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didactice își propune transformarea lui ,,a educa‖ în ,,a conduce‖, deci a îndruma într-un scop 

anumit, a modela ființa umană în raport cu obiective dinainte stabilite, „a ști‖ devine „a ști să fii, 

a ști să devii, a ști să trăiești‖, iar capul bine umplut lasă loc capului bine format.  

         Metodele interactive de grup reprezintă  instrumente didactice care favorizează schimbul de 

idei, de experienţe, de cunoştinţe, fiind modalități moderne de stimulare a învăţării şi dezvoltării 

personale, care presupun crearea de situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de 

cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, o învăţare prin colaborare, prin 

comunicare, prin confruntarea ideilor, pe influenţa și intelecția membrilor unui grup.  

         Prin aplicarea metodelor active-interactive li se dezvoltă copiilor o motivaţie intrinsecă 

crescută, prin îmbinarea armonioasă a învăţării individuale cu învăţarea socială, ceea ce implică 

întreg colectivul, copilul devine obiect şi subiect al actului de instruire şi educare, și totodată se 

stabilesc relaţii de colaborare şi comunicare între membrii unui grup.  

        Învăţământul modern are o nouă abordare a educaţiei, prin promovarea de metode didactice 

interactive, iar metodele interactive de grup promovează interacţiunea dintre minţile 

participanţilor, dintre personalitățile lor, conducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate 

evidente. Strategii recomandate pentru dezvoltarea gândirii critice la copiii de vârstă școlară: 

Cubul, Explozia stelară, Metoda Pălăriilor Gânditoare, Harta cu figuri, Turul galeriei, 

Ciorchinele, Tehnica Viselor, Diagrama Venn, Lotus, Predicțiile, STAD, Brainstorming etc. 
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Abstract 
 

 The purpose of this article is to present aspects of how adolescents communicate in school groups, 

but also ways to improve it and methods or suggestions for teachers to achieve effective and quality 

communication among students. Communication within the group is a special type with special practical 

relevance, part of our approach to identify, develop and optimize the complex field that communication 

can create around interaction methods. 
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Comunicarea eficientă se bazează pe interacţiune continuă.  

Richard Heyman spunea că dupa hrană, adăpost şi siguranţă, nimic nu e mai 

important decât o bună comunicare cu adolescentul tău. Comunicarea bună nu constituie doar 

o cale de a-ţi construi o relaţie, ci reprezintă însăşi relaţia. Străduieşte-te să împărtăşeşti viaţa 

copilului tău, cunoscându-i mereu gândurile, sentimentele, realizările, dezamăgirile şi 

relaţiile.C omunicarea bună se bazează pe interacţiune constantă şi regulată. Tu şi 
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adolescentul tău nu vă veţi înţelege reciproc, dacă nu conversaţi cu regularitate. Înţelegerea 

se naşte din a şti ce gândeşte şi simte celălalt [2, p. 92]. 

Comunicarea în cadrul grupurilor se referă la un ansamblu complex de interacţiuni şi 

schimburi interpersonale în care pot fi angajaţi indivizi din cadrul familiei, cercului de 

prieteni, colegi de serviciu etc. 

Grupurile există peste tot în viaţa noastră. Dacă de mâine nu aţi mai aparţine niciunuia 

dintre grupurile din care faceți parte acum, ce s-ar întâmpla, cum v-aţi simţi? Aţi încerca să 

aderaţi la un grup nou? Cu siguranţă răspunsul la aceste întrebări este afirmativ, deoarece 

apartenenţa la un grup reprezintă o parte importantă din viaţa noastră, care ne influenţează şi ne 

defineşte, uneori. 

Definiţiile eficienţei unui grup sunt diverse. În literatura de specialitate întâlnim 

următoarele: împărtăşirea unui scop comun, mărimea grupului, locul de întâlnire, dispunerea 

spaţială a membrilor, normele şi regulile de grup, structura, coeziunea. Toate acestea reprezintă 

elemente definitorii în activitatea zilnică în grupurile din care facem parte. 

În delimitarea conceptuală a grupului, observăm că acesta, văzut ca sistem, devine 

generator de energie, pe care trebuie să concepem în plan didactic drept folositoare activităţii de 

învăţare-dezvoltare [3, p. 218]. 

Grupul uman poate fi definit ca fiind un sistem social organizat, alcătuit dintr-un număr 

limitat de persoane, având scopuri, principii, idei comune şi un ansamblu de roluri, promovând 

norme specifice şi relaţii afective de simpatie sau antipatie. 

Prin grup social înțelegem „o formaţiune socială în interiorul căreia indivizii sunt în 

interacţiune conform unor reguli fixe‖ (Neculau, A., apud. De coster, 1990, p.125).  

Adrian Neculau definea grupul restrâns ca un ansamblu de persoane în număr mai mare 

sau egal cu cinci, efectiv, adunate în acelaşi timp, în acelaşi loc, având posibilitatea de a se 

cunoaşte,  percepe, comunice şi de a interacţiona la nivel interpersonal și intragrupal, in mod 

direct si reciproc, împărtăşind o anumită experienţă.  

Grupul şcolar reprezintă „un ansamblu de persoane constituite la nivelul unei entități 

psihosociale raportată la acelaşi sistem de valori, interese, caracteristici angajate la nivelul unor 

interacţiuni pedagogice care vizează atingerea unor obiective comune‖ (Cristea, S., 1998, p.203).  

Clasa de elevi reprezintă „un grup social unde, ca urmare a interrelaţiilor ce se stabilesc 

între membrii ei, apare şi se manifestă o realitate socială cu consecinţe multiple asupra 

desfăşurării procesului instructiv educativ‖ (Iucu, R., apud. Nicola, I.,1974). 

Clasa, ca grup social, are următoarele caracteristici: 

1. Mărimea grupului – variază. 

2. Interacţiunea grupurilor vizează relaţiile ce se stabilesc între diferiţi elevi în cadrul clasei 

(cognitive, comunicaţionale, afectiv-simpatice, de influenţare). 

3. Scopuri comune – stabilite atât pe termen scurt cât şi pe termen lung, pot deveni motorul 

dezvoltării grupului. Cadrul didactic stabileşte anumite obiective social-afective pentru grupul de 

elevi, care vor conduce la consolidarea coeziunii acestuia. 

4. Structura grupului rezultă din configurarea anumitor componente (indivizi, relaţii 

interpersonale, norme şi valori, scopuri şi motivaţii, activităţi) implicate în dezvoltarea de 

procese de grup (stratificare, conducere, comunicare, competiţie, cooperare). Clasa de elevi ca 

grup mic are anumite caracteristici care oferă stabilitate, din perspectiva modalităților de legătură 

a membrilor grupului în plan interpersonal, dar şi ca ierarhie internă a grupului.  
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Grupurile școlare pot fi: formale (clasa de elevi) si informale (microgrupurile din interiorul 

clasei de elevi).  

Clasa de elevi este un grup formal, având funcţii de instruire şi dezvoltare a personalităţii 

elevilor. 

Grupul şcolar, ca şi alte grupuri, îndeplineşte anumite funcţii: 

a. funcţia de integrare socială (individul izolat este mai vulnerabil decât cel care aparține unui 

grup); 

b. funcţia de reglementare a relaţiilor intraindividuale (fiecare membru al grupului primeşte 

feedback din partea celorlalţi membri cu privire la imaginea de sine, calităţi, defecte etc.); 

c. funcţia de securitate (grupul asigură un anumit confort psihic pentru fiecare elev). (Neculau, 

A., 1994, p.260) 

Profesorul, ca manager al clasei de elevi, are rolul de a orienta si dirija resursele umane si 

materiale pe care le impune clasa si procesul instructiv educativ, în vederea realizării obiectivelor, 

în condiţii optime. Rolurile manageriale ale cadrului didactic sunt: planificarea, organizarea, 

decizia educațională, controlul si evaluarea, consilierea. 

Fiind managerul unei clase de elevi, profesorului ii revine și sarcina de a media relația 

școală – familie – elevi, prin intermediul ședințelor cu parintii, a lectoratelor cu parintii, alte 

activități specifice.  

În structura personalităţii unui „bun cadru didactic, se inserează, cu necesitate, calitatea de 

a fi empatic‖ (Marcus, 1987, p. 31), de a empatiza cu elevii săi. Empatia devine, astfel, „cadrul 

de referinţă pentru evaluarea unui bun profesor‖ (idem. 1987,p.31) 

Mai mulţi autori vorbesc despre empatie ca despre un proces de comunicare nonverbală. 

Profesorul trebuie să aibă profesionalism, dar şi inspiraţie, chiar talent. Un profesor foarte bine 

instruit în tehnica predării va fi mai valoros dacă dispune de înclinaţie, vocaţie, har [4]. 

Cauzele pentru care elevii se implică prea puţin sau deloc în dialogul şcolar sunt, uneori, 

obiective, întemeiate, iar, alteori, subiective, nejustificate. Chiar şi atunci când este vorba despre 

cauze subiective, simpla constatare a acestui fapt nu este capabilă să rezolve problemele.  

Într-o intervenţie educativă de succes, după identificarea cauzelor, se recurge la 

elaborarea unor strategii acţionale de contracarare a manifestărilor nefavorabile şi de promovare 

a celor favorabile. 

Vom expune câteva dintre cauze mai jos: 

- natura temperamentală (în mare măsură hotărâtă prin programul genetic: introvertit, nesociabil, 

necomunicativ, timid, pasiv); 

- gradul de solicitare în realizarea sarcinilor şcolare; 

- atractivitatea pe care o inspiră educatorul; 

- atractivitatea pe care o inspiră disciplina de învăţământ; 

- capacitatea stimulativă a educatorului; 

- capacitatea stimulativă a clasei de elevi; 

- gradul de satisfacţie personală pe care îl procură interacţiunea; 

- gradul de satisfacţie interpersonală pe care îl procură interacţiunea; 

- măsura în care interacţiunea poate satisface aşteptările, speranţele, aspiraţiile elevului; 

- climatul psihoafectiv pe care îl degajă instituţia în mod explicit şi implicit [5]. 

În opinia lui Ion-Ovidiu Pânişoară, printre caracteristicile personale ale membrilor grupului 

care influenţează preponderenţa acţiunilor într-un mod conformist sunt: inteligenţa, vârsta, 
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culpabilizarea şi autoritarismul. La acestea patru vom adăuga o a cincea, care ţine mai degrabă 

de un răspuns internalizat al factorilor de personalitate, la cei de mediu, şi anume experienţa  de 

conformare a persoanei respective. 

Într-adevăr, persoanele ce au interiorizat conformarea drept o structură de răspuns corectă 

(au fost educate în acest mod, au preluat, în copilărie şi adolescenţă, astfel de patternuri) au o 

tendinţă mai puternică de a dezvolta şi pe viitor modalităţi de conformare la normele altor 

grupuri din care vor face parte. În mod similar, persoanele care şi-au dezvoltat structuri 

preponderent autonome de răspuns vor prezenta îndeosebi reacţii de rezistenţă la presiunea de 

conformare exercitată de către grup (dezvoltând comportamente „deviante‖ în raport cu acesta 

din urmă). 

 În ceea ce priveşte cel de-al doilea element, care urmăreşte caracteristicile stimulilor, se 

cuvine menţionat faptul că ambiguitatea acestora sporeşte tendinţa spre conformare a membrilor 

unui grup. Iată de ce considerăm că este utilă dezvoltarea de către şcoală în activităţile de grup a 

unor astfel de exerciţii de nuanţare şi clarificare a stimulilor (spre exemplu, unui grup de elevi / 

studenţi li se oferă un stimul vizual, apoi, în grup, discuţia este direcţionată spre perfecţionarea 

abilităţilor de observare a stimulului prin întrebări de tipul: „De ce credeţi că stimulul are 

culoarea respectivă?, Dacă ar fi să credeţi că stimulul are altă culoare – sugerată de alt coleg – 

cum aţi argumenta acest fapt restului elevi / studenţi din colectiv? [3, pp. 228-229]. 

Un alt aspect important de care trebuie ținut cont in asigurarea unei comunicări eficiente in 

cadrul grupului şcolar  este stima de sine a fiecărui individ in parte. 

In lucrarea Consiliere şi orientare – ghid de educaţie pentru carieră, coordonată de Gabriela 

Lemeni şi Mircea Miclea, stima de sine este definită ca reprezentând dimensiunea evaluativă a 

imaginii de sine şi se referă la modul în care ne considerăm ca persoane în raport cu propriile 

aşteptări şi cu ceilalţi (de exemplu, mai buni sau mai puțin buni). 

Evaluarea imaginii de sine diferă radical de evaluarea comportamentelor. Astfel, este 

uneori justificat să considerăm comportamentul cuiva ca fiind corect sau incorect, adecvat sau 

inadecvat unei situaţii, bun sau rău din punct de vedere moral sau social, eficient sau ineficient 

profesional. Pe de altă parte, catalogarea unei persoane ca fiind bună sau rea, capabilă sau 

incapabilă reflectă condiţionarea nejustificată a valorii unui individ de performanţele sale într-un 

anumit domeniu. 

Însă, perceperea unui eşec ca simptom al lipsei de valoare este nu doar injustă, ci şi foarte 

dăunătoare persoanei. Valoarea unei fiinţe umane nu decurge din performanţele realizate de 

acesta într-un anumit domeniu, ci din ansamblul tuturor comportamentelor, acţiunilor şi 

potenţialităţilor sale trecute, prezente şi viitoare, pe toate palierele vieţii. Astfel, un elev poate 

avea note mici la şcoală, însă să fie în, acelaşi timp, o persoană altruistă, respectuoasă şi săritoare, 

trăsături pentru care merita respectul nostru [1, p. 34]. 

De aceea este foarte important ca profesorii să folosească metode pentru îmbunătăţirea 

stimei  de sine, prin crearea unor oportunități prin care elevul să obţină succes, să îşi identifice 

ariile în care este competent  şi prin care să îşi exprime calităţile faţă de grupul de colegi şi 

prieteni, crearea unor situaţii în care elevul să aibă oportunitatea de a oferi ajutor  celorlalte  

persoane (de exemplu, activităţi de voluntariat), dezvoltarea abilităţilor de comunicare, rezolvare 

de probleme, dezvoltarea sentimentului de autoeficacitate, acceptarea propriei persoane, 

modalități adecvate de exprimare a emoţiilor negative, stabilirea unor obiective rezonabile, 

adaptate nivelului de vârstă şi abilităţi. 
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Abstract 

 

 This paper represents an overall perspective and connection of practical and scientific activities, 

methodologies and theories in the perception and artistic experimentation focused on the development of 

visual language for student architects. For the student architect, the visual language is a form of 

expression and perception of the space world. Currently, the concern of representations and contemporary 

visual communication in the process of specific activities in education pursues the purpose of developing 

and capitalizing on the creative potential of the student architect in the context of visual language 

formation. 

Key-terms: interdisciplinary approaches, visual language, visual perception, visual education, 

code, architect students. 

         În instituțiiile superioare de învățământ din Republica Moldova, precum și în Universitatea 

Tehnică, sunt impuse tot mai mult cerințe de factură tehnologică care ar dezvolta gândirea 

creativă a studenților specialității arhitectură și design. Pentru performanța viitorilor specialiști, 

anual sunt discutate și analizate problemele instruirii în baza unei planificări curriculare. 

Aspectul științific al programelor de învățământ prezintă diverse tehnologii informaționale, fără a 

fi luate în calcul tehnologiile educaționale, care ar facilita aplicarea și dezvoltarea limbajului 

vizual la studenții arhitecți pe parcursul procesului educațional și profesional. Sistemul educativ 

existent cu accent pe formarea tinerilor arhitecți trebuie să fie axat pe implementarea noilor 

metode, tehnologii, principii de motivarea studentului și implicarea sa în diverse activități 

specializate, planificate de la începutul fiecărui an de studii, eficiente în dezvoltarea limbajului 

vizual prin explorarea culturii estetice vizuale.  

          În această ordine de idei, autorul Ailincăi concepe limbajul drept noțiune care își găsește 

proiecția în toate categoriile de expresie vizuală și care cuprinde toate mijloacele operative de 

construcție și expresie plastică: linii, suprafețe, volume, forme, culori etc., în baza unui sistem de 

analiză și selecție, reguli de sintaxă, interpretare și semnificare specifică etc. [1, p. 35]. 

          Însușirea și dezvoltarea limbajului vizual, specific profesiei de arhitect în UTM este 

abordată de un grup de discipline precum: Studiul formelor, Pictura, Cromatologia, Sculptura, 

Desenul tehnic, Bazele compoziției, Perspectiva, Geometria, Educația estetică, Educația artei 
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