (AC); 
învăţarea este un proces holistic de adaptare la lume; învăţarea 
implică tranzacţii între individ şi mediu; învăţarea este procesul de 
creare a cunoştinţelor. 

Pentru ca o experienţă completă de învăţare să se producă, o 
persoană care învaţă trebuie să parcurgă toate cele patru stadii. 
Fiecare persoană utilizează toate cele patru stiluri în grade diferite, 
dar manifestă preferinţă pentru unul dintre ele. Cei care învaţă prin 
acomodare combină experienţa activă cu experienţa concretă, 
practică rezolvarea problemelor prin încercare şi eroare. Cei care 
învaţă prin divergenţă îmbină experienţa concretă cu observarea şi 
reflecţia, au tendinţa de a utiliza informaţiile care le parvin prin 
intermediul simţurilor. Cei care învaţă prin asimilare combină 
observarea şi reflecţia cu observarea şi generalizarea. Îi 
caracterizează gândirea de tip abstract şi orientarea teoretică. Cei care 
învaţă prin convergenţă combină abstractizarea şi generalizarea cu 
experimentarea activă, dovedesc o bună înţelegere a laturii practice a 
ideilor şi sesizează aplicabilitatea acestora.    

Conceptul-cheie în această teorie este reviewing, învăţarea din 
propria experienţă sau abilitarea altora pentru a o face.  Reviewing 
(analiza de proces) te ajuta să obţii mai mult din munca pe care o 
faci, din viaţă şi recreare, reviewing este orice proces care te ajuta să 
dai sens propriei experienţe pentru învăţare şi pentru dezvoltarea 
personală. Activitatea de reviewing include: reflecţie asupra 
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experienţei; analiza experienţei; găsirea semnificaţiilor experienţei; 
comunicarea experienţei; resemnificarea experienţei; învăţarea din 
experienţă. Cuvinte alternative pentru reviewing sunt:  procesare, 
debriefing, reflectare.  

Activitatea de reviewing are doua sensuri: Reviewing 1– 
procesul de învăţare din experienţă (de exemplu, prin modul de ţinere 
a unei agende zilnice de lucru, prin încrederea într-un 
prieten, prin discuţia cu un mentor etc). Acest sens se refera la ceea 
ce faci; Reviewing 2 – asistarea altora în învăţare, facilitarea învăţării 
experienţiale pentru alţii (de exemplu, prin punerea întrebărilor, prin 
acordarea feedbackului sau prin explorarea unor alternative de 
explicare). Sensul se referă la ceea ce face facilitatorul. Elemente-
cheie în analiza de proces (Reviewing) sunt: a) comunicarea: analiza 
de proces implică comunicarea despre experienta recenta, abilităţi de 
a pune întrebări deschise care sunt importante; b) inovarea: 
imaginaţia este importantă pentru a găsi noi cai de a vedea, comunica 
şi învăţa.  

În această abordare, procesul de reviewing înseamnă 
experienţa plus reflectare, care, împreună, egalează învăţarea. 
Procesul de reviewing necesita parcurgerea a patru paşi:  

• Experienţa – înseamnă să retrăieşti ceea ce s-a întâmplat. Este 
o reamintire a evenimentelor semnificative asupra a ceea ce s-
a întâmplat;   

• Exprimarea – te obliga să te focalizezi pe calitatea experienţei 
şi să-ţi pui întrebări de genul: Cum a fost? Cum te-ai simţit?;   

• Examinarea – presupune analiza şi raţionalizarea experienţei 
avute;  

• Explorarea – înseamnă pregătirea pentru explorarea unor 
comportamente reieşite din stadiile anterioare. 
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      Aşadar, am stabilit că cunoaşterea lumii se construieşte 
individual, prin acţiuni cu caracter procesual, în cadrul experienţelor 
pe care persoana le trăieşte; punerea şi rezolvarea unei probleme nu 
sunt văzute ca aspecte izolate, insulare, ci integrate într-un proces 
amplu. Subiectul gândeşte interacţionând cu cunoştinţele, iar 
construirea şi modificarea schemelor cognitive pentru a da sens 
cunoaşterii sale sunt sarcini individuale. Subiectul care învaţă nu 
poate fotografia lumea, ci o reconstruişte, construindu-se pe sine. 
Construcţia cunoaşterii înseamnă că subiectul îşi personalizează 
metodele de lucru şi îşi construieşte tehnologii de acţiune adaptate 
propriei formări şi propriei personalităţi [1, p. 55].  

Referindu-ne la valențele formativ-educative ale învățării 
experiențiale putem constata că instrumentele utilizate în acest tip de 
învățare conduc spre motivarea elevilor, spre dezvoltarea încrederii și 
a culturii de învățare, spre îmbunătățirea muncii în echipe, spre 
luarea deciziilor și rezolvarea problemelor, spre dezvoltarea 
comunicării și a abilităților interpersonale. 
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VALORI ŞI ATITUDINI ALE ACTORILOR 
EDUCAŢIONALI 

 
TĂNĂSESCU CRISTINA FLORENTINA, doctorandă 

(România) 

Abstract 
 Research so far has shown that the status of teachers and 
self-identity is primarily directed towards mental rewards (subjective 
work satisfaction) rather than extrinsic or auxiliary rewards, such as 
money, prestige or power. This results from the historical association 
of teaching with "service" and the internal structural factors within 
the profession that favor the emphasis placed on job satisfaction. 
One of the clear conclusions of this component of the professor's 
research was that teachers in all schools continue to perceive this 
profession through the word "vocation". Thus, rather than discussing 
the status, their workplace orientation should be specified by 
referring to emotional terms, inclusively by passion, being prepared 
to sacrifice for the good of their students and hoping to inspire 
change. 
 Teachers' feeling derives from their identity as teachers and 
the professional nature of their occupation. We believe that internal 
praise in the school and among parents is a positive source in 
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identifying the status, the external recognition by prizes of teachers 
leads to division and counteraction in the collegiate environment. 
 Keywords: values, attitudes, educational actors. 

 
Adnotare 

 Cercetările de până în prezent au arătat că statutul 
cadrelor didactice și autoidentitatea profesională sunt  orientate 
cu precădere spre recompensele psihice (satisfacția subiectivă 
realizată prin muncă) mai degrabă decât spre recompense 
extrinseci sau auxiliare, cum ar fi: bani, prestigiu sau putere. 
Aceasta rezultă din asocierea istorică de predare cu „serviciu" și 
cu factorii structurali interni din cadrul profesiei, care 
favorizează accentul plasat pe satisfacția la locul de muncă. Una 
dintre concluziile clare ale acestei componente a cercetării 
statutului de profesor a fost că toate cadrele didactice, din toate 
școlile, continuă să perceapă această meserie prin prisma 
cuvântului „vocație". Astfel, decât a discuta despre statut, mai 
degrabă ar trebui specificată orientarea lor la locul de muncă,  
prin referire la termenii emoționali, inclusiv prin pasiune, fiind 
pregătiți să se sacrifice pentru binele elevilor lor și în speranța de 
a inspira schimbrea. 

Sentimentul profesorilor derivă din identitatea lor ca 
profesori și natura profesională a ocupației lor. Credem că lauda 
internă în cadrul școlii și în rândul părinților este o sursă pozitivă 
în identificarea statutului, iar recunoașterea externă, prin premii, 
a cadrelor didactice duce la divizare și contracarare în mediul 
colegial.  
 Cuvinte-cheie: valori, atitudini, actori educaţionali. 

 
Aspectul social al învăţării a fost reliefat de Jerome Bruner 

încă din anii ‘60. El avansează conceptul de reciprocitate, definit 
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ca „o nevoie umană profundă de a da o replică altcuiva şi de a 
lucra împreună cu alţii pentru atingerea unui obiectiv”. 
Reciprocitatea este un stimulent al învăţării: „Când acţiunea 
comună este necesară, când reciprocitatea este activată în cadrul 
unui grup în vederea obţinerii unui rezultat, atunci par să existe 
procese care stimulează învăţarea individuală şi care îl conduc pe 
fiecare la o competenţă cerută de constituirea grupului.”[1]. Nu 
numai cercetarea, dar şi experienţele cadrelor didactice cu 
metodele colaborative evidenţiază efectul benefic al interacţiunii 
elevilor. În şcoala tradiţională, profesorul deţine controlul absolut 
asupra cunoaşterii şi, prin aceasta, asupra evenimentelor clasei, 
apărând astfel şi o legătură evidentă între disciplina strictă şi 
adevărul univoc al magistrului care ţine clasa în mâini. În şcoala 
centrată pe elev, profesorul se estompează, este evanescent, căci 
doar elevul este miezul problemei. Pentru a avea cu adevărat 
elevul în centrul demersului, cadrul didactic exercită roluri cu 
mult mai nuanţate. Elevul nu deţine automat locul din centru. Şi 
chiar dacă, prin prisma eficacităţii didactice, modul natural de 
funcţionare a creierului conduce la abordarea centrată pe elev, 
succesul la clasă depinde de competenţele profesorului de a crea 
oportunităţile optime de învăţare pentru fiecare elev. Astfel, în 
funcţie de context, profesorul acţionează mereu – dar adecvat şi 
adaptat nevoilor grupului. 

Legea privind asigurarea calităţii educaţiei (Legea nr. 
87/2006) defineşte conceptul de „calitate” ca fiind un ansamblu de 
caracteristici ale unui program de educaţie şi ale furnizorului 
acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor şi 
standardele de calitate. Aceste elemente creează premisele unui 
nou cadru educaţional, în care elevul, beneficiarul direct al 
educaţiei, este situat în centrul proceselor din şcoală. Organizaţia 
furnizoare de educaţie trebuie să asigure şi să măsoare progresul 
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înregistrat de elev, valoarea adăugată, calitatea, iar comunitatea, 
ca beneficiar indirect, să se implice în producerea şi generarea 
calităţii în şcoală, în funcție de propriile ei nevoi şi interese.  

Calitatea se produce, se generează permanent, se măsoară 
şi se îmbunătățește continuu, iar organizaţia furnizoare de educaţie 
trebuie să asigure calitatea, să implementeze propriul sistem de 
management şi de asigurare a calităţii, să se autoevalueze continuu 
şi să propună măsuri ameliorative. Şcoala este responsabilă de 
asigurarea internă a calităţii, dar calitatea se asigură prin dialog şi 
pe bază de parteneriat cu toţi factorii implicaţi.  

Pentru a asigura calitatea, este obligatorie respectarea unor 
principii:  

- calitatea nu este un rezultat întâmplător, ci rezultatul unui 
proces inteligent;  

- calitatea este rezultatul unei activităţi bine făcute din start 
şi îmbunătăţite permanent;  

- calitatea se obţine printr-un proces de comunicare şi 
colaborare.  

Calitatea activităţilor curriculare din învăţământul 
preşcolar are la bază mai multe modalităţi, printre care şi metodele 
de învăţare active şi interactive.  

Metodele de învăţare constituie instrumente de prim-rang 
în mâna educatorului, sunt calea eficientă de organizare şi de 
conducere a învăţării, un mod comun de a proceda care reuneşte 
într-un tot familiar eforturile cadrului didactic şi ale copiilor. 

„În mod cert, educaţia, ca valoare, nu se rezumă doar la 
dimensiunea formală (şcolară), dar o include ca parte majoră, 
relevantă pentru existenţa individului în societatea actuală. Valorile, 
în general, sunt dificil de analizat, pentru că sunt puternic 
înrădăcinate în viziunea despre lume şi viaţă a profesorilor (Halstead, 
M, & (Eds.), 1996) şi părinţilor. Educaţia, ca valoare, este cu atât mai 
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dificil de abordat, cu cât implicaţiile sale se extind în aproape toate 
domeniile existenţei. Educaţia formală reprezintă o dimensiune bine 
delimitată în acest context, ceea ce permite o analiză mai clară a 
impactului pe care îl are asupra copiilor valorizarea sa de către  
părinţi. Părinţii sunt mediatori ai relaţiilor dintre copil şi şcoală, 
modele de raportare la instituţiile educaţionale şi decidenţi în ceea ce 
priveşte primele opţiuni educative ale acestuia. Încrederea sau 
neîncrederea copilului în valorile şcolare şi în cadrele didactice, 
autoritatea de care se bucură acestea depind într-o mare măsură de 
reprezentările, valorile, atitudinile transmise şi întreţinute în cadrul 
familiei. Între valorile educaţionale ale familiei cu impact direct 
asupra deciziilor educaţionale ale părinţilor şi asupra relaţiilor cu 
sistemul educaţional se numără [Montandon (1991), apud 
Stănciulescu, 2002]: iniţiativa, spiritul critic, informaţia, 
conformismul. Toate acestea pot fi abordate atât ca valori, cât şi ca 
atitudini cu impact direct asupra relaţiilor dintre familie (părinţi şi 
copiii-elevi) şi şcoală. „Noţiunea de atitudine educativă este utilizată 
de numeroşi autori într-o accepţiune foarte apropiată de aceea a 
termenului valoare, întrucât posedă aceleaşi trei dimensiuni: 
evaluativă (cred că e bine sau cred că e rău), afectivă (îmi place sau 
nu îmi place) şi conativă (vreau sau nu vreau să fac aceasta).” 
[Durning, 1995, apud Stănciulescu, 2002]. 

De exemplu, în familiile cu un nivel cultural și de studii 
ridicat, pedeapsa este rară, părinţii preferând să explice greşelile 
copiilor şi să asculte obiecţiile acestora cu privire la justeţea 
deciziilor lor. Astfel, gândirea critică poate fi abordată atât ca valoare 
educativă a familiei, cât şi ca atitudine manifestă în cadrul relaţiei 
dintre copil şi şcoală. Iar rolul părinţilor în modelarea valorilor 
educative şi în transpunerea acestora în atitudini manifeste este 
esenţial atât în familie, cât şi în cadrul formal al instituţiilor 
educaţionale. Relaţia complexă dintre părinţi şi şcoală începe odată 
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cu experienţa părinţilor ca şcolari şi capătă dimensiuni noi după 
întemeierea unei familii. 

Având în vedere că părinţii, ca mediatori ai relaţiei dintre 
copil şi şcoală, au fost mai înainte elevi, iar copiii lor vor deveni 
părinţi care vor media acelaşi tip de relaţii, se poate vorbi de o 
transmitere transgeneraţională a atitudinilor faţă de educaţia formală.  

Varietatea atitudinilor faţă de educaţie ale părinţilor se 
raportează la două dimensiuni interrelaţionate: atitudinea faţă de 
educaţia formală şi atitudinea faţă de educaţia nonformlă. În funcţie 
de poziţionarea faţă de cele două dimensiuni, pot fi delimitate patru 
tipuri de atitudini parentale faţă de educaţie, care au implicaţii directe 
asupra raporturilor dintre părinţi şi şcoală: 
a) Dezinteres pentru educaţie în general. Acest tip de atitudine, 
evident în special în familiile disfuncţionale, este adesea asociat 
neglijenţei faţă de copii şi convingerii, preponderent nefondate, de 
orientare externalistă, că destinul acestora nu este influenţat 
semnificativ de educaţie şi de eforturile de învăţare. Această 
atitudine reprezintă adesea un abandon al responsabilităţii în ceea ce 
priveşte educaţia copilului, atribuită şcolii. Rogelio Smith (2005) 
face o distincție între familii educatoare şi familii needucatoare – 
polii realităţii şi responsabilizării în ceea ce priveşte educaţia 
copilului. În acest context, familiile care prezintă un dezinteres faţă 
de educaţia formală şi informală a copilului se apropie de cel de-al 
doilea pol. Părinţii care sunt defavorizaţi din punct de vedere 
educaţional şi al resurselor păstrează o distanţă faţă de şcoală, se simt 
inconfortabil în relaţiile cu aceasta „din cauza sentimentelor de 
respingere şi frustrare pe care le generează contactele cu o lume care 
nu le este familiară şi în care nu se simt în largul lor.” [Stănciulescu, 
2002, p. 191]. În consecinţă, se resemnează repede în cazul unui eşec 
şcolar. Efectele acestei atitudini asupra copiilor sunt, evident, 
distructive. O serie de studii citate de Roback Morse (2002) 
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demonstrează importanţa implicării active a părinţilor în susţinerea 
educaţiei formale a copiilor lor. Implicarea tatălui reduce problemele 
şcolare, iar discuţiile dintre părinţi şi copii cu privire la temele şi 
evenimentele de la şcoală conduc la o creştere a rezultatelor şcolare 
atât la domeniul limbii şi literaturii, cât şi la comunicare. Corelaţia 
dintre reuşita şcolară a copiilor şi participarea părinţilor pare 
semnificativă, mai ales, în cazul copiilor aparţinând claselor 
defavorizate şi minorităţilor etnice [Clark, 1983, apud Stănciulescu, 
2002]; 
b) Interes pentru educaţie, dar respingerea educaţiei formale. 
Această atitudine apare în corelaţie cu o dezamăgire manifestată mai 
mult sau mai puţin activ faţă de şcoală şi față de eşecul acesteia în a-i 
asigura copilului competenţele necesare şi, mai ales, dezvoltarea 
caracterului ca dimensiune valorică a personalităţii. Părinţii care 
adoptă această atitudine se regăsesc adesea în opoziţie cu alţi factori 
educativi sau chiar în disjuncţie totală. În consecinţă, unii dintre 
părinţii care adoptă această atitudine îşi retrag copiii din sistemul de 
învăţământ, adoptând alternativa educaţiei la domiciliu 
(homeschooling);  

c) Interes pentru educaţia formală, dar dezinteres pentru cea 
informală. Acest tip de atitudine este caracteristică pentru părinţii 
care valorizează profund reuşita şcolară ca parte esenţială a 
succesului în viaţă al copilului. Educaţia formală este privită atât ca o 
nevoie, cât şi ca o valoare, conturând un aşa-zis „sindrom al 
reuşitei”, caracteristic într-o mai mare măsură părinţilor din clasa de 
mijloc, pentru care educaţia formală a reprezentat mijlocul principal 
de obţinere a statutului social actual şi a succesului profesional. În 
cadrul acestei categorii de atitudine se regăseşte delegarea 
responsabilităţii educaţionale către şcoală, alături de o supervizare a 
rezultatelor şi, uneori, de o presiune pentru reuşită atât asupra 
copilului, cât şi asupra cadrelor didactice. Aceasta se datorează şi 
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efortului pe care părinţii din această categorie îl depun pentru 
menţinerea statusului social şi pentru oferirea celor mai bune condiţii 
materiale şi educative copiilor, ceea ce face să le rămână prea puţin 
timp pentru implicarea concretă în activităţile educative ale copiilor; 

d) Interes atât pentru educaţie informală cât şi pentru cea 
formală. Părinţii care sunt profund interesaţi de toate aspectele 
educaţiei urmăresc un echilibru al dezvoltării copilului şi se găsesc 
într-o relaţie de cooperare cu şcoala, încercând să acţioneze 
complementar, jucând adesea rolul de mediator şi încercând să 
păstreze un raport optim între activităţile educative formale şi 
informale. Aceşti părinţi sunt preocupaţi de crearea, menţinerea şi 
consolidarea unor relaţii pozitive între copil şi şcoală şi manifestă 
atitudini favorabile, dar echilibrate faţă de aceasta. Ei arată interes 
constant pentru îmbunătăţirea performanţelor copiilor şi ale şcolii.”  
[4]. 

Asa cum fiecare elev are un stil propriu de învătare, fiecare 
cadru didactic are propriul stil de predare. Stilul de predare 
înseamnă „personalizarea” modalităţilor de acţiune ale cadrului 
didactic în situaţiile specifice de lucru cu elevii. Stilurile de 
predare au un caracter unic, personal, cu o anumită dominantă 
pentru fiecare cadru didactic în parte. Se recomandă adaptarea 
stilului de predare stilurilor de învăţare ale elevilor, deoarece într-
o singură clasă de elevi există mai multe personalităţi, mai mult 
sau mai puţin dezvoltate în ceea ce privește capacitatea de 
receptare a noilor informaţii pe care profesorul le aduce în faţa 
elevilor. Tocmai de aceea nevoia dezvoltării profesionale continue 
trebuie să fie un obiectiv pentru fiecare cadru didactic. Stilul de 
predare se dezvoltă în timp, cunoaște diferite schimbări. Dar 
oricare ar fi stilul de predare, acesta trebuie să promoveze 
eficiența în învătare și succesul elevilor. Metodele active şi 
interactive au multiple valenţe formative care contribuie la 
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dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativităţii, implică 
activ elevii în învăţare, punându-i în situaţia de a gândi critic, de a 
realiza conexiuni logice, de a produce idei şi opinii proprii 
argumentate, de a le comunica şi celorlalţi, de a sintetiza/ 
esenţializa informaţiile, se bazează pe învăţarea independentă şi 
prin cooperare, elevii învaţă să respecte părerile colegilor. 

Învăţarea presupune înţelegerea, iar aceasta înseamnă mai 
mult decât cunoaşterea faptelor. Elevii construiesc cunoaşterea pe 
baza a ceea ce deja cunosc sau cred. Ei formulează noile 
cunoştinţe prin modificarea şi raţionarea conceptelor lor curente şi 
prin adăugarea de noi concepte la ceea ce cunosc deja. Activizarea 
reprezintă un proces complex, sistematic şi dinamic, care 
angajează întregul potenţial psihofizic al subiecţilor cunoaşterii. 
Prin activizare se urmăreşte realizarea unei învăţări şi formări 
active şi interactive, în care cel care învaţă să se implice efectiv, 
intens, profund şi deplin, cu toate dimensiunile personalităţii sale 
– intelectuală, fizică şi afectiv-voliţională. Activizarea nu 
neglijează dimensiunea socială a activităţii elevilor, implicarea 
acestora putându-se realiza în cadrul tuturor formelor de 
organizare a activităţii lor – frontală, de grup şi individuală, forme 
care pot declanşa, susţine şi amplifica eforturile individuale şi de 
grup ale elevilor şi chiar eforturile întregii clase în realizarea 
predării, învăţării şi evaluării. Procesul de activizare trebuie 
perceput ca un efort de transformare a posturii pe care o deţine 
elevul în procesul de învăţământ – din obiect al educaţiei (aşa cum 
era în învăţământul tradiţional), el devine obiect şi subiect al 
educaţiei, participant activ la propria formare şi devenire.  

Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin 
colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, 
creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa 
de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe 



324 
 

influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi pe 
interacţiunea socială a membrilor unui grup. Metodele interactive 
de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi 
dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente 
didactice care favorizează schimbul reciproc de idei, de 
experienţe, de cunoştinţe. Interactivitatea presupune o învăţare 
prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, 
opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe 
disponibilitatea şi pe dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea 
lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul 
microgrupurilor şi pe interacţiunea socială a membrilor unui grup. 
Didactica modernă aduce în faţa dascălilor o multitudine de 
metode interactive: metoda predării-învăţării reciproce, mozaicul, 
cascada, metoda piramidei, învăţarea dramatizată, pânza de 
păianjen, brainstormingul, starburstingul, mozaicul, metoda 
pălăriilor gânditoare, metoda ciorchinelui, caruselul, proiectul, 
portofoliul ş.a. 

Activiţăţile de formare continuă reprezintă o semnificativă 
oportunitate pentru cadrele didactice de a lua contact cu spaţiul 
materiei (din punct de vedere cultural, ştiinţific, strategic, 
metodic). Toate acţiunile oferite prin prisma programului de 
învăţare pe tot parcursul vieţii sunt extraordinare şi sunt menite să 
furnizeze participanţilor pregătirea profesională în căutarea căreia 
aceştia se află. 

Credem că una dintre pietrele de temelie ale 
profesionalismului didactic o constituie profesorul-mentor. 
Profesorul-mentor trebuie să se asigure că învățământul este 
domeniul ideal pentru orice debutant.  

Pentru a deveni un profesionist, cadrul didactic trebuie să 
fie perseverent. Uneori, profesorul se concentrează prea mult pe 
partea tehnică și uită de componenta social-emoțională. O altă 
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greșeală ar fi că uneori profesorii se concentrează mai mult pe 
predarea lecției decât de proiectarea ei. Profesorii-mentori ar 
trebui să caute oportunități de a oferi libertate de proiectare 
profesorilor începători sau de a coopera în activitatea de proiectare 
a lecțiilor sau a unităților, astfel dând fâu liber ideilor tinerilor.   

Societatea românească se află într-un proces de schimbare, 
în care toate elementele de ordin economic, social, politic, civic au 
cunoscut o nouă dinamică în încercarea de adaptare la condițiile 
prezente. Un sistem democratic este funcțional atunci când 
economia înregistrează reușite, în măsura în care se dezvolta un 
spirit democratic în mentalitatea sociala. În această transformare a 
societății românești nu se poate face abstracție de sistemul de 
învățământ public, de necesitatea introducerii unei dimensiuni 
europene în conformitate cu valorile întregului spațiu 
administrativ. Cercetarea abordează aceste aspecte ținând cont de 
impactul măsurilor de reformă de la nivelul sistemului educativ ce 
au fost întreprinse în ultima perioadă. 

Descentralizarea din sistemul de învățământ prevede un 
regim în care rezolvarea problemelor locale nu se mai face de 
funcționari numiți de la centru, ci de către cei aleși ce au trecut 
prin sistemul educativ al localității și cunosc problemele stringente 
cu care se confruntă sistemul educativ local. 

Printr-o descentralizare corectă se pot rezolva interesele 
locale, serviciul educativ local putând fi condus mai bine de către 
autoritățile locale într-un regim în care acestea nu au obligația să 
se conformeze ordinelor și instrucțiunilor de la centru. Măsurile și 
deciziile pot fi luate mai operativ de către autoritățile locale, iar 
resursele materiale și financiare și chiar forța de munca pot fi 
folosite cu mai mare eficiență și pot răspunde unor nevoi prioritare 
pe care autoritățile locale le cunosc mai bine decât autoritățile 
centrale. 
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Managerii aleși sau numiți, în regimul descentralizării 
educative, pe un termen limitat, înlătură în măsură mai mare 
fenomenele birocratice din activitatea educativă. Implicarea  
locuitorilor care au terminat școala, prin desemnarea managerilor, 
ar accentua spiritul de responsabilitate și de inițiativă pentru viața 
culturală a localității și i-ar determina să caute și să găsească ei 
înșiși soluții la problemele cu care se confruntă. 

Crearea unui corp de profesori, neutru din punct de vedere 
politic, profesionalist și onest, ar asigura premisele unei 
transformări reale. Prin derularea coerentă și continuă a procesului 
de descentralizare în perioada imediat următoare, vom putea asista 
la creșterea calității și eficienței serviciilor educative, iar 
administrațiile locale vor răspunde exigențelor cetățenilor și 
dezvoltării locale. Astfel, participarea membrilor comunității în 
perioada postobligatorie a școlii s-ar intensifica, deoarece ei ar 
avea un cuvânt de spus în organizarea și desfășurarea procesului 
educativ-instructiv. 

Considerăm că participarea membrilor comunității după 
perioada școlarizării se poate face prin obținerea unui consens în 
ceea ce privește cerințele pentru realizarea întregului proces de 
reformă educativă, prin:  

- diseminarea pe scară largă a informațiilor referitoare 
la reformă și încurajarea participării cetățenilor, a societății civile, 
a mediului de afaceri, a reprezentanților politici și a membrilor 
sistemului educativ la realizarea reformei, printr-un schimb 
democratic de opinii în legătură cu desfășurarea acestui proces; 

- stimularea eticii: transparență, imparțialitate, 
egalitate în fața legii, eficiență și eficacitate, predictibilitate; 

- folosirea experiențelor în domeniul reformei 
educative din alte state, în special din statele membre ale UE și 
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din țările candidate, mentinând totodată elementele istorice și 
culturale ale sistemului educativ românesc; 

- abordarea reformei în mod global: nicio schimbare 
izolată sau parțială nu trebuie făcută, dacă nu a fost concepută ca 
parte integrantă și organică a întregii strategii de reformă; 

- considerarea reformei ca un proces deschis: 
componentele strategiei de reformă vor fi actualizate și adaptate 
schimbărilor din mediul extern, dar și transformării altor 
componente ale reformei, pentru a folosi în cel mai bun mod 
experiența acumulată în timpul implementării. 

Schimbările din învățământul superior au condus la 
dezvoltarea unui sistem care este mai receptiv la nevoile 
studenților. Acest lucru a implicat o dezvoltare a sistemului de 
management în pedagogie și proiectarea unor strategii curriculare 
centrate tot mai mult pe student. Introducerea pe scară largă a 
tehnologiei de învățare a acționat ca un catalizator, accelerând 
procesul de schimbare.  

Factorul-cheie în „noua pedagogie” este politica recentă a 
guvernului, în care învățarea a fost identificată în mod explicit ca 
principalul catalizator pentru competitivitate și creștere 
economică. Acest lucru situează, de asemenea, învățarea într-o 
arenă mai largă. Se remarcă totuși un grad mare de combinare a 
unor metode și practici din diferite sectoare. Reconfigurarea 
setărilor de învățare a însemnat înțelegerea pedagogică prin mai 
multe seturi de valori: centrarea de cunoștințe; valorificarea altor 
forme și modalități de cunoaștere; sprijinirea studentului în 
calitate de consumator; lucrul cu anumite cunoștințe sociale 
distribuite, de cele mai multe ori, de alți indivizi decât de 
facilitatorii din facultăți; învățare mai degrabă decât educație. 

Există lacune extinse în înțelegea de către studenți a 
practicilor de predare și de învățare eficiente. Dincolo de predare 
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și învățare, în ansamblu, principalele lacune sunt asociate cu: 
natura și efectele de interacțiuni proximale ale teoriilor și 
practicilor pedagogice postmoderne (de exemplu, accentul pus pe 
evaluare și pe performanță); efectele introducerii mediilor virtuale 
de învățare și a tehnologiilor de informare și de comunicare (de 
exemplu, dacă acestea sunt într-adevăr noi forme de învățare sau 
pedagogii vechi, reambalate; dacă acestea implică noi roluri de 
învățare și predare pentru toate părțile interesate); ce funcționează, 
pentru cine și în ce condiții. 

Credem că trebuie să se facă cercetări care vor recunoaște 
natura unor microniveluri de contextualizare a practicii 
pedagogice și nevoia înțelegerii practicii pedagogice ca un 
element ce necesită comparație ținându-se cont de elementele 
socioculturale ale zonei. Aceasta direcționează atenția către 
tipologii și instrumente analitice, care ar putea permite comparații 
între diferite configurații pedagogice. 

De asemenea, se remarcă utilizarea mediilor virtuale de 
învățare: ar trebui acordată prioritate înțelegerii și dezvoltării unor 
modele pedagogice care să sprijine crearea metodelor de învățare 
prin folosirea unor platforme virtuale, precum și dezvoltarea 
metodologiilor inovatoare de evaluare. 

 
Bibliografie 

1. Bruner, J. S. Toward a Theory of Instruction. Cambridge, 
Mass.: Belkapp Press, 1966.  

2. Costea, O., Pohoaţă, G. Aspecte metodologice ale predării 
şi ale învăţării. Bucureşti: Pro Universitaria, 2012. ISBN 
978-606-647-559-4.  

3. Legea nr. 87/ 2006 pentru apobarea OUG nr.75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei. 



329 
 

4. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Educatia%20c
a%20valoare%20si%20atitudinile%20educative%20ale%20p
arintilor.pdf. [vizitat la data de 2.05.2019]. 

 
 

TRANSMITEREA TRANSGENERAȚIONALĂ A 
MALTRATĂRII COPIILOR 

 
TOIA MARIA, doctorandă 

HAHEU-MUNTEANU EFROSINIA, 
dr., conf. univ., UPS „I. Creangă„ 

 
Abstract 

Abusive practices can generate pathological learning that 
changepermanently the structure of personality, alter the quality of 
human relationships, the concept of people and their life. 
Unchanged, these "life scenarios" are transmitted to the new 
generation and forming a traumatic transgenerational circuit. The 
persistence of the "learned helplessness" phenomenon in abusive 
relationship make the subject endures repeatedly painful or aversive 
stimuli which it is unable to escape from or avoid it. 

Keywords: abuse,life scenarios, transgenerational thrauma, 
learned helplessness. 

 
Adnotare 

Practicile abuzive pot genera învăţări patologice, care 
modifică definitiv structura personalităţii, alterează calitatea 
relaţiilor umane, concepţia despre oameni şi viaţă. Nemodificate, 
aceste „scenarii de viață” se transmit generației noi, formând 
circuite transgeneraționale traumatizante. Persistența fenomenului 
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de „neajutorare învăţată” în relațiile abuzive obligă subiectul să 
suporte repetat stimuli dureroși sau repulsivi pe care acesta nu îi 
poate evita sau depăși. 

Cuvinte-cheie: abuz, scenarii de viață, traumă 
transgenerațională, neajutorare învățată. 

 
Maltratarea îndelungată, exercitată asupra copilului, în lipsa 

unor factori compensatori, poate perturba dezvoltarea armonioasă 
ulterioară. Practicile abuzive pot genera învăţări patologice, care pot 
modifica definitiv structura personalităţii și pot altera calitatea 
relaţiilor umane, precum și concepţia despre oameni și viaţă. 
Neglijarea copilului poate provoca efecte iremediabile în procesul 
formării personalității copilului. Nevoile superioare (de cunoaştere, 
de prieteni, de explorare, de frumos, de progres etc.) nesatisfăcute în 
copilăriese se pot atrofia şi, în final, nu mai ajung niciodată să devină 
motive ale acţiunilor adolescentului şi/sau adultului în viaţă. Nevoile 
de bază (de hrană, de protecţie, de sănătate, de sex), satisfăcute 
accidental sau condiţionat, pot deveni motive dominante în viaţa 
copilului şi a viitorului adult. Nevoile satisfăcute anormal sau în 
modalităţi neobişnuite, pot deveni, în anumite condiţii, motivaţii 
inconştiente, care vor regla întrega viaţă a celui în cauză şi a celor 
care depind de el [5, p. 346].  

Investigaţiile realizate în cazurile de maltratare a copilului au 
demonstrat faptul că o parte importantă dintre părinţii abuzivi provin 
din familii cu grad crescut de violenţă, fiind ei înşişi abuzaţi în 
copilărie. Acest fapt ne îndreaptă atenţia asupra cercetării persistenței 
fenomenului de transmitere transgeneraţională a abuzului, care ar 
include și neglijarea, manifestată deseori prin lipsa de interes pentru 
dezvoltarea copilului şi distructivitatea fără sens în viața de familie. 
Acţiunea acestor factori la vârste fragede este mai profund 
interiorizată și afectează nemijlocit procesul de cristalizare a 
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personalităţii [7, p.129]. Sudiile fenomenului în cauză confirmă 
faptul că practicile disciplinare utilizate de părinţi au tendinţa de a se 
perpetua de la o generaţie la alta [8, p. 44], iar copii supuși abuzului 
deseori ajung să îşi violenteze proprii părinţii [10].  

Conceptele de „traume transgeneraționale”, „traume 
intergeneraționale” și „traume multigeneraționale” sunt folosite 
alternativ de către cercetători [6, p. 21]. Pentru prima dată, acestea au 
fost întroduse în literatura psihiatrică pentru a descrie problemele 
comportamentale și clinice ale urmașilor supraviețuitori ai 
Holocaustului [6, p.17]. Ulterior, aceste concepte s-au extins, 
asimilând ceea ce Sigmund Freud a identificat drept reconstituire 
traumatică sau compulsia la repetiție (încercarea inconștientului de a 
repune în scenă ceea ce este nerezolvat, pentru a primi experiența 
reparatoare la trauma din trecut); psihiatrul a observat că fragmente 
din experiențe de viață blocate, suprimate sau reprimate reapar în 
cuvinte, gesturi și în comportamentele pacientilor, modificând 
permanent imaginea despre lumea exterioară și despre ei însiși. În 
continuitatea acestei idei, Erikson completează supoziția prin 
efectuarea și aplicarea acesteia la întregul curs al vieţii pacientului [1, 
p. 94]. Psihiatru Bessel van der Kolk, cercetând sindromul stresului 
postraumatic, explică această compulsie la repetiție prin stabilirea 
unei stări de amorțeală a centrului de vorbire și a cortexului 
prefrontal (partea de corp responsabilă pentru experimentarea 
momentului prezent) în timpul traumei [2]. Prin urmare, această 
dorință eliberatoare a inconștientului de evenimentele traumatizante 
suferite, poate fi unul dintre mecanismele în funcțiune atunci când o 
traumă transgenerațională, nerezolvată în trecut, se repetă în rândul 
generațiilor următoare. Particularitatea acestei abordări este de a lua 
în considerare dinamica inconştienței familiale, cu efecte în scenariul 
de viaţă al individului. Potrivit abordării psihogenealogice, 
evenimentele, traumatismele, secretele, conflictele trăite de 
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antecesori se transmit până în prezentul celui analizat şi se manifestă 
prin diferite boli sau tulburări inexplicabile pentru subiect [4, p. 23]. 

Importanța influentelor ancestrale, în special ale buneilor, o 
regăsim și la Eric Berne [1, p.101-105], autorul atrage atenția asupra 
modelolor pe care adultul le pune la dispoziția copilului pentru a fi 
imprimate ulterior în propriile „scenarii de viață” (până la vârsta de 
cinci ani, copilul preia un scenariu), și anume:  

• Mândria strămoşească – prin afirmația: „Strămoşii mei au 
fost de viță regală”, subiectul se racordează genezei regale a 
strămoșilor și obține „permisiunea" de a deveni o 
personalitate remarcabilă. În contradicție situației când 
această afirmaţie este rostită cu o etalare ostentativă, 
presupunem că subiectul se simte depășit de condiția impusă 
ancestral şi-şi foloseşte strămoşii pentru a-şi justifica 
existenţa. Autorul prezumă posibilitatea acestei interpretări 
prin imitarea strămoşilor regali numai în privinţa 
caracteristicilor negative, de exemplu: „Mama îmi spunea 
mereu că strămoşii mei au fost de viță regală, ha-ha!” ar 
presupune interpretarea „Sunt fustangiu, cum ar trebui să fie 
un rege”. În astfel de cazuri, esența ideilor privitoare la 
geneza regală prezumă programarea timpurie sub forma: „Te 
tragi dintr-o familie regală unde regele avea multe amante",  
formule echivalente directivei: „Fii ca strămoşul tău 
renumit...”, cu sugestia implicită din partea mamei: ,,... Fă-ți 
o amantă, şi tatăl tău avea!". Strămoşul este un eu hemerus, 
un personaj zeificat al familiei, un model eroic din trecut care 
poate fi imitat, dar niciodată depăşit, iar acestea sunt 
diferitele moduri în care oamenii se raportează la 
personajele zeificate. 

• Idealizarea (romantică sau paradoxală) –în prima forma, acest 
model presupune că subiectul asimilează în mod romantic 
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scenariul bunicilor. „Bunica mea gătea extraordinar” sau 
„Bunicul meu a trăit până la nouăzeci de ani şi a murit cu toți 
dinții în gură”. În a doua sa formă, idealizarea devine 
paradoxală, subiectul își formează un scenariu plin de 
contradicții. „Bunica mea a fost o femeie inteligentă, dar la 
bătrâneţe s-a senilizat și a ajuns în azil”. Există aici sugestia 
că, deşi s-a senilizat, era cea mai deşteaptă femeie din azil, iar 
acest paradox este preluat de subiect ca scenariu de viață (să 
fie cea mai deşteaptă femeie din azil). 

• Rivalitatea – acest model se poate exprima prin reacţii 
competitive, uneori chiar nevrotice: „Nimeni nu a ieșit 
vreodată din cuvântul bunicului meu!” sau „Bunicul era un 
om fără caracter și fără opinie proprie”  și este interpretat ca o 
exprimare a dorinţei copilului de a fi mai puternic decât 
părinţii săi: „Mama nu iese din cuvântul bunicului, aş vrea să 
fiu ca el” sau „Dacă aş fi eu bunicul, nu aş fi maleabil, le-aş 
arăta eu!” 

• Experienţele personale – modelul tranzacţiilor reale dintre 
copii şi bunicii lor. Bunica îl poate îndemna pe nepot să 
devină erou sau bunicul poate seduce nepoata, transformând-
o într-o Scufiţă Roşie. 
Bunicii sunt priviţi cu veneraţie sau cu groază, tot aşa cum 

părinţii pot fi priviţi cu admiraţie sau cu frică. Simţămintele mai 
primitive de veneraţie şi groază influenţează imaginea despre lume 
pe care şi-o formează copilul în primele stadii ale construirii 
scenariului de viaţă.  

În contextul dat, apare necesitatea de a delimita două 
concepte utilizate de autor: scenariul reprezintă ceea ce a plănuit 
persoana, în copilăria mică (3-5 ani), că va face, iar cursul vieţii 
reprezintă ceea ce se întâmplă în realitate; cursul vieţii este stabilit de 
gene, de mediul de viaţă al părinţilor şi de condiţiile externe. Prin 
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urmare, părinţii care au suferit privaţiuni fizice sau afective grave pe 
parcursul existenţei lor de sugari, pot distruge şansele copiilor lor de 
a alcătui și duce la împlinire un scenariu. Aceşti părinţi ar putea să-şi 
ucidă copiii prin neglijenţă sau abuz ori să-i părăsească de la o vârstă 
fragedă într-o instituţie [1, p. 88]. Nu se exclud și situațiile extreme, 
precum bolile, accidentele, oprimarea şi războiul, care pot modifica 
sau pune capăt chiar şi celui mai atent conceput şi mai bine susţinut 
plan de viaţă. Fuziunea diverșilor factori poate bloca atât de multe 
trasee ale membrilor unei anumite familii, încât acestora le rămân 
prea puţine opţiuni când îşi planifică scenariul, un curs tragic al vieţii 
fiind aproape inevitabil [1, p. 88-89]. 

Diferenţa dintre cursul vieţii şi planul de viaţă este ilustrată de 
Berne cu ajutorul unui experiment: Trei şobolani – Tom, Dick şi 
Harry [1, p. 90-91].  

- Tom a fost programat să apese o pedală pentru a evita să i 
se aplice un şoc electric, iar ca recompensă primea un 
cocoloş de hrană.  

- Dick a fost programat în acelaşi mod, atâta doar că în 
cazul lui răsplata consta într-o porţie de băutură alcoolică.  

- Harry a fost programat să evite şocul cel neplăcut, dar 
drept recompensă primea un şoc plăcut.  

După o vreme, au schimbat rolurile, astfel că, pe termen lung, 
au parcurs cu toţii toate trei programări. Ulterior, au fost puşi într-o 
cuşcă în care existau trei pedale: una pentru hrană, una pentru alcool 
şi una pentru şocul plăcut. Astfel, fiecare putea să „decidă” singur 
cum vrea să-şi petreacă viaţa: mâncând, zăcând în apatie alcoolică, 
savurând fiori electrizanţi ori toate trei în orice combinaţie sau 
succesiune; experimentatorul a îmbunătățit noua cuşcă cu o bandă de 
alergare, prin urmare, fiecare putea hotărî dacă vrea să facă şi 
mişcare, pe lângă celelalte recompense. Această situaţie era exact ca 
o stabilire a scenariului de liberă alegere, dar, cu toate că fiecare 
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putea să-şi pună în aplicare „decizia privind scenariul” şi să suporte 
consecinţele, câtă vreme rămânea în cuşcă, deznodământul real al 
vieţii lor depindea de o forță externă, deoarece experimentatorul 
putea să oprească experimentul şi să întrerupă „scenariul” în orice 
moment. Aşadar, cursul existenţei şi stilul de viaţă al subiecţilor erau 
în mare măsură determinate de „planul lor de viaţă", cu excepţia 
deznodământului final, care era stabilit de altcineva. Ținem să 
menționăm că „planurile de viaţă" puteau fi alese doar dintre 
alternativele oferite de „părinţi” – experimentatorii care i-au 
programat, context în care putem vorbi de o transmitere 
transgenerațională a modului de a trăi [1, p. 90-91]. 

În mai multe studii de caz, abuzații (copii sau adulți) nu 
întreprind, de fapt, nimic pentru a întrerupe agresiunea abuzatorului; 
în încercarea de a explica acest fenomen, John Watson şi Craig au 
efectuat un experiment pe copii în vârstă de opt săptămâni. Aceştia 
au plasat deasupra leagănelor unor copii câte o jucărie (un „mobil”) 
care era activată, vreme de o secundă, de fiecare dată când copilul 
presa cu capul într-un anumit fel perna de care era rezemat. Existau 
două grupuri de control: un grup de copii deasupra leagănelor cărora 
fuseseră amplasate obiecte fixe („stabile”) şi un grup deasupra 
leagănelor cărora fuseseră amplasate obiecte mişcătoare – dar care se 
mişcau la întâmplare. Pentru copiii din primul grup, s-a constatat, de-
a lungul celor două săptămâni cât a durat experimentul, o creştere 
semnificativă a activităţii, dar și a frecvenţei momentelor când 
copilul zâmbea sau gângurea, în vreme ce în grupurile de control nu 
s-au înregistrat diferenţe marcate. În momentul când condiţiile s-au 
schimbat şi copiilor din grupurile 2 şi 3 li s-au pus la dispoziţie perne 
care controlau mobilul, dinamica interesului manifestat a cunoscut 
rate considerabil mai scăzute, comparativ cu primul grup. Rezultatele 
experimentului prezumă faptul că acele condiţii de mediu stabile în 
care unui individ i s-a indus starea de „neajutorare învăţată”, 
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continuă să manifeste aceleaşi tipuri de comportanente „neajutorate” 
pentru o perioadă îndelungată. Raportând experimentul la o afectare 
directă a competenței cognitive prin condiţionare, e posibil ca până şi 
în cazul în care condiţiile de mediu se schimbă radical, individul să 
continue să fie inert, deoarece condiţionarea care a avut loc nu 
încetează a-i influența însăşi percepţia asupra lumii; așadar, în urma 
unui şir destul de lung de experienţe negative, individul a ajuns la 
concluzia că, orice ar face, nu deţine controlul asupra a ceea ce i se 
întămplă, aşa că încetează să se mai opună, chiar şi atunci când există 
posibilităţi reale de deturnări situaționale. Experienţele trecute îi 
colorează modul în care vede situaţia prezentă [9, p.102]. 

Identificarea mecanismului de transmitere transgeneraţională 
a abuzului din familia ancestrală, la cea actuală şi probabilitatea 
retransmiterii scenariului vieții propriilor copii nu sunt suficient 
cercetate.Ținem să menționăm că Ertem, Leventhal și Dobbs au 
efectuat în anul 2000 o analiză minuțioasă a studiilor empirice 
existente la moment, cu scopul de a le evalua sistematic în baza a opt 
standarde metodologice derivate. Ca urmare, cercetătorii remarcă 
corectitudinea metodologică a unui singur studiu, referitor la riscul 
mamelor abuzate de a-și maltrata propriii copii, în celelalte studii nu 
au fost identificați factorii care au intervenit ulterior, cum ar fi 
caracteristicile sociodemografice în timpul abuzului generației 
părintești și momentul în care copiii lor au fost abuzați [3]. 
 În această ordine de idei, maltratarea trangenerațională a 
copilului ar putea fi explicată prin compulsia la repetiție, care 
imprimă (din cauza inerției centrului de vorbire și a cortexului 
prefrontal) trauma în proiecții de „scenarii de viață” nerezolvate (în 
sensul depășirii traumei), ce se transmit generației noi, formând 
circuite transgeneraționale abuzive, a căror depășire poate deveni 
dificilă din cauza persistenței fenomenului de „neajutorare învăţată”. 
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în familie” şi a „Metodologiei de intervenţie 
multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii 
exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin 
muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi 
copiii români migranţi, victime ale altor forme de violenţă pe 
teritoriul altor state” (Anexa nr.1) 

 
 
 

STRATEGII DE REALIZARE A EDUCAȚIEI DE GEN 
 

TOMA OVIDIU-MARIUS, doctorand 
(România) 

 
Abstract 

Gender education is a crucial social activity for the 
individual and modern society. The social experiences resulting from 
the interaction between the individual and the group within the 
educational environment encourage the construction of gender and 
class identities by interpreting the educational standards and 
practices and the social interactions in schools. Creating more equal 
academical chances for students begins in the classroom and with 
the teacher. A valuable teacher is one who treats their students 
adequately and creates conditions where students feel free and 
equally able to take part. The teachers must use strategies for 
promoting gender sensitivity during classroom interactions like 
giving equal chances to both female and male students to answer 
questions, extending positive reinforcement to both women and men. 
Teachers must apply these strategies using teaching methods and 
learning materials that take into account the specific learning needs 
of female and male students. 
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Keywords: gender education, gender bias, teaching 
methods, teaching strategies. 
 

 
Adnotare 

Educația de gen reprezintă o activitate socială crucială 
pentru individ și pentru societatea modernă. Experiențele sociale 
rezultate în urma interacțiunii dintre individ și grupul educațional 
din care face parte duce la conturarea dimensiunii de gen și a 
identității clasei prin interpretarea standardelor, a politicilor 
educaționale și a interacțiunilor din școală. Realizarea unor 
oportunități cât mai echitabile de învățare pentru elevi începe în sala 
de clasă prin intermediul profesorului. Un profesor bun este acela 
care reușește să-și trateze elevii corect și care creează un mediu în 
care elevii se simt egali în a participa. Cadrele didactice trebuie să 
folosească strategii de promovare a diferențelor de gen în cadrul 
interacțiunilor din timpul orelor de curs prin crearea de oportunități 
egale atât pentru elevii de gen feminin, cât și pentru elevii de gen 
masculin. Pentru a realiza toate acestea, profesorii trebuie să 
folosească metode și mijloace care iau în considerare nevoile 
specifice de învățare ale tuturor elevilor, indiferent de gen. 

Cuvinte-cheie: educație de gen, prejudecăți de gen, metode 
didactice, strategii didactice. 

 
Conturarea unei pedagogii de gen în România și în 

Republica Moldova întâmpină dificultăți majore din cauza faptului 
că „statutul epistemologic al unor domenii de cunoaștere ca filosofia 
genului sau filosofia feministă, politici de gen, sociologia genului se 
află încă în construcție” [1]. Cu toate acestea, putem spune că 
educația de gen reprezintă una dintre căile fundamentale de realizare 
a educației pentru viața privată și publică în rândul elevilor, având ca 
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obiectiv major eliminarea inegalităților sociale care apar din cauza  
diferențelor de gen și de a-i ajuta să-și modeleze comportamentele, 
aspirațiile și nevoile fără ca acestea să cadă sub influența acestor 
diferențe de gen impuse de societate. 

Conceptul-cheie în cadrul activităților specifice educației de 
gen este egalitatea. Acest concept „trebuie să constituie un obiectiv 
central al oricărei societăți democratice care dorește să creeze 
drepturi cetățenești depline și egale pentru toți și este intrinsec legată 
de dezvoltarea durabilă a acesteia, fiind vitală pentru punerea în 
practică a drepturilor omului”. Analizarea egalității de gen se 
realizează pe baza genului „un instrument conceptual cu ajutorul 
căruia sunt analizate rolurile, responsabilitățile, constrângerile, 
șansele și nevoile bărbaților și femeilor în orice context. Rolurile și 
nevoile de gen sunt influențate de clasă, vârstă, rasă și etnie, cultură 
și religie și de mediul geografic, economic și politic” [2]. 

Realizarea educației de gen în școli presupune alinierea 
curriculumului pe coordonatele echității de gen. Astfel, instituțiile 
școlare de stat și private care vor să implementeze educația de gen 
trebuie să se raporteze la metodele specifice acesteia, mai exact la 
acele metode, care dezvoltă respectul pentru cei din jur și care 
adresează stiluri diferite de învățare și relaționare. În acest sens, 
educația de gen se va realiza la nivelul educației formale și 
nonformale folosind strategii educaționale specifice. 

Strategiile educaționale reprezintă aspectul dinamic, activ, 
prin care cadrul didactic dirijează învățarea. Întregul demers de 
elaborare a strategiilor este coroborat cu celelalte etape ale proiectării 
didactice și ține cont de obiectivele vizate, de conținutul abordat, de 
resursele materiale și umane implicate și de necesitățile de evaluare a 
procesului didactic. Într-o asemenea accepție privind conceptul de 
strategie didactică, metodele, procedeele, mijloacele de învățământ 
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apar ca elemente subsumate ansamblului reprezentat de strategia 
didactică [3]. 

Parcurgerea clasificărilor metodelor și mijloacelor de 
învățământ din literatura de specialitate relevă dinamismul 
metodologiei didactice, dar și evoluția cercetării pedagogice în 
domeniu, astfel, vom observa că foarte rar anumite metode au același 
criteriu de clasificare. Utilitatea acestor clasificări este evidentă din 
perspectiva faptului că ele ajută cadrele didactice în a-și ordona 
ideile, vocabularul și activitatea didactică în funcție de reperele 
specifice activităților desfășurate. Totuși aceste strategii devin 
elementul dinamic de punere în valoare a condițiilor subiective și 
obiective, când sunt conectate la natura cunoștințelor de transmis și 
la personalitatea profesorului, de aceea, aceste strategii sunt la fel de 
bune și valorează la fel de mult ca cel care le aplică. 

Educația de gen are în vedere îndeosebi formarea unor 
structuri pentru protecția, promovarea și respectarea drepturilor 
umane ale femeilor și bărbaților, adică, pe de o parte, asigurarea și 
oferirea șanselor egale pentru femei/fete și bărbați/băieți pe toate 
planurile, iar pe de altă parte, dirijarea acestor structuri, utilizarea lor 
ca instrument de punere în aplicare a principiilor și normelor morale 
de care trebuie să se călăuzească în viață fiecare viitor membru al 
societății. 

În realizarea educației de gen este necesar să folosim 
îndrumarea morală în mod direct, prin influența imediată a cadrului 
didactic asupra elevului, adică prin supraveghere, atenționare, 
recompensă, exemplu sau în mod indirect, prin intermediul 
materialului de cunoștințe prin punerea în valoare a elementelor 
morale pe care le presupune egalitatea de gen. O altă modalitate 
indirectă este reprezentată de evidențierea dimensiunii de gen 
existente în diferite discipline de învățământ, mai exact, prin 
căutarea, scoaterea în evidență și analizarea tuturor elementelor 
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morale specifice dimensiunii de gen și egalității de gen, realizându-se 
astfel o moralizare a procesului instructiv-educativ din perspectiva de 
gen. 

C. Cucoș (2009) definește metoda de învățământ ca „drum 
sau cale de urmat în activitatea comună a educatorului și educaților, 
pentru îndeplinirea scopurilor învățământului, adică pentru 
informarea și formarea educaților” [4]. În realizarea educației de gen 
în școli, orice cadru didactic dispune de o paletă foarte variată de 
metode și procedee, fiecare dintre acestea având avantajele și 
dezavantajele ei. La bază totuși trebuie să se afle metodele 
tradiționale care și-au dovedit eficacitatea în timp, dar trebuie 
utilizate și metode de învățare prin cooperare, metode de dezvoltare a 
gândirii critice etc. Pe lângă aceste metode de predare – învățare care 
sunt utilizare la scară largă în cadrul noilor educații, mai pot fi 
folosite și o serie de metode și procedee care sunt relevante pentru 
realizarea eficientă a educației de gen. Plecând de la clasificarea 
metodelor, realizată de Cristea (2018), se poate vorbi despre: 

a) Metode didactice în care predomină acțiunea de comunicare.  
Aceste metodele „au aria de aplicabilitate cea mai extinsă la 
nivelul activităților de instruire organizate în contextul 
deschis al procesului de învățământ”, fiind foarte eficiente și 
în cadrul realizării educației de gen, datorită structurii de 
acțiune „care include procedee didactice pe cale de 
automatizare promovate ca operații de comunicare orală – 
scrisă – cu sine. La acest nivel sunt confirmate mai multe 
metode didactice  în care predomină acțiunea bazată pe 
comunicare orală (expozitivă – dialogată), scrisă, cu sine, cu 
potențial de a evolua și de a se afirma ca strategii didactice” 
[5]. Astfel, cadrul didactic poate folosi la orele de educație de 
gen metode precum: expunerea (poate fi utilizată mai ales 
pentru receptarea și asimilarea conceptelor de bază specifice 
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domeniului), narațiunea (folosind basme, fabule, legende sau 
povestiri terapeutice care să ajute la înțelegerea lucrurilor și a 
esențialului prin delimitarea între frumos și urât, bun și rău, 
egal și inegal, comportament dezirabil și indezirabil), 
prelegerea (poate fi folosită în colectivele de elevi din 
ciclurile superioare și pentru transmiterea unor informații mai 
ample privind studiile și activitățile din domeniul educației de 
gen), conversația euristică (ajută elevii să învețe prin 
descoperire, dar poate fi folosită de cadrele didactice și pentru 
descoperirea nivelului de informație și a concepțiilor 
existente deja în mintea elevilor privind egalitatea de gen), 
dezbaterea (poate fi folosită în urma expunerii unor fapte, 
întâmplări, povestiri terapeutice pentru valorificarea 
capacității elevilor de exprimare și argumentare a opiniilor), 
brainstormingul (este o metodă excelentă pentru stimularea 
creativității și găsirea unor idei noi cu privire la modalitățile 
de atingere a egalității de gen). Alte metode didactice 
eficiente pentru consolidarea informațiilor și pentru 
valorificarea resurselor metacognitive ale elevului sunt: 
lectura, studiul individual, lucrările scrise, reflecția/ 
autoreflecția etc.  

b) Metode didactice de bază, în care predomină acțiunea de 
cercetare a realității. Aceste metode sunt excelente pentru a 
ajuta elevii să cunoască prin contact direct sau indirect 
realitatea psihosocială. Cele mai indicate metode în 
activitățile formale cu elevii sunt cele cu o largă aplicabilitate 
în științele socioumane, precum: observația (poate fi utilizată 
cu scopul de a dezvolta în cadrul activităților pe tema 
dimensiunii de gen a capacităților elevilor de învățare prin 
investigarea științifică a fenomenului de discriminare de gen, 
a fenomenului apariției stereotipurilor și prejudecăților de gen 
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etc.), experimentul (este cea mai importantă metodă de 
cercetare directă a realității sociale din perspectiva de gen, 
aceasta poate fi aplicată prin realizarea unor experimente 
sociale la care elevii să participe direct pentru observarea 
modului în care se manifestă inegalitățile de gen într-un 
mediu social cunoscut), cercetarea documentelor (este o 
metodă esențială de cunoaștere a realității directe, se poate 
propune studierea individuală sau de grup a evoluției 
legislației în domeniu, prin familiarizarea cu cercetările și cu 
rezultatele obținute la nivel european sau mondial, prin 
analiza comparativă a stadiului în care se află diferite 
societăți pe planul echității de gen etc.). De asemenea, se pot 
utiliza și metode de cercetare indirectă a realității precum: 
demonstrația, modelarea, problematizarea sau studiul de caz 
pentru studierea unor cazuri tipice de discriminare de gen din 
care elevii să extragă caracteristici, reguli, particularități și să 
găsească structuri de ameliorare/ soluționare a problemei 
identificate. 

c) Metode didactice de bază în care predomină acțiunea practică. 
Aceste metode pot fi folosite abia după ce elevii și-au însușit 
informațiile teoretice din domeniu pe care să le valorifice în 
activități practice. Cele mai eficiente metode din această categorie 
sunt: proiectul, jocul didactic, dramatizarea (sunt foarte eficiente 
în simularea unor situații care au la bază inechitatea de gen, 
stereotipurile sau prejudecățile de gen existente la nivelul unei 
societăți). Dintre aceste metode, dramatizarea are cele mai multe 
forme de realizare: jocuri de rol pe tema genului, dramatizare ca 
proces literar, ca formă de soluționare a conflictelor de gen, ca 
formă a unui experiment social sau ca expunere, simulând un 
dialog pedagogic. 
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d) Metode didactice de bază, în care predomină acțiunea de 
raționalizare a instruirii. Aceste metode includ o serie de procedee 
împrumutate din zona altor metode și transpuse într-o succesiune 
strictă. Cele mai indicate în cadrul activităților specifice educației 
de gen sunt: instruirea individuală prin fișe și instruirea asistată de 
calculator. 

Pe lângă metodele prezentate anterior, o categorie aparte 
este reprezentată de metodele de ultimă generație. Foarte multe 
dintre acestea folosesc metodele tradiționale ca procedee. Metodele 
prezentate pot deveni procedee atunci când sunt folosite ca „parte 
alcătuitoarea a altei metode, fie ca element de sprijin”  sau ca „un 
mod de valorificare a metodei” [4]. Exemple de metode și procedee 
activ-participative ce pot fi utilizate cu succes în cadrul activităților 
de educație de gen: metoda predării/învățării reciproce (Reciprocal 
teaching – Palinscar), metoda Jigsaw (Mozaicul), citirea 
cuprinzătoare, cascada (Cascade), STAD (Student Teams 
Achievement Division), metoda învățării pe grupe mici, TGT 
(Teams/Games/Tournaments) – metoda turnirurilor între echipe, 
metoda schimbării perechii (Share – Pair Circles), harta cognitivă sau 
harta conceptuală (Cognitive map, Conceptual map), matricele, 
lanțurile cognitive, fishbone maps (scheletul de peşte), diagrama 
cauzelor și a efectului, pânza de păianjen (Spider map – Webs), 
tehnica florii de nufăr (Lotus Blossom Technique), metoda R.A.I., 
cartonașele luminoase, brainstorming, starbursting (Explozia stelară), 
metoda Pălăriilor gânditoare (Thinking hats – Edward de Bono), 
caruselul, multivoting, Phillips 6/6, tehnica 6/3/5, fishbowl (tehnica 
acvariului), tehnica focus grup, patru colțuri (Four corners), metoda 
Frisco, metoda Delphi etc. În cadrul activităților de educație de gen 
se pot folosi foarte multe metode didactice tradiționale, dar accentul 
trebuie pus pe folosirea metodelor de ultimă generație sau ale 
„ultimului val”, cum li se mai spune,  datorită valențelor lor 
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formativ-educative, precum: stimularea implicării active în sarcină a 
elevilor, indiferent de gen, aceștia fiind mai conștienți de 
responsabilitatea ce și-o asumă și de faptul că sunt egali, exersarea 
capacităților de analiză și de luare a deciziilor oportune la momentul 
potrivit, stimularea inițiativei tuturor elevilor implicați în activitate și 
lucrul în echipe mixte pentru a stimula colaborarea dintre elevii de 
gen feminin și cei de gen masculin, dar și masculin-masculin sau 
feminin-feminin. Ele asigură o mai bună înțelegere și punere în 
practică a cunoștințelor, exersarea priceperilor și a capacităților în 
variate contexte și situații, asigură o mai bună clarificare conceptuală 
și o integrare ușoară a cunoștințelor în cadrul activităților de educație 
de gen. Ceea ce le recomandă este faptul că ele promovează 
interacțiunea fizică, dar mai ales interacțiunea dintre mințile lor, 
dintre personalitățile lor, ducând la o învățare mai activă și cu 
rezultate evidente, în cadrul activităților pe tema educației de gen 
interacțiunea jucând un rol foarte important. Acest tip de 
interactivitate duce la identificarea elevului cu situația de învățare în 
care îl antrenează cadrul didactic, ceea ce îl ajută pe educat să devină 
managerul propriei transformări și formări. 

Mijloacele și materialele didactice utilizate în cadrul 
activităților specifice educației de gen, la fel ca în cadrul altor 
discipline, „reprezintă ansamblul de obiecte, instrumente, produse 
(naturale sau de substituție), aparate, echipamente și sisteme tehnice 
care susțin și facilitează transmiterea unor cunoștințe, formarea unor 
deprinderi, evaluarea unor achiziții și realizarea unor aplicații în 
cadrul procesului instructiv-educativ” [6].  

În realizarea educației de gen, selecția și integrarea 
mijloacelor și materialelor didactice în cadrul activităților formale 
sau nonformale trebuie făcută permanent, prin conexiunea 
permanentă cu obiectivele activității desfășurate, cu informațiile de 
transmis, dar și cu metodele și procedeele utilizate.  
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La nivelul activităților privind problematica de gen, se pot 
utiliza două mari categorii de mijloace didactice: mijloace care 
cuprind în cadrul lor mesajul didactic (modele umane vii sau mulaje, 
machete, planșe, albume, panouri, tabele cu simboluri, scheme 
structurale sau funcționale, fotografii, filme sau suporturi audio etc.) 
și mijloace care ajută la transmiterea mesajelor didactice (proiector, 
calculatoare sau alte echipamente computerizate, jocuri didactice 
obiectuale, jocuri didactice de tip simulator al vieții sociale, 
echipamente audio, foto sau video, instrumente muzicale, aparate 
sportive etc.).  

La nivelul activităților școlare în care este abordată 
problematica de gen prin model infuzional pot fi folosite documente 
pedagogice precum: manuale, fișe de lucru, documente istorice, 
reviste, fotografii, emisiunii TV, spoturi publicitare și filme care să 
fie vizionate în cadrul orelor pentru ca mai apoi să se organizeze 
dezbateri asupra temei centrale a materialului vizionat. 

Un alt mijloc didactic de realizare educației de gen este 
reprezentat de bibliotecile virtuale sau centrele de documentare 
online, care să conțină lucrări și studii în domeniul educației de gen, 
lucrări privind drepturile omului, documente cu privire la perspectiva 
de gen în diferite culturi, expuneri ale unor evenimente istorice sau 
contemporane legate de mișcarea feministă sau de revoluția sexuală, 
articole referitoare la inegalitățea de gen sau la rasism, la excluderea 
din anumite funcții pe baza unor criterii independente de persoană, 
documente care să combată teoriile și grupurile care se opun 
egalității de gen, documente și jocuri cu referire la diferite povești de 
succes pe tema dimensiunii de gen din comunitatea din care fac parte 
elevii. 

Este foarte important ca mijloacele utilizate în desfășurarea 
activităților specifice educației de gen să fie adaptate la nivelul și la 
particularitățile psihosociale ale colectivului de elevi. La fel ca în 
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cazul metodelor și procedeelor, gradul de eficiență a mijloacelor și 
materialelor didactice este direct proporțional cu „inspirația și 
experiența didactică a educatorului, iar folosirea lor în exces poate 
conduce la o receptare pasivă, la unele exagerări sau denaturări ale 
fenomenelor etalate, la reprezentări anormale și la imagini artificiale 
asupra realității și orizontului existențial” [6]. 

Foarte puține cadre didactice conștientizează faptul că ele 
reprezintă mijlocul cel mai puternic, calea cu impactul cel mai ridicat 
asupra elevilor când vine vorba de schimbarea mentalităților 
învechite. Atât timp cât cadrul didactic are o atitudine neutră sau, mai 
rău, negativă, față de acțiunile din mediu de stabilire a unei echități 
de gen și de eliminare a stereotipurilor și prejudecăților, el va scoate 
în evidență presupuse consecințe negative care pot surveni între 
bărbați și femei sau la nivelul rolurilor din societate, în general. 
Cadrul didactic trebuie să conștientizeze faptul că reprezintă un 
model pentru elevi și, în consecință, vor exista în viitor situații de 
imitare a acestuia. Pentru realizarea unor activități educative 
eficiente, profesorul trebuie să țină cont, în selectarea materialelor ce 
vor fi utilizate în cadrul orelor, de anumite aspecte: nu contează 
costul sau durata materialelor, contextul de evidențiat trebuie să fie 
cât mai exact, reprezentarea să fie pozitivă, indiferent de gen, și să 
pornească de la elementele comune ale celor implicați. 

Școala în care se realizează activități pe tema educației de 
gen trebuie să corespundă cerințelor impuse din perspectiva 
dimensiunii de gen. Ideal ar fi ca holurile și sălile de clasă să fie 
ornate cu postere și cu materiale informative care să prezinte femeia 
și bărbatul de pe poziții de egalitate, indiferent de situație. Astfel, se 
pot organiza diferite concursuri de ilustrare a egalității de gen în 
școală, în urma cărora se pot face analize din perspectiva genului, 
pornind de la colorit, poziția persoanelor, a obiectelor în raport cu 
persoanele reprezentate, modul de reprezentare, contextul, se pot face 
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analize comparative între lucrări pentru a dezvolta critica bazată pe 
intuiție etc. 

Formarea continuă a cadrelor didactice din perspectiva 
educației de gen și „ajustarea procesului instructiv-educativ la 
valorile autentice ale educației de gen va dezvolta la elevi o altă 
atitudine față de lume, față de rolul propriu în societate, față de 
relațiile cu genul opus, ceea ce va conduce la transformări majore în 
concepția despre lume, la o poziție civică mai activă și, în final, la 
schimbări pozitive în societate” [7]. 

Pentru a răspunde misiunii importante de a asigura 
pregătirea socială și morală bazată pe egalitatea de gen a viitorilor 
membri ai societății, școala nu trebuie să se limiteze doar la 
introducerea în planul-cadru a disciplinei Educație de gen, ci trebuie 
să folosească în acest scop toate disciplinele de învățământ care, prin 
caracterul lor și datorită unei aprofundări morale, politice și 
economice, pot contribui la lărgirea orizontului elevilor pentru 
realizarea unei fundații solide pe care educația de gen să fie 
construită. 
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EVOLUȚIA CONCEPTULUI DE EDUCAȚIE PENTRU 
MEDIU 
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Abstract 

 In this article we tried to synthesize the most relevant 
information on Environmental Education, showing its origins, the 
importance of this field for contemporary society, its definitions, as 
well  the educational perspectives that this field opens for studies. 

Our purpose was to provide those interested a working tool on 
which to continue research on this type of education, starting from a 
theoretical basis that would allow a good understanding of the 
terminology and significance of Environmental Education for the 
whole society. 

Keywords: environmental education, definitions, origins, 
evolution, perspectives. 

 
Adnotare 

 În acest articol am încercat  să sintetizăm cele mai relevante 
informații legate de educația pentru mediu, arătând care sunt 
originile sale, care este importanța acestui domeniu pentru 
societatea contemporană, definițiile sale, precum și perspectivele 
educaționale pe care le deschide acest domeniu de studiu. 

Scopul nostru a fost acela de a oferi celor interesați un 
instrument de lucru pe baza căruia să poată continua cercetările cu 
privire la acest tip de educație, pornind de la o bază teoretică care 
să permită o bună înțelegere a terminologiei și a semnificației 
educației ecologice pentru întreaga societate. 

Cuvinte-cheie: educație pentru mediu, definiții, origini, 
evoluție, perspective. 
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Unul dintre cele mai importante obiective ale educației pentru 

mediu este dobândirea unor cunoștințe care permit comprehensiunea 
problemelor legate de mediu, în profunzimea şi complexitatea lor. 
Acest lucru conduce, într-un final, la luarea deciziilor referitoare la 
acest subiect, apelând la o conștiință ecologică atât de necesară lumii 
de azi, dar și la promovarea anumitor oportunități de a interacționa 
direct cu mediul natural, respectându-i caracteristicile și înțelegându-
i valorile. 

Cunoaștem cu toții că interesul pentru natură, implicit pentru 
mediu, există din cele mai vechi timpuri. Interacțiunea omului cu 
mediul înconjurător l-a făcut pe acesta să-și pună anumite întrebări 
legate de felul în care natura îi influențează viață, de felul în care 
aceasta funcționează, de felul în care o poate folosi pentru a-și 
îmbunătăți traiul; a căutat să o înțeleagă sau uneori a găsit în ea o 
adevărată sursă de inspirație. Omul, pe care Blaise Pascal îl definea 
ca fiind nimic mai mult decât o trestie cugetătoare, a înțeles că natura 
poate fi cel mai bun aliat al său în căutarea sensului vieții și că prin 
ea, poate ajunge să se cunoască mult mai bine pe sine. Așadar putem 
spune că relația omului cu mediul înconjurător este una strămoșească 
și că, de-a lungul timpului, s-au conturat mai multe teorii cu privire 
la importanța naturii și a rostului pe care îl are aceasta în dezvoltarea 
societății. 

De altfel, Terra, cu unicitatea sa în sistemul solar şi cu misterul 
său de viaţă, are un element esenţial – omul. Omul, graţie uneia 
dintre dimensiunile sale – gândirea, are şi conştiinţa existenţei acestei 
calităţi aparte a planetei Pământ cu imaginea unui ansamblu unitar şi 
frumos construit. 

Această unitate indistructibilă a planetei este rezumată în acel 
totul se leagă  al marelui şef Sioux Seattle, care nu este altceva decât 
prima lege a ecologiei: toate sunt legate de toate, reflectând într-un 
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sens mai general existenţa unei reţele complexe de legături reciproce, 
nu doar în ecosferă, ci în tot geosistemul planetar Terra [5]. 

Educația pentru mediu a evoluat din antichitate pana în zilele 
noastre. În antichitate, gânditorii vremii găseau în elementele naturii 
cele mai potrivite răspunsuri la marile întrebări ale filosofiei, cum ar 
fi: Ce este viața?; Ce este moartea?; Ce este existența?; Ce este 
binele?; Ce este răul? etc. Practic, vorbim aici de educația care era 
transpusă în operele filosofilor antici.   

Astfel, îl avem pe Heraclit, care vedea în studierea naturii 
izvorul tuturor cunoștințelor. Puțin mai târziu, Democrit a făcut un 
apel pentru cunoașterea legilor nescrise ale naturii, iar Aristotel 
precizează în una dintre lucrările sale că cei mici trebuie educați pe 
baza principiului conformității cu natura.  

 În epoca scolasticilor, apar primele încercări de studiere a 
naturii și a felului în care aceasta influențează omul. Această relație 
este studiată la facultățile de medicină din Bologna, Praga, Viena și 
Cracovia. Ulterior, în epoca umanismului, apare necesitatea de a 
studia „umanitățile”, mai exact fiind vorba despre studiul științelor 
despre om și natură.  

Ajungând în Renaștere, putem spune că aici se marchează 
„geneza ecologiei ca o ştiinţă nouă în aspect de educaţie, stiinţă 
determinată de apariţia cunoştinţelor despre rolul naturii vii în 
educaţia generaţiei tinere. Primele generalizări despre necesitatea 
familiarizării generaţiilor în creştere cu natura au fost marcate în 
enciclopedia cunoştinţelor despre natură şi societate – Pansofia lui 
Comenius (1641).” [1] Apelând la principiul conformității cu natura, 
marele pedagog ceh arăta că trebuie „să urmărim natura, s-o învăţăm. 
Aşa cum natura, spre a-şi realiza opera, aşteaptă un timp potrivit, tot 
aşa şi noi educăm omul la timpul potrivit, în primăvara vieţii”[1]. În 
același timp, Comenius considera că omul reprezintă o parte a naturii 
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și trebuie să se supună acesteia, iar procesul instructiv-educativ ar fi 
trebuit, în opinia sa, să se desfășoare conform legilor naturii. 

Valoarea pedagogică a naturii a fost observată și de Jean 
Jacques Rousseau, care preia de la Montaigne principiul 
conformităţii cu natura și îl fundamentează arătând că sursa educației 
este în natură, în lucruri, în oameni, iar „dezvoltarea interioară a 
facultăţilor şi a organelor omeneşti este educaţia naturii” [5]. 

Această opinie este împărtășită și de Dimitrie Cantemir, care 
în „Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea” arată că scopul 
educației constă în pregătirea oamenilor înțelepți, care își doresc 
liniște sufletească, ajungând la aceasta tocmai pe calea cunoașterii 
naturii.  

Nu putem să nu-i amintim aici și pe autorii I. H. Pestalozzi, 
I. E. Herbart, A. Diesterweg, Fr. Froebel, K. D. Uşinski,                   
L. N. Tolstoi, care au pledat, la rândul lor, pentru o educație în 
conformitate cu natura.   

De asemenea, trebuie  menționat Gh. Asachi, care a fondat 
primul Muzeu de Științe ale Naturii reușind, datorită exponatelor și  
colecțiilor intrate în patrimoniul instituției, să realizeze o primă 
formă de educație ecologică a tinerilor. 

Mai trebuie să-i amintim aici pe pedagogii ruşi clasici 
V.G.Belinskii, N. A. Dobroliubov, D. I. Pisarev, N.G.Cernîşevskii, 
A. G. Herţen, „care accentuau rolul cunoştinţelor despre natură în 
formarea calităţilor morale ale personalităţii şi a comportamentului 
lui în natură”[5]. 

În zilele noastre, observăm o cristalizare tot mai evidentă a 
educației pentru mediu ca domeniu științific de sine stătător. La 
aceasta a contribuit, probabil, și conștientizarea tot mai acută a 
problemelor apărute în urma poluării din ce în ce mai intense la care 
este supusă umanitatea și întreaga planetă. În acest context, educația 
ecologică poate fi privită ca un „ansamblu de activități pedagogice 
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care sunt organizate în vederea asimilării cunoștințelor ecologice și  
formării responsabilității ecologice, a atitudinii ecologice, a 
conștiinței și comportamentului ecologic” [7], care au rolul de a evita 
și a preveni problemele ridicate de poluarea excesivă a mediului. 

Caracterul istoric al constutuirii educației pentru mediu a 
fost accentuat de autoarele Angela Teleman și Stela Gînju care, în 
cadrul cursului de Educație ecologică, sintentizează principalele 
momente ale acestei noi educații [4]. 

Pentru prima oară, termenul de educație ecologică a fost 
introdus în 1948, la Conferința IUCN, care s-a desfășurat la Paris. În 
1970, la  Reuniunea IUCN din Nevada, a fost formulată definiţia 
acestei educații: „Educația ecologică este 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” [7]. Doi ani mai 
târziu, la conferința ONU de la Stokholm privind mediul urban, s-a 
remarcat caracterul prioritar al problemelor ecologice. 

În 1975, la Belgrad, în cadrul Atelierului de lucru 
internațional UNESCO/UNEP cu privire la educația ecologică, a fost 
elaborată Carta de la Belgrad, un cadru de referinţă pentru educaţia 
privind protecţia mediului. Peste doi ani, în cadrul Conferinței 
Interguvernamentale UNESCO, „a fost adoptată  Declaraţia de la 
Tbilisi, în care s-a constatat că educația ecologică a fost definită 
(1970) în mod simplificat, fiind echivalentă cu învăţământul formal. 
De aceea, s-a completat cu un nou concept – educaţia pentru 
protecţia mediului, menită să urmărească dezvoltarea gradului de 
conştiinţă şi a simţului responsabilităţii tuturor oamenilor față de 
mediu şi de problemele sale. Oamenii trebuie să dobândească 
cunoştinţele, atitudinile, motivaţia, angajarea şi instrumentele 
necesare pentru a acţiona, individual şi în colectiv, în vederea 
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soluţionării problemelor actuale şi a prevenirii apariţiei unor noi 
probleme”[7]. 

În 1988, Rezoluţia europeană asupra educației ecologice a 
proclamat educația ecologică drept „un instrument în serviciul 
conservării pe termen lung a mediului, în contextul dezvoltării 
durabile, rezultate dintr-un consens al domeniilor economic, social şi 
ecologic, ce permit gestionarea diversităţii bioculturale” [4]. 

Pe baza celor prezentate mai sus, putem afirma că educația 
pentru mediu este un domeniu foarte actual și extrem de util pentru a 
trasa direcțiile de viitor ale omenirii. Raportându-ne la ceea ce 
semnifică această educație, putem identifica cele mai potrivite soluții 
pentru provocările pe care ni le ridică societatea contemporană, aflată 
în pragul unei crize ecologice tot mai evidente.  

Din formularea anterioară reiese că educaţia ecologică este, 
de fapt, „educaţia pentru responsabilitatea globală, deoarece poate 
ajuta omenirea în dobândirea unei înţelegeri profunde cu privire la 
mediu şi la problemele globale pe care le întâmpinăm” [6]. Având 
drept obiectiv atingerea dezvoltării durabile, UNESCO arată că 
„Educaţia pentru mediu nu este o finalitate în sine. Ea este un 
instrument-cheie pentru a aduce modificări în cunoştinţe, valori, 
atitudini şi moduri de viaţă necesare dezvoltării durabile şi stabilităţii 
în şi între state, democraţie, securitate şi pace. Astfel, reorientarea 
sistemelor educaţionale şi a curriculei în această direcţie trebuie să 
aibă prioritate. Educaţia la toate nivelurile şi în toate formele sale 
reprezintă o unealtă vitală pentru abordarea tuturor problemelor 
globale relevante pentru dezvoltarea durabilă” [2]. 

De altfel, putem afirma că „actualitatea şi importanţa 
educaţiei ecologice reiese şi din iniţiativa UNESCO de a lansa, în 
2005, „Decada Naţiunilor Unite pentru Educaţie şi Dezvoltare 
Durabilă”, un program care urmăreşte integrarea principiilor, 
valorilor şi practicilor dezvoltării durabile în toate aspectele educaţiei 
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şi ale învăţării, din dorinţa de a aborda problemele sociale, 
economice, culturale şi de mediu ale acestui secol” [3]. 

Cu alte cuvinte, acest tip de educație are rolul de a 
conștientiza și a responsabiliza omenirea cu privire la problemele 
mediului, vizând totodată asimilarea de cunoștințe, formarea unor 
atitudini și comportamente pozitive față de mediu, precum și 
identificarea unor demersuri practice care să ajute la îmbunătățirea 
relației dintre om și mediu. În acest context, rolul educației ecologice 
și de protecție a mediului înconjurător este evident, el se 
concretizează în modelarea viitorului cetățean capabil de a-și forma 
un punct de vedere obiectiv asupra realității înconjurătoare, de a-l 
incita la participare, devenind astfel conștient de viitor și de faptul că 
viața generațiilor de mâine depinde într-o mare măsură de opțiunile 
sale. 

În cele din urmă, putem afirma că o dezvoltare durabilă  
presupune includerea ideii de sustenabilitate în viața cotidiană a 
fiecărui om, dar și responsabilizarea societății care trebuie să 
înțeleagă că numai prin conlucrarea tuturor celor care se implică în 
implementarea acestui deziderat putem evolua corespunzător și, mai 
cu seamă, prin responsabilizarea tinerelor generații și prin implicarea 
lor în alegerea unor soluții viabile pe termen lung, ajutându-le să 
înțeleagă că, dacă nu se implică, își compromit viitorul.    

Această abordare ne demonstrează că educația este, poate, 
cea mai importantă achiziție a societății, pentru că în urma acesteia, 
cetăţenii pot participa în mod conştient la acțiunile acordate 
mediului, produsul său constând în formarea unor cetăţeni 
responsabili şi receptivi faţă de problemele cu care se confruntă 
mediul. 

Încheiem prin a sublinia faptul că educația pentru mediu 
este, probabil, cea mai bună cale de responsabilizare a omului față de 
ceilalți și față de el însuși, având capacitatea de a ne determina 
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viitorul și de a-l construi pe o fundație etică,  stabilă și rezistentă în 
timp. 
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Abstract 

 The content of the article presents the managerial skills 
needed to make school management more effective both in the 
educational environment and beyond. Competence modeling is 
carried out throughout its life through continuous training, both 
within specialized institutions and self-refinement. It is noted the 
conceptual marks of professional training of school managers, the 
matrix of the psycho-socio-professional profile of the school 
manager. 
 Keywords: managerial skills, management, school 
organization, performance, efficiency, professionalism, management 
art. 

Adnotare 
 Conţinutul articolului prezintă competențele manageriale 
necesare eficientizării managementului școlar atât în mediul 
educațional, cât și în afara acestuia. Modelarea competențelor se 
realizează pe tot parcursul vieţii, printr-o pregătire continuă  atât în 
cadrul unor instituţii specializate, cât şi prin autoperfecţionare. Se 
remarcă reperele conceptuale de formare profesională a 
managerilor școlari, matricea profilului psihosocioprofesional al 
managerului școlar. 
 Cuvinte-cheie: competenţe manageriale, management, 
organizaţie şcolară,  performanţă, eficientizare, profesionalizare, 
arta conducerii. 
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Edificarea unui învăţământ modern, deschis și performant, de 
calitate necesită manageri cu o pregătire profesională riguroasă, 
dispuşi la schimbare, care să dea dovadă de inovaţie și creativitate în 
realizarea noilor politici educaționale, să soluționeze problemele 
actuale ale educației prin mobilizarea tuturor resurselor pe domeniile 
de acțiune ale managerului, practicând un stil de conducere 
democratic-participativ, însoțit de luarea unor decizii corecte și la 
timp. 

Competenţele care conduc la eficientizarea activităţii 
manageriale rezultă din domeniile  funcţionale ale instituţiei şcolare: 
curriculum (aplicare, dezvoltare, evaluare); resursele umane 
(recrutare, motivare, formare, evaluare); resursele non-umane 
(materiale, financiare, informaţionale, de timp); dezvoltarea 
organizațională ca strategie educativă.  

Din multitudinea definiţiilor competenței, noi aderăm mai mult 
la opinia lui Guy le Boterf, care menționează: „competenţa reprezintă 
o combinare de resurse pentru a produce o performanţă” [apud 2], 
deci, pentru ca managerul să poată conduce eficient organizaţia, este 
necesar ca el să aibă competenţe profesionale bine consolidate, care 
să fie însoţite de capacitatea de iniţiativă, de abordare corectă a 
problemelor, de folosirea forţelor şi a relaţiilor proprii, de asumare a 
eventualelor riscuri, inclusiv de a le preveni. Elementul esenţial al 
noţiunii de competenţă este îndeplinirea eficientă a unei sarcini care 
are un sens şi vizează un scop, un rezultat aşteptat, o finalitate. O 
competenţă conduce în mod necesar la o acţiune, produce o acţiune 
care vizează un scop, o intenţie, nu doar un comportament. Deci este 
pe deplin adevărată și definirea: „competența înseamnă recunoașterea 
că știi să acționezi” [2], îndeosebi în actualitate, într-o eră a 
schimbărilor, care ne face să fim întru totul de acord și cu afirmația 
lui Jonaert P.: „situația este sursa și criteriul competenței” [6].  
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Putem concluziona, astfel, că eficientizarea activităţii 
manageriale în cadrul instituţiei şcolare este condiţionată de 
dezvoltarea următoarelor competenţe: comunicare şi relaţionare;  
psihosociale; juridice, psihopedagogice şi sociologice; de utilizare a 
tehnologiilor informaţionale; conducere/coordonare şi organizare; 
competenţe evaluative; de gestionare şi administrare a resurselor 
umane, financiare, materiale; competenţe care vizează dezvoltarea 
instituţională şi self-managementul. 

Din această perspectivă, competenţa managerială are 
caracteristici specifice: este complexă – integrează/înglobează într-un 
proces o multitudine de cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi aptitudini; 
este relativă – spre deosebire de un obiectiv care poate fi atins, o 
competenţă nu va fi atinsă, ea se dezvoltă pe parcursul trecerii de la 
un nivel inferior spre unul superior; este potenţială – poate fi 
proiectată şi evaluată; este exercitată într-o anumită situaţie – se 
manifestă esenţial prin capacitatea de adaptare/acomodare la situaţie; 
este transferabilă – trebuie să genereze o diversitate de performanţe 
într-o diversitate de contexte, ea presupune o adaptabilitate deliberată 
la un nou context al necesităţilor şi intenţiilor; este conştientă – este 
asociată necesităţilor şi intenţiilor, persoana trebuie să posede 
capacitatea de a gestiona competenţa pe care o deţine [5]. 

Pregătirea managerilor școlari în structura competenţelor are 
drept repere rolurile managerului pentru exercitare (interpersonale, 
informaționale, decizionale), standardele de funcție ale directorului 
de școală, standardele de formare. 

 Profesorul universitar Vasile Gh. Cojocaru a elaborat 
standardele de funcţie ale directorului unităţii de învăţământ, din care 
reies competenţele acestuia în exercitarea funcţiei de conducere. 
Astfel,  directorul de şcoală este un manager, care promovează 
succesul tuturor elevilor prin asigurarea, dezvoltarea, implementarea 
şi ghidarea strategiei de funcţionare a şcolii; asigură calitatea 
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educaţiei pentru fiecare elev, prin crearea condiţiilor optime pentru 
cea mai completă dezvoltare; creează condiţiile favorabile pentru 
dezvoltarea culturii organizaţionale şi a programului de studiu, care 
duc la creşterea competenţei profesionale a cadrelor didactice şi la 
optimizarea învăţării; aplică o cultură managerială democratică, 
axată preponderent pe relaţii umane şi pe folosirea eficientă a 
resurselor, în vederea creării unui climat deschis şi autentic cât mai 
eficient pentru educaţie; are relaţii de colaborare cu familia, 
comunitatea şi satisface diverse necesităţi şi interese ale lor, participă 
efectiv la dezvoltarea unei puternice comunităţi locale pe bază de 
parteneriat benefic; activitatea sa este integră, corectă şi etică; dă 
dovadă de înţelegere şi influenţare a sferei sociale, politice, 
economice, juridice şi culturale [4].  

Standardele de formare a managerului şcolar trebuie să fie în 
concordanţă cu standardele profesionale de funcţie ale directorului 
unităţii şcolare în calitate de manager și vizează, în opinia autorului 
menționat, patru domenii (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Domeniile-standard de formare a managerului şcolar 

Competență Performanţă 

Relații 

Rezultate  

Domeniul 1: 
Conducerea 
strategică 

Domeniul 2: 
Conducerea 
instrucţională 

Domeniul 3: 
Conducerea 
organizaţională 

Domeniul 4: 
Conducerea 
publică şi relaţiile 
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Formarea şi dezvoltarea competenţelor manageriale reprezintă 
un proces complex și necesită prezența la persoanele respective a 
unor caracteristici psihologice/trăsături, precum: empatia, încrederea 
în sine, sociabilitatea, puterea de voință, capacitatea de influențare, 
entuziasmul, generozitatea, stăpânirea de sine, intuiţia, simţul 
umorului, optimismul, abilităţile de comunicare şi relaţionare etc.      

  Eficacitatea activităţilor de conducere depinde în cea mai 
mare măsură de capacitatea managerului şcolar şi de competenţele 
acestuia de a pune în valoare tot ceea ce se desfăşoară într-o 
organizaţie şcolară. 

Dezvoltarea competenţelor este un proces fundamental de 
management al resurselor umane în ceea ce priveşte asigurarea 
calităţii în educaţie. El presupune identificarea şi descrierea acelor 
competenţe care sunt necesare pentru obţinerea unui grad de 
profesionalizare ridicat. 

În sistemul educaţional, procesul conducerii este foarte 
important, deoarece pune în evidenţă personalitatea managerului/ 
liderului, iar exemplul său personal este deosebit de important atât 
din punct de vedere pedagocic (prin buna pregătire profesională), 
psihologic (empatic, bun modelator de caractere şi personalităţi, 
rezistent la muncă în situaţii de criză educaţională, bun ascultător),  
cât şi din punct de vedere moral, prin promovarea, în cadrul 
instituţiei şi nu numai, a valorilor precum: munca, respectul, 
toleranţa activă, iniţiativa, sinceritatea, adevărul, exigenţa, curajul, 
altruismul, umorul etc. 

În contextul celor abordate, propunem matricea Profilului 
psihosocioprofesional al managerului școlar pentru utilizare întru 
aprecierea proprie, conținutul căreia poate fi perfectat, adecvat 
cerințelor actuale. 



364 
 

Cerinţe solicitate 
pentru postul de 

director 
Notarea cerinţelor şi a calităţilor 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

A. Cerinţe 
profesionale: 

          

nivel de pregătire 
managerială 

          

experienţă           

specializare           

perfecţionare           

B.Cerinţe intelectuale:           

iniţiativă           

memorie           

imaginaţie           

responsabilitate           

înţelegere           

motivaţie           

raţionament           

C. Cerinţe specifice:           

prezentare           
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creativitate           

dorinţă de schimbare           

lucru în echipă           

dinamism           

onestitate           

capacitate de negociere           

comunicativitate           

capacitate de conducere           

Tabelul 1. Profilul psihosocioprofesional al managerului şcolar 

Realizarea obiectivelor și a strategiilor educaționale nu 
este posibilă însă fără formarea şi dezvoltarea competenţelor 
manageriale. Acestea se dezvoltă pe durata întregii vieţi şi implică o 
formare specializată, realizată atât în cadrul instituţiei, cât şi în 
ansamblul mediului profesional şi social. Dezvoltarea personală prin 
formarea continuă constituie o strategie care va duce la obţinerea 
calităţii în educaţie. Ioan Bontaş consideră că „Funcţia de conducător 
(manager) al învăţământului este o profesie şi, ca orice profesie, 
trebuie învăţată” [8. p. 120]. Astfel, managerii, în urma dezvoltării 
profesionale, trebuie să îşi utilizeze competenţele dobândite pentru a 
găsi soluţii inovative pentru şcoala pe care o conduc, în vederea 
asigurării calității. De calitatea în educație depinde în ultimă instanță 
calitatea vieții. În aceste condiții, creşterea eficienţei şi a calităţii 
activităţii colectivului pedagogic în noile condiții sociale, politice și 
economice depinde considerabil de nivelul de conducere a acestuia, 
de managementul aplicat, care nu de puține ori este în contradicţie cu 
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exigenţele timpului. În acest context, considerăm că promovarea unui  
management participativ poate contribui, într-o foarte mare măsură, 
la procesul reformator declanşat în învăţământul din România şi 
Republica Moldova.  

Activitatea de management al şcolii reprezintă, de fapt,  o 
artă, prin care managerul îşi exersează competenţele de a lucra cu 
oamenii şi constiuie unul dintre factorii-cheie în ceea ce priveşte 
îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin influențarea motivațiilor, a 
capacităților profesorilor, precum și a climatului școlar etc., care, 
luate în ansamblu, reclamă competențe manageriale distincte. 

 
Bibliografie   

1. Bernard, R. Competenţele în şcoală – formare şi evaluare. 
Bucureşti: Aramis, 2012. 

2. Cojocaru, V. Gh. Competenţă, performanţă, calitate – 
concepte şi aplicaţii în educaţie. Chişinău: Tipografia UPS 
„Ion Creangă”, 2016. 

3. Cojocaru, V. Gh. Dezvoltarea competenţelor didactice şi 
manageriale prin e-learning în sistemul de formare continuă. 
Chişinău: Tipografia Centrală, 2017. 

4. Cojocaru, V. Gh. Schimbarea în educaţie şi schimbarea 
managerială. Chişinău: Lumina, 2004. 

5. Cojocaru, V., Socoliuc, N. Management educaţional. 
Chişinău: Cartea Moldovei, 2013. 

6. Jonaert, P. Curriculum și competențe. Cluj-Napoca: ASCR, 
2010. 

7. Niculescu, M. Competenţe manageriale – modalităţi de 
abordare. În: Revista de cercetare în știinţele educaţiei. 
Timisoara, 2007. 



367 
 

8. Niculescu, M. Competenţe manageriale – perspective ale 
calităţii în educaţie. Timişoara: Ed. Universităţii de Vest, 
2010. 

9. Institutul Român de Management Educaţional. Management 
educaţional. Vol. I, Iaşi: CDRMO, 2003. 

10. file:///C:/Users/user/Downloads/Programa%20masterat%20f
inal%201de%20lucru90credite%20(1).pdf 

 

 

 

 

  



368 
 

CUPRINS 

 
Cuvânt-înainte .............................................................................................. 3 

REPERE TEORETICE ALE DEZVOLTĂRII EXPRESIVITĂȚII 
VORBIRII, IANA TATIANA-IRINA ............................................................. 7 

O RETROSPECTIVĂ A CONCEPTULUI „MEDIU DE ÎNVĂȚARE”, 
IFTIMIA BRÎNDUȘA, ................................................................................. 15 

TENDINȚE ACTUALE DE ABORDARE A FORMĂRII 
PREADOLESCENTULUI PENTRU ROLUL DE PĂRINTE 
RESPONSABIL, IOANA CORINA ROTARU ............................................ 25 

NIVELURI  DE  DEZVOLTARE  LA  STUDENȚII  ARTIȘTI  
PLASTICI  A  PERCEPȚIEI  VIZUALE A PICTURII MONUMENTALE, 
ION JABINSCHI ......................................................................................... 37 

EDUCAȚIA PENTRU PARENTALITATE, FACTOR DETERMINANT 
ÎN REUȘITA STATUSULUI ȘI A ROLULUI DE PĂRINTE, IONELA 
VOICU ........................................................................................................ 50 

ASPECTE ALE MANAGEMENTULUI METODIC MODERN, ISTRATE-
ȘTEFĂNESCU ADRIANA .......................................................................... 58 

CLIMATUL ORGANIZAȚIONAL – FACTOR AL UNUI 
MANAGEMENT EFICIENT, CĂLIN IULIANA ....................................... 67 

FORMAREA COMPORTAMENTULUI POZITIV LA COPIII DE 
VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ, MARIA-LIVIA GÂRȚU .............................. 80 

EXTINDEREA CONCEPTULUI DE MARKETING ÎN EDUCAȚIE, 
MIHĂILĂ LUCIA ........................................................................................ 93 

COORDONATE ALE EVALUĂRII ȘCOLARE, MÎRZENCO TATIANA
 .................................................................................................................. 109 



369 
 

ASPECTE  METODOLOGICE DE FORMARE A COMPETENȚEI 
LECTORALE LA ELEVII DIN CLASELE PRIMARE, MÎȚU DANIELA
 .................................................................................................................. 118 

NOI DIRECŢII ÎN DIDACTICA LECTURII ȘI A SCRIERII, MONALISA-
LAURA GAVRILUȚ .................................................................................. 129 

ASPECTE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTELOR DE 
INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ, NASTASĂ ANCA-MIHAELA ........ 140 

INTERPRETĂRI CONCEPTUALE ALE AUTORITĂȚII PEDAGOGICE, 
NEACȘU ELENA LUCREȚIA .................................................................. 148 

MODEL PEDAGOGIC DE FORMARE A CULTURII ECONOMICE A 
FAMILIEI, OLOIERU ANASTASIA ......................................................... 158 

SUCCESUL ȘI INSUCCESUL ȘCOLAR – REFLECȚIE A 
RANDAMENTULUI ELEVILOR, OPREA OANA MIRUNA ................. 167 

AUTENTIC VERSUS NON-AUTENTIC ÎN PREDAREA – 
ÎNVĂȚAREA ENGLEZEI CA LIMBĂ STRĂINĂ,  LILIA PETRICIUC
 .................................................................................................................. 180 

INFLUENȚA LEADERSHIPULUI TRANSFORMAȚIONAL ASUPRA 
MOTIVĂRII CADRELOR DIDACTICE ȘI OBȚINEREA 
PERFORMANȚEI ORGANIZAȚIONALE, PLEȘCAN MONICA-
VASILICA ................................................................................................. 190 

STUDIU PRIVIND NIVELUL DE FORMARE A COMPETENȚELOR 
DE REZOLVARE A PROBLEMELOR PRIN INDUCȚIE 
MATEMATICĂ LA ELEVII DE NIVEL LICEAL, COSMA ADRIAN 
MIHAI ....................................................................................................... 198 

ABORDAREA SISTEMICĂ A STĂRII DE BULLYING LA 
ADOLESCENȚI (STUDIU DE CAZ), RODICA POPA ......................... 207 

DE LA CADRUL INSTITUȚIONALIZAT AL COMUNICĂRII 
PEDAGOGICE LA COMUNICAREA PEDAGOGICĂ 



370 
 

INSTITUȚIONALĂ: STUDIU AL INTERFERENȚELOR 
CONCEPTUALE, LARISA SADOVEI ..................................................... 217 

LITERATURA ȘI MUZICA – FORME DE COMUNICARE ARTISTICĂ 
A ELEVILOR DIN CLASELE GIMNAZIALE, SÂNGEAP NADIA-
MIHAELA ................................................................................................. 228 

ROLUL COMPETENȚELOR SOCIALE ȘI EMOȚIONALE ÎN  
ADAPTAREA LA MEDIUL ȘCOLAR, SIMO ANNAMARIA ................ 235 

ȘTEFAN BÂRSĂNESCU – PROMOTOR AL CULTURII 
UNIVERSALE: DE LA PEDAGOGIE LA INCONȘTIENTUL 
COLECTIV, ȘOVA SIMONA-ANDREEA ................................................ 243 

LIMBAJUL ŞI ROLUL SĂU ÎN FORMAREA  PERSONALITĂŢII 
COPILULUI CU CES,  SPIRIDON LAURA ADELA GEORGIANA ....... 253 

EVOLUȚIA CONCEPTULUI DE COMPETENȚĂ DECIZIONALĂ, 
SPIȚĂ MIRELA......................................................................................... 264 

MANAGEMENTUL INSPECȚIEI ȘCOLARE ÎN CONTEXT 
EUROPEAN, ȘTEFAN MARIANA ........................................................... 276 

VALORIFICAREA COMPONENTELOR INTELIGENȚEI 
EMOȚIONALE CA STRATEGIE DE MANAGEMENT ȘI 
COMUNICARE PEDAGOGICĂ EFICIENTĂ,  STOENICĂ IONICA-
LUMINIȚA ................................................................................................ 288 

ROLUL MANAGERILOR ȘCOLARI ÎN INTEGRAREA 
PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE, 
TĂBĂCARU IONEL .................................................................................. 296 

ÎNVĂŢAREA PRIN EXPERIENŢĂ CA SURSĂ A CUNOAŞTERII, 
TĂNĂSELEA ANDREI .............................................................................. 304 

VALORI ŞI ATITUDINI ALE ACTORILOR EDUCAŢIONALI, 
TĂNĂSESCU CRISTINA FLORENTINA .................................................. 315 



371 
 

TRANSMITEREA TRANSGENERAȚIONALĂ A MALTRATĂRII 
COPIILOR, TOIA MARIA,  HAHEU-MUNTEANU EFROSINIA ............ 329 

STRATEGII DE REALIZARE A EDUCAȚIEI DE GEN,             TOMA 
OVIDIU-MARIUS ..................................................................................... 338 

EVOLUȚIA CONCEPTULUI DE EDUCAȚIE PENTRU MEDIU, 
UNGUREANU NICOLETA-ALEXANDRA .............................................. 351 

COMPETENŢELE DIRECTORULUI DE ŞCOALĂ ÎN ACTUALITATE, 
VALERIA  CALAPOD .............................................................................. 359 

 

 
 


	P II 2019
	Stiinte_ale_ed_P_II
	Cuvânt-înainte
	REPERE TEORETICE ALE DEZVOLTĂRII EXPRESIVITĂȚII VORBIRII
	IANA TATIANA-IRINA, doctorandă
	O RETROSPECTIVĂ A CONCEPTULUI
	„MEDIU DE ÎNVĂȚARE”
	IFTIMIA BRÎNDUȘA, doctorandă
	TENDINȚE ACTUALE DE ABORDARE A FORMĂRII PREADOLESCENTULUI PENTRU ROLUL DE PĂRINTE RESPONSABIL
	IOANA CORINA ROTARU, doctorandă
	NIVELURI  DE  DEZVOLTARE  LA  STUDENȚII  ARTIȘTI  PLASTICI  A  PERCEPȚIEI  VIZUALE A PICTURII MONUMENTALE
	ION JABINSCHI, doctorand
	Educația pentru parentalitate, factor determinant în reușita statusului și A rolului de părinte
	Ionela VOICU, doctorandă
	ASPECTE ALE MANAGEMENTULUI METODIC MODERN
	ISTRATE-ȘTEFĂNESCU ADRIANA, doctorandă
	CLIMATUL ORGANIZAȚIONAL – FACTOR AL UNUI MANAGEMENT EFICIENT
	CĂLIN IULIANA, doctorandă
	FORMAREA COMPORTAMENTULUI POZITIV LA COPIII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ
	MARIA-LIVIA GÂRȚU, doctorandă
	EXTINDEREA CONCEPTULUI DE MARKETING ÎN EDUCAȚIE
	MIHĂILĂ LUCIA, doctorandă
	COORDONATE ALE EVALUĂRII ȘCOLARE
	MÎRZENCO TATIANA, doctorandă
	ASPECTE  METODOLOGICE DE FORMARE A COMPETENȚEI LECTORALE LA ELEVII DIN CLASELE PRIMARE
	MÎȚU DANIELA, doctorandă
	NOI DIRECŢII ÎN DIDACTICA LECTURII ȘI A SCRIERII
	MONALISA-LAURA GAVRILUȚ, doctorandă
	ASPECTE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTELOR DE INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ
	NASTASĂ ANCA-MIHAELA, doctorandă
	INTERPRETĂRI CONCEPTUALE
	ALE AUTORITĂȚII PEDAGOGICE
	NEACȘU ELENA LUCREȚIA, doctorandă
	MODEL PEDAGOGIC DE FORMARE A CULTURII ECONOMICE A FAMILIEI
	OLOIERU ANASTASIA, doctorandă
	SUCCESUL ȘI INSUCCESUL ȘCOLAR – REFLECȚIE A RANDAMENTULUI ELEVILOR
	OPREA OANA MIRUNA, doctorandă
	AUTENTIC VERSUS NON-AUTENTIC ÎN PREDAREA – ÎNVĂȚAREA ENGLEZEI CA LIMBĂ STRĂINĂ
	LILIA PETRICIUC, doctorandă
	Kilickaya,  F.  Authentic Materials and Cultural Content in EFL Classrooms. In: The Internet TESL Journal, 2004. [citat la 24.10.2018]. Disponibil la: 36TUhttp://iteslj.org/Techniques/Kilickaya-AutenticMaterial.htmlU36T.
	INFLUENȚA LEADERSHIPULUI TRANSFORMAȚIONAL ASUPRA MOTIVĂRII CADRELOR DIDACTICE ȘI OBȚINEREA PERFORMANȚEI ORGANIZAȚIONALE
	PLEȘCAN MONICA-VASILICA, doctorandă
	STUDIU PRIVIND NIVELUL DE FORMARE A COMPETENȚELOR DE REZOLVARE A PROBLEMELOR PRIN INDUCȚIE MATEMATICĂ LA ELEVII DE NIVEL LICEAL
	COSMA ADRIAN MIHAI, doctorand
	Nicola, I., Farcas, D. Teoria educației și noțiuni de cercetare pedagogică. București: Editura Didactica și Pedagogică, 1998.
	Peano, G. Arithmetices principia – nova methodo exposita. Publisher Fratres Bocca, Book from the collections of Harvard University,1889.
	Polya, G. Matematica şi raţionamentele plauzibile. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1962.
	ABORDAREA SISTEMICĂ A STĂRII DE BULLYING LA ADOLESCENȚI (STUDIU DE CAZ)
	RODICA POPA, doctorandă
	DE LA CADRUL INSTITUȚIONALIZAT AL
	COMUNICĂRII PEDAGOGICE LA COMUNICAREA PEDAGOGICĂ INSTITUȚIONALĂ: STUDIU AL INTERFERENȚELOR CONCEPTUALE
	LARISA SADOVEI, dr., conf. univ.
	Teoria comunicării pedagogice are ca obiect de studiu specific educaţia ca model de comunicare cu finalitate formativă, implicat în analiza acţiunii de predare, realizată în cadrul activităţii de instruire. Valoarea sa metodologică reflectă capacitat...
	LITERATURA ȘI MUZICA – FORME DE COMUNICARE ARTISTICĂ A ELEVILOR DIN CLASELE GIMNAZIALE
	SÂNGEAP NADIA-MIHAELA, doctorandă
	ROLUL COMPETENȚELOR SOCIALE ȘI EMOȚIONALE ÎN  ADAPTAREA LA MEDIUL ȘCOLAR
	SIMO ANNAMARIA, doctorandă
	ȘTEFAN BÂRSĂNESCU – PROMOTOR AL CULTURII UNIVERSALE: DE LA PEDAGOGIE LA
	INCONȘTIENTUL COLECTIV
	ȘOVA SIMONA-ANDREEA, doctorandă
	LIMBAJUL ŞI ROLUL SĂU ÎN FORMAREA          PERSONALITĂŢII COPILULUI CU CES
	SPIRIDON LAURA ADELA GEORGIANA, doctorandă
	EVOLUȚIA CONCEPTULUI DE
	COMPETENȚĂ DECIZIONALĂ
	SPIȚĂ MIRELA, doctorandă
	MANAGEMENTUL INSPECȚIEI ȘCOLARE ÎN CONTEXT EUROPEAN
	ȘTEFAN MARIANA, doctorandă
	VALORIFICAREA COMPONENTELOR INTELIGENȚEI EMOȚIONALE CA STRATEGIE DE MANAGEMENT ȘI COMUNICARE PEDAGOGICĂ EFICIENTĂ
	STOENICĂ IONICA-LUMINIȚA, doctorandă
	ROLUL MANAGERILOR ȘCOLARI ÎN INTEGRAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE
	TĂBĂCARU IONEL, doctorand
	ÎNVĂŢAREA PRIN EXPERIENŢĂ CA SURSĂ A CUNOAŞTERII
	TĂNĂSELEA ANDREI, doctorand
	VALORI ŞI ATITUDINI ALE ACTORILOR EDUCAŢIONALI
	TĂNĂSESCU CRISTINA FLORENTINA, doctorandă
	TRANSMITEREA TRANSGENERAȚIONALĂ A MALTRATĂRII COPIILOR
	TOIA MARIA, doctorandă
	HAHEU-MUNTEANU EFROSINIA,
	STRATEGII DE REALIZARE A EDUCAȚIEI DE GEN
	TOMA OVIDIU-MARIUS, doctorand
	EVOLUȚIA CONCEPTULUI DE EDUCAȚIE PENTRU MEDIU
	UNGUREANU NICOLETA-ALEXANDRA, doctorandă
	COMPETENŢELE DIRECTORULUI DE ŞCOALĂ ÎN ACTUALITATE
	VALERIA  CALAPOD, doctorandă
	Notarea cerinţelor şi a calităţilor
	B.Cerinţe intelectuale:





