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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Ca în fiecare an, devenind deja o tradiție, Institutul de Științe ale Educației organizează 

foruri științifico-didactice cu genericul semnificativ ancorat în contemporaneitate.   

 În context, Institutul participă cu proiecte în cadrul acțiunilor strategice naționale și 

internaționale de cercetare științifică în domeniile Științe ale Educației (dimensiunea socio-

pedagogică a educației), Științe Sociale (dimensiunea psihologică a educației) și cu programe de 

formare profesională axate pe acțiunile strategice ale educației (11 dintre acestea fiind 

acreditate de ANACEC), cu alte programe/proiecte și cu activități realizate în comun cu 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu parteneri din domeniul educației (universități, 

școli doctorale, direcții generale de educație de nivelul doi/inspectorate/case ale corpului 

didactic, cu instituții/centre de formare profesională continuă naționale și internaționale ș.a.). 

Începând cu anul 2020 Institutul participă cu 3 proiecte naționale de cercetare științifică în 

cadrul celor două domenii de cercetare menționate supra, ale căror activități sunt planificate 

până în anul 2023.  

Însă anul 2021 semnifică pentru Institut un eveniment important în arealul academic, 

psihopedagogic, didactic și cultural nu doar la nivel național, dar și la cel european. Această 

semnificație o reprezintă Aniversarea a 80-a de la fondarea sa (1941-2921).  

În cadrul acestui eveniment important cu deschidere stiințifico-didactică, 

psihopedagogică și socioculturală, Institutul organizează varia activități și manifestări.    

Anume în contextul acestui eveniment s-a identificat și genericul Simpozionului 

Pedagogic Transfrontalier și anume „Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și 

realități socio-psiho-pedagogice”.  

În fond, reperul acestui eveniment se desprinde din ideea că profesionalizarea cadrelor 

didactice nu ar putea fi concepută exterior educației. Însă, în problematica relației dintre 

profesionalizare și educație realitatea nu este pe cât de clară, tot și pe atât de evidentă. De aici , 

Simpozionul urmărește un mod posibil de abordare socio-psiho-pedagogică ce analizează și 

evaluează profesionalizarea în condițiile expansiunii fără precedent a tehnologiilor 

contemporane. Este concepția ce se ocupă de relația dintre cultura tehnologică și cultura 

profesională, de rostul și sensul educației într-o asemenea relație. 

Interesată de creșterea și dezvoltarea omului exterior, educația nu poate fi confiscată de 

imperativele culturii tehnologice. Ea are nevoie și de dimensiunea umanistă, preocupată de 

creșterea și dezvoltarea omului interior. În complexitatea și diversitatea educativă, imaginea 

pedagogică (branding-ul personal și profesional), intuiţia pedagogică, aptitudinea pedagogică şi 

personalitatea profesională și demnitatea umană ale cadrului didactic, ale profesorului, 

constituie şi reprezintă produsul unei anumite activităţi de lungă durată în realitatea şcolară, în 

calitatea sa de pedagog, de om cult, dar şi sensul muncii sale  autoinstructive. Creşterea morală, 

spirituală, intelectuală şi culturală a fiecărui elev/student semnifică esenţa vieţii şcolare a 

cadrului didactic. „Materia primă” în educație nu este altceva decât sufletul copilului. Aceasta 

determină activitatea cadrului didactic privind dezvoltarea conştiinţei morale şi culturale a 

discipolilor. De aceea, autorii materialelor inserate în paginile acestui volum dezbat idei și 

repere privind provocările din interior și din exterior ale profesionalizării cadrelor didactice, 

acestea fiind vizualizate în contextul școlii tradiționale și al celei moderne.  

Edificarea unei viziuni tradiționale sau moderne în profesionalizarea cadrelor didactice 

include anumite repere semnificative pe care autorii materialelor le dezbat. În primul rând 

dorința și tendința unei cât mai mari apropieri a cadrelor didactice de preocupările și dilemele 

educaților, de cele ale școlii, și în o cât mai strânsă legătură între educație și problemele reale ce 

apar în creșterea copiilor, în relațiile cu ei, în a-i înțelege și în a asista la dezvoltarea lor. 
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În logica acestor idei, profesionalizarea cadrelor didactice este abordată de autorii 

materialelor în perspectiva unei cât mai restrânse teoretizări utile între anumite limite și 

realizată cu o anumită rețea de concepte și cu o mai mare și asumată implicare din interior și din 

exterior. Este vizualizată imaginea realistă a cadrului didactic identificată prin prisma 

dezvoltării vieții personale și profesionale, a conştiinţei sale morale, pedagogice şi culturale şi a 

stilului activităţii sale şcolare. Pentru populaţia din afara şcolii, ea semnifică un portret al 

interacţiunii dintre elev/student şi profesor şi acest portret incită populaţia să ştie atât cum 

arată şcoala, cum este ea astăzi, cât şi cum gândesc, cum se autoportretizează  şi cum se percep 

aceia pe care îi considerăm principalii actori ai procesului de învăţământ, ei fiind educatori, 

învăţători, profesori. 

Autorii materialelor susțin ideea că trebuie să minimalizăm ponderea judecăților 

normative, deoarece gândirea psihopedagogică și concepțiile asupra educației și 

profesionalizării cadrelor didactice nu sunt și nici nu pot fi restrictive, mai ales din exterior, 

imperative în raport cu acțiunea și comportamentele educative și profesionale. Astfel, se 

desprinde și conceptul de atitudine mentală și comportament mental, dată fiind realitatea că în 

acțiunea educativă pot exista puține norme, întrucât fiecare situație existențial-formativă este 

unică, inedită, irepetabilă. Or, în contextul profesionalizării cadrelor didactice nimic nu poate fi 

închis, rigid, afirmat o dată și pentru totdeauna, ci totul trebuie să fie deschis în experiența 

educativ-formativă și în propriul sistem conceptual în raport cu scopurile și sensurile vieții 

personale, profesionale, culturale, autoformative, în raportul cu propriul respect de sine și al 

demnității umane, deci toate, fără a neglija ori fără a ignora deschiderea, dialogul, toleranța, 

cooperare, umanismul. 

 În context, volumul de faţă conţine şi anumite răspunsuri la întrebările în ce măsură 

schimbările iniţiate şi implementate în procesul şi în sistemul educaţional au contribuit la 

schimbări reale în modul de gândire şi în maniera de asumare reală a rolurilor ce revin cadrelor 

didactice (viziunea lor față de educație, metaformarea, profesorul mentalese), în primul rând, şi 

al elevilor şi al părinţilor acestora, nu în ultimul rănd, şi cum este evaluată şi considerată 

profesional, calitativ, social, axiologic şi psihologic personalitatea cadrului didactic. 

Astfel, în  stadiul inițial de conceptualizare a Simpozionului, echipa responsabilă de 

organizarea și de realizarea lui a identificat trei aspecte dominante ale ședințelor în plen și în 

secțiuni, și anume: 

a) primul aspect se referă atât la cadrul tematic al secțiunilor axat pe accesibilitate, 

actualitate, utilitate, cât și feedback-ul sociocultural și cognitiv; 

b) al doilea aspect se referă la dialoguri și dezbateri critice privind avansarea ideilor, 

opțiunilor, oportunităților și posibilelor soluții în rezolvarea problemelor existente, 

la asumpții valorice și la ilustrarea provocărilor societale în profesionalizarea 

cadrelor didactice; 

c) al treilea aspect se referă la crearea ambianței comunicative printr-un limbaj eficient 

și adecvat și a comuniunii științifico-didactice a participanților în ședințele 

Simpozionului. 

Drept consecință, ședințele în plen și în secțiuni au fost suscitate de cadre didactice, 

științifico-didactice, doctoranzi din instituțiile de învățământ de niveluri diferite din Republica 

Moldova, din România și din Ucraina. 

Simpozionul Institutului a fost organizat în parteneriat cu entități naționale și 

internaționale, și anume: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, 

Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, 

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), Universitatea de Stat „Bogdan-
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Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (România) și Institutul de 

Pedagogie al ANȘP din Kiev (Ucraina). 

Dacă în toate domeniile de activitate adulţii sunt supuşi constant unor procese 

persuasive de înţelegere a necesităţii privind actualizarea abilităţilor şi a cunoştinţelor, acest 

lucru se impune, cu prioritate, în domeniul educaţiei.  

Trăim într-o societate nouă dar, pentru a susţine progresismul şi pentru a răspunde 

provocărilor sociale, ,,fiecare dintre noi trebuie să fie un învăţător adevărat, ceea ce înseamnă că 

trebuie să fie deopotrivă discipol şi maestru. Trebuie să ne instruim pe noi înşine”                                 

(J. Krishnamurti). O realitate invocată de G. Berger în anul 1973 este încă de mare actualitate: 

,,prin însuşi faptul că se accelerează, lumea noastră e un univers al noutăţii; aceasta înseamnă că 

învăţământul capătă o nouă înfăţişare. Reţetele sau procedeele pe care le-am învăţat odată 

pentru totdeauna ar putea fi prea puţin eficiente în această continuă evoluţie, care ne pune zilnic 

în faţa unor situaţii neprevăzute” (G.Berger).  

Parafrazându-l pe pedagogul francez, putem observa că transformările, în special cele 

informaţionale şi științifice, care au avut loc în primul deceniu al secolului al XXI-lea, par a le 

depăşi pe cele petrecute în veacul anterior. Acesta este unul dintre motivele puternice care ar 

trebui să mobilizeze cadrele didactice în procesul de profesionalizare. Ei sunt practic primii 

agenţi ai formării instituţionalizate, organizate şi orientate către obiective educaţionale 

concrete, pentru că ei sunt aceia care transmit valorile, ştiinţa şi traseele formative individuale, 

este clar că sunt, în acelaşi timp, primii care trebuie să-şi menţină competenţele la nivel 

funcţional, să le adapteze transformărilor sociale şi epistemologice.  

În plus, tot profesorii sunt aceia care au menirea formală de a sprijini adulţii în procesul de 

educaţie, iar aceasta constituie un alt motiv, dar şi o stringenţă, pentru propria profesionalizare. 

Astfel, se impune realitatea că în condiţiile societăţii contemporane, aflată din ce în ce mai mult 

sub auspiciile schimbării continue, profesia de cadru didactic nu se mai poate reduce la 

vehicularea strictă a unor cunoştinţe ce aparţin disciplinelor tradiţionale. 

Profesia educatorului devine cea mai înaltă și mai dificilă dintre arte (cum o numea 

Sfântul Ioan Gură de Aur), căci este aceea care ar trebui să dea o formă frumoasă, dar în același 

timp puternică și bine articulată unui suflet viu, care nu se vede, care simte și nu iartă prea ușor 

loviturile și încercările greșite.  

Pentru comunitatea întreagă profilul cadrului didactic se află în configurația valorilor 

pedagogice, psihologice, sociale și culturale ca simbol al inițierii în tainele științelor educației și 

psihologiei, confirmând semnalul că o parte importantă a învățământului național, definitorie 

pentru creșterea elevilor și a studenților și pentru fundamentarea parcursului lor în viață, să 

beneficieze de recunoașterea pe care o merită. 

 

Coordonatorii 
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Capitolul I. 

 

 

 

 

 

 

ŞCOALA ŞI CADRELE DIDACTICE: 
„CONFRUNTAREA” CU EDUCAŢIA DE CALITATE ŞI DURABILĂ?1 

 

NELU VICOL,  

dr., conf. univ., 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

 

Abstract: The text elucidates the place and the role of the school and the teachers in the tradition-

modernity route regarding the realization of the educational approach. In this context, causes, 

conditions, contradictions and challenges related to the content, values and formative functions of 

the educational process and qualitative and lasting perspectives of this process are identified. 

 

Ca să răspundem la interogaţia titlului, este necesar, în cadrul acestui text, să vizualizăm 

două aspecte ale şcolii care au influenţat-o pe parcursul existenţei sale şi care, evident, o 

provoacă şi astăzi. Aceste două aspecte le explicităm în rândurile ce urmează. 

Şcoala şi cadrele didactice în semnificaţii adânci ale realităţii. După cum alte ştiinţe 

ale naturii au generat şi au fundamentat o reflecţie filosofică asupra esenţei lor, ştiinţele ce se 

ocupă de şcoală şi de profesionalizarea cadrelor didactice au tins să producă o reflecţie filosofică 

specială care să pună în evidenţă specificul cunoaşterii educaţiei. În acest sens şcoala, fiind 

organizaţie care produce învăţare, îşi pune o serie de probleme filosofice şi epistemice 

referitoare la istoria, la valorile, la direcţia, la sensul, la calificarea cadrelor didactice şi la 

semnificaţia sa pentru om şi pentru societate, cu extinderea spre umanitate. Or, cunoaşterea 

acestora şi a istoriei şcolii cere un alt tip de ştiinţificitate, deci nu prin extinderea modelelor din 

ştiinţele naturii deoarece şcoala – ea reprezentând omul şi cultura sa -, poate fi înţeleasă altfel 

prin dezvoltarea unui model epistemic specific, centrat pe ideea de cultură şi de cunoaştere. Deci, 

una dintre orientările de modelare epistemică ar putea fi desemnată prin termenul de viziune 

evoluţionistă asupra şcolii (iată o sugestie de cercetare de doctorat), aplicându-se metoda 

reflecţiei pedagogice. 

 Cu siguranţă, şcoala nu poate „reface” toate experienţele posibile ale umanităţii, iar 

teoriile ori stările şi semnificaţiile adânci ale realităţii despre care se discută în sala de clasă/în 

sala de studii nu pot fi „personalizate”. De aceea nu poate fi „trăită” teoria relativităţii, nici 

presupoziţia Bing-Beng-ului, nici criza economică, nici orice boală de stomac, după cum 

menţionează profesorul ieşean Constantin Cucoş [1, p. 29], însă semnificaţiile acestor situaţii, ca 

şi rezonanţele lor în mintea şi în sufletul acelora care învaţă, pot fi „realizate” prin diversele 

poziţionări ori valori şi atitudini faţă de ele..., numai că în curricula şcolare nu sunt vizate şi 

aceste obiective educaţionale, menţionează cu siguranţă profesorul citat. 

 Ca să avansăm perspectiva că şcoala noastră încearcă aşa-ceva, putem concluziona că o 

face cu paşi timizi, mişcându-se, metaforic vorbind, „cu şapte ani pe kilometru” şi de aceea „avem 

                                                             
1 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului „Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice 
în contextul provocărilor societale”, cifrul 20.80009.0807.45. 
 

METAFORMAREA CADRELOR DIDACTICE:  

DEZIDERAT AL CONTEMPORANEITĂŢII 
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de-a face cu un învăţământ concentrat pe descriere, pe acumulare, şi mai puţin pe poziţionarea 

situaţională şi edificarea interioară” [1, p. 29] ce se anunţă hic et nunc. Se poate concluziona că 

setul de competenţe stipulate în curricula şcolare semnifică un randament prea puţin eficient 

[2], cu valori întârziate şi cu impact social precar, deoarece: 

a) elevul învaţă multe teorii dar nu este capabil să le încadreze valoric, să le dea un sens şi 

un rost; 

b) sensul rodnic al cadrului didactic este vizibil la o lumină slabă a acestei încadrări valorice 

a competenţelor; 

c) şcoala noastră cultivă concurenţa şi distanţa intersubiectivă; 

d) şcoala îl însingurează pe individ, îi cristalizează inima şi îl „închide în castelul său de 

fildeş”, îl pune în situaţia de competiţie cu ceilalţi, îl ambiţionează să fie mai presus faţă 

de ceilalţi, chiar în majoritatea situaţiilor, împotriva lui; 

e) dimensiunea comunitară a învăţării (prin comuniune şi prin coîmpărtăşire) este din ce în 

ce mai firavă, sporeşte fragilitatea acesteia; 

f) şcoala a intrat într-o eră a concursului generalizat: „învinge cine ştie sau cine este „mai 

bun”; 

g) învăţământul liceal actual tinde  să devină unul de masă, impersonal, concentrat pe profit 

şi pe randament; 

h) educaţia se realizează „cu clasa”, cu un grup masiv (acceptat la nivel de sistem, cu mai 

mult de 30-35 de elevi), şi mai puţin prin intermediul relaţiei duale dintre un maestru şi 

un discipol; 

i) schimbul uman, personal, pare a fi pus între paranteze (…?!). 

j) unde nu există şcoală acolo nu există nici cultură; 

k) şcoala în care profesorul nu învaţă şi el este o absurditate. 

Însă o conştiinţă sau o trăire capătă o altă lumină dacă acestea sunt generate prin 

coparticipare/contricipare [3] în contextul educaţional al şcolii, în sistemul educaţional. 

În sistemul educaţional de la noi, în legislaţia educaţională se face deosebire între 

învăţământul rural şi învăţământul urban, nefiind formulate principii, reglementări şi norme 

privind conceptul de şcoală (dar poate fi un învăţământ rural şi unul urban?!). Dacă îi întrebăm 

pe părinţi, pe cadrele didactice şi pe manageri ce semnifică entitatea noţională de şcoală, cu 

siguranţă răspunsurile se vor sintetiza în formularea „locul unde învaţă copiii”. O situaţie tristă, 

menţinându-se involuntar în comunitatea pedagogică şi în societate. Dar ce opţiuni au elevii faţă 

de şcoală? Aceştia au un alt mesaj: „Instruieşte-mă şi voi învăţa. Provoacă-mă şi voi creşte. Crede 

în mine şi voi câştiga!”. 

Aşadar, astăzi se profilează ignorarea cercetărilor de istorie a şcolii, a educaţiei. Nu există 

cunoaştere fără cunoaşterea istorică a domeniului. În acest context şcoala traversează un traseu 

dificultativ/deficitar ce se rezumă la următoarele contradicţii: 

1. cererea foarte mare  a calităţii educaţiei pe care o furnizează şcoala şi incapacitatea 

sistemului de a oferi, realmente, o calitate a educaţiei pentru toţi: aici se întrevede reuşita 

educaţiei la toate nivelurile; 

2. resursele investite ale educaţiei şi rezultatele ce sunt sub nivelul investiţiei: şomajul, 

incapacitatea de integrare profesională optimă, inegalitatea socială produsă şi prin educaţie; 

3. cercetarea ştiinţifică fundamentală în educaţie reducând cercetarea operaţională în domeniu: 

sunt „puse pe rol” diverse proiecte cu tentă abordare generalizatoare ce nu pot elucida criza 

educaţiei; 

4. nevoia de înnoire spirituală, interioară a elevilor: scleroza tradiţiei ce domină 

comportamentul didactic al profesorilor; 
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5. metaformarea cadrelor didactice: colaborarea acestora pe orizontală şi pe verticală, evoluţia 

reflecţiei, minţii şi gândirii lor pedagogice, sporirea nivelului lor de cercetare a domeniului. 

În toate timpurile educaţia a constituit prilejuri de discuţii şi de abordări sistemice, 

procesuale şi axiologice. Astfel, în cadrul acestora proiectul axiologic [1, pp. 21-30] în materie de 

şcoală/de educaţie se creionează nu numaidecât din interior, de către „oamenii şcolii”, cu 

competenţele, dorinţele, expectanţele şi interesele specifice, dar şi din exterior, de către instanţe 

ce comandă şcolii/învăţământului ce şi cât trebuie să facă.  

Exterioritatea alimentează şi prescrie sarcini, scopuri, obiective. Din exterior, acestea se pot 

vedea clar. 

Din interior, însă, lucrurile se pot înfăptui mai bine şi în cunoştinţă de cauză. Interioritatea 

pune în acord realitatea cu finalitatea, lucrând şi funcţionând.  

A lăsa doar cadrele didactice să decidă legătura cu propriul câmp de probleme este tot 

atât de nociv cu a-i lăsa numai pe alţii, din afara şcolii/a sistemului de învăţământ, să decidă 

asupra mersului lucrurilor. Şi, în această situaţie, ar fi necesară o împletire şi o completare a 

competenţelor, situaţie care încă se mai lasă aşteptată. 

Orice demers formativ presupune o pregătire a individului pentru a face faţă solicitărilor 

exterioare şi interioare. A-l forma pe individ pentru o profesie, ca să se pună la dispoziţia 

celorlalţi, pentru a se integra în comunitate, reprezintă un prim obiectiv al educaţiei. A-l forma, 

în plus, pentru a se cunoaşte pe sine, pentru a-şi da răspuns la propriile căutări şi interogaţii 

culturale, pentru a lua o poziţie faţă de ceea ce se află ori faţă de ceea ce se întâmplă în jur 

constituie un al doilea obiectiv nu mai puţin important decât primul. Aceasta înseamnă a căuta 

omul din om. 

Astăzi se constată că acest al doilea „pachet” de obiective este de multe ori desconsiderat 

dacă nu cel mult considerat a fi implicit.  

Educaţia este centrată în continuare pe acumularea de cunoştinţe, are o fizionomie 

puternic raţionalistă, a devenit mult mai pragmatică, vizându-se cu prioritate apropiatul, 

competenţa cerută de piaţa muncii. Astfel, se verbalizează opinii şi mesaje de tipul „De ce se mai 

studiază atâta literatură, psihologie, religie, matematică dacă acestea „nu ajută” aproape la 

nimic?; De ce să ne mai împodobim atât de mult spiritul sau interioritatea, dacă mai multă 

chemare o au competenţa vizibilă, acribia profesională, exterioritatea şi faţada?; nu este suficient 

că individul „ştie” sau „ştie să facă”?; de ce să ne mai intereseze ceea ce „este” el, ce are „în 

interior”, ceea ce „crede”, ceea ce poate „să devină”? 

Astfel, întrebarea ce ar identifica aceste întrebări printr-un răspuns concludent, este 

următoarea: este posibil şi de dorit ca o serie de discipline ştiinţifice, predate în şcoală, să fie 

umanizate ori spiritualizate? Care anume şi cum? 

Răspunsul acestor întrebări ar trebui să fie enunţat din interior, din şcoală, de către 

cadrele didactice, de „oamenii şcolii”. 

O societate sănătoasă are nevoie de oameni în stare să se înţeleagă, să se autoconducă, 

să-şi dobândească libertatea şi să o facă/să o respecte în mod corespunzător. Aşadar, „dominaţia 

numărului/a cantităţii (ca temei şi legitimitate a deciziei) constituie un mare pericol pentru 

prosperitatea şi sănătatea unei societăţi dacă se pierde din vedere calitatea indivizilor ce o 

compun şi a relaţiilor dintre ei” [4, p. 182]. De aici, o şcoală/o educaţie ce nu se adresează 

interiorităţii rămâne incompletă şi chiar nocivă. 

Finalitatea autentică a şcolii/a educaţiei este autorizată în pregătirea persoanei pentru a 

sesiza semnificaţiile adânci ale realităţii [5, pp. 36-39], ale realităţii de lângă noi dar şi din noi 

înşine. Aceasta presupune nu numai o poziţionare exterioară, contemplativă, detaşată, ci şi o 

trăire pe cont propriu a acestei realităţi. Realitatea nu trebuie doar ştiută, ci şi ratificată prin 

intermediul unei angajări existenţiale şi mentale (despre durere sau despre iubire poţi să afli mai 
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multe dacă le consimţi prin proiecţie sau trăire afectivă). În şcoală echipa, dacă doreşte să îşi 

atingă obiectivele, trebuie să ştie cu exactitate unde se află ca angajare socioculturală şi 

psihopedagogică şi ca realitate. 

Toate acestea sunt identificate în activitatea cadrelor didactice, în prestanţa lor 

umanistică, interioară, mentală, spirituală şi profesională. Asupra importanţei şi statutului 

profesionalizării cadrelor didactice se va reflecta mereu. Mai puţin la nivelul mentalităţii 

profesionale şi mai mult la nivelul reţelelor de socializare. 

Profesionalizarea cadrelor didactice şi manageriale este o meserie ce va avansa tot 

timpul probleme (să nu uităm că problema principală a şcolii o semnifică profesorul):  

a) în primul rând, pentru că profilul profesional, prin competenţele presupuse, este 

deosebit de complicat şi în permanentă prefacere;  

b) în al doilea rând, pentru că însuşi contextul socio-educaţional reclamă o recalibrare 

permanentă a conturului acestei formări: incitările şi presiunile socio-culturale vor face 

ca şi profilul profesional să se remodeleze de la un context sau de la o perioadă la alta;  

c) în al treilea rând, pentru că subiecţii educaţiei sunt mereu alţii, elevii, studenţii 

cunoscând metamorfoze ale dinamicii interne psiho-personale ce trebuie luate în seamă 

de către formatori;  

d) în al patrulea rând, pentru că, din punctul de vedere al metodologiei şi al tehnologiei 

formării, mai precis, al influenţei tehnologiei informaţionale şi de comunicare, aspectul 

procesual şi cel de conţinut se schimbă radical. 

Trebuie să menţionăm că formarea profesională a cadrelor didactice rămâne unul dintre 

cele mai problematice paliere ale edificiului şcolii şi ale oricărui sistem de învăţământ. 

Caracterul complex este antrenat de faptul că acest subsistem este generator, dar este şi o 

rezultantă a procesului de învăţământ. 

Şcoala şi cadrele didactice: traseul (de calitate şi durabil?) între tradiţie şi 

modernitate. Astăzi, în noile contexte de varia experimente în domeniul educaţional, de critici, 

de animozităţi, de condiţionări socio-istorice şi socio-culturale sunt necesare studii şi vizualizări 

ştiinţifico-metodologice, aserţiuni şi reflecţii. 

Uzitând metoda reflecţiei, în textul nostru dezbatem reflexiv „faţa mentală” a actorilor 

care sunt prezenţi în ateneul de cultură şi de cunoaştere ce îl semnifică şcoala. Aşadar, dezbatem o 

temă care ne pune pe gânduri: interferenţele trecut-prezent-viitor în şcoala noastră.  

Astăzi şcoala noastră şi cadrele didactice trec din nou prin anumite experimente: mai 

scoatem o disciplină, introducem alta, mai tăiem din numărul de ore care ni se par prea multe, 

mai adăugăm ceva în curriculum pentru că ni se pare că nu se învaţă destul şi, mai trist, mai 

închidem o şcoală pentru că este prea costisitor să lucrăm cu elevi puţini sau pur şi simplu 

pentru că nu mai sunt, au plecat cu părinţii lor în străinătate în căutarea unei vieţi mai bune. 

Este uşor să ne dăm cu părerea, dar este mai greu să facem ceva. Copiem ceva din 

sistemul de învăţământ francez, mai adăugăm ceva din cel finlandez, vedem că şi cel francez are 

plusuri şi mai luăm un pic şi de acolo, apoi le pun cap la cap, aşa cum scriem un eseu cu multe 

alineate, avem grijă să fie aşezat bine în pagină, şi gata, avem noutăţi care sperăm că vor prinde.  

Avem aşteptări de la societate, avem aşteptări de la noi, de la cadrele didactice, avem 

aşteptări de la elevi, de la părinţi, şi sperăm să se schimbe ceva astfel încât să funcţioneze bine 

şcoala. 

Am putea, pe de o parte, să ne întoarcem un pic spre trecut şi să vedem cum era şcoala în 

perioada interbelică, cum se construiau şcoli, cum se preda, ce se studia, cum se implicau părinţii 

în educaţia copiilor lor, cum se implica societatea, asta doar pentru a ne raporta la trecut pentru 

a înţelege prezentul. Este doar un exemplu, dar care ar putea fi un punct de plecare. Ce a fost rău, 

ce nu a funcţionat, ce vrem să schimbăm, de ce, cum şi ce vrem să educăm? 
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Pe de altă parte, multe voci ar spune că nu vrem să facem de fapt nimic, doar să ne 

(pre)facem că facem, că nu vrem să avem copii educaţi şi puternici, că este periculos. Şi totuşi, 

avem cadre didactice dedicate, avem elevi care doresc să înveţe şi să devină oameni de valoare, 

avem părinţi implicaţi.  

Desigur, astăzi cu greu mai putem fi originali, în această eră a copy-paste-ului, după cum 

menţionează exegeţii educaţiei, dar poate că ar trebui să aruncăm o privire trecutului, să luăm ce 

a fost bun şi să lipim de prezent şi să vedem cum ne poate fi de folos în viitor, în 

postmodernitate. O naţiune va sta pe picioarele ei atât timp cât va dori să fie ea însăşi, cât îşi va 

promova valorile şi cât va dori să construiască o şcoală care să producă învăţarea autentică şi 

educaţia eficientă. 

 Dacă discutăm în cadrul tradiţiei, este necesar să punctăm că astăzi, în acord cu istoricul 

T.T. Cibotaru, când se pune problema creării unei şcoli noi, inovatoare, moderne, „se întrevede 

destul de pregnant realitatea că aceasta trebuie să fie o şcoală naţională, iar o şcoală naţională 

poate fi înfăptuită numai de o generaţie de pedagogi care să cunoască profund istoria culturii şi a 

şcolii naţionale, să cunoască eforturile predecesorilor depuse în această direcţie, eforturi pe care 

ei astăzi, în condiţii noi, sunt chemaţi să le continue întru prosperarea neamului. Iată de ce 

investigaţiile în domeniul istoriei şcolii naţionale şi a gândirii pedagogice de la noi au devenit 

astăzi un imperativ al timpului” [6, p. 3]. 

În societatea tradiţională valorile promovate de şcoală erau ascultarea, disciplina, 

supunerea faţă de profesor. Cadrul didactic avea o poziţie privilegiată în câmpul şcolar, spre 

deosebire de elev, văzut drept obiect pasiv al procesului de învăţământ [7]. Aceste coordonate se 

modifică însă în şcoala modernă, care pune accent pe alte valori, cum ar fi cooperarea, 

competiţia pozitivă şi iniţiativa proprie. Învăţământul tradiţional promova o învăţare de 

menţinere, aşa cum o definea J.W. Botkin [8]: acest tip de învăţare, caracteristic unei societăţi 

tradiţionale, se baza pe o simplă transmitere de cunoştinţe necesare elevilor pentru a face faţă 

unui sistem de viaţă cunoscut, recurent, din care inovaţia lipsea cu desăvârşire. Profesorul avea 

rolul de a facilita acest transfer de informaţii, neglijând funcţia formativă a învăţării şi 

neacceptând intervenţii ale elevilor. De altfel, se dorea cultivarea unui obedient din partea 

acestora din urmă, care excludea imaginaţia şi iniţiativa. În acest sens Emil Stan precizează că 

prejudecata profesorului de cele mai multe ori neconştientizată ca atare, era aceea că elevul nu 

trebuie să se mişte decât în cadrele fixate şi că nu are nici un cuvânt de spus în ceea ce priveşte 

cadrele ca atare sau activitatea de fixare a lor. În acest context, autoritatea profesorului se 

întemeia pe câteva elemente: statut, experienţă, volum mai mare de cunoştinţe. Oliver Reboul 

precizează că a învăţa presupune a te elibera de o ignoranţă, de o incertitudine, de o stângăcie, 

de o incompetenţă, de o orbire; înseamnă să ajungi să faci mai bine, să înţelegi mai bine, să exişti 

şi să trăieşti mai bine, drept pentru care acţiunea definitorie a şcolii şi a cadrelor didactice 

rămâne educaţia considerată un proces destinat exclusiv omului şi care vizează disciplinarea şi 

civilizarea acestuia, din perspectiva unui ideal de personalitate umană, propus şi dorit chiar de 

societate. Ioan Cerghit [9] vizualizează şcoala din mai multe perspective, ca organizaţie în care se 

realizează procesul prin care fiinţa umană este supusă unei transformări îndelungate, acţiunea 

de conducere, omul devenind o fiinţă formată şi autonomă, şi acţiunea socială sau relaţia 

desfăşurată între doi poli, educatorul şi educatul. 

Funcţiile şcolii sunt diverse şi se referă la transmiterea valorilor pe care societatea le 

posedă, la pregătirea şi la formarea oamenilor sau la valorizarea creaţiilor culturale [10]. Şcoala 

trebuie să ţină cont de particularităţile individuale şi de vârstă ale copiilor; ea trebuie, de 

asemenea, să stimuleze imaginaţia şi exprimarea elevilor, oferindu-le un cadru favorabil 

creşterii, culturii şi cunoaşterii, fără a le impune un cadru rigid, prestabilit sau conformist.  
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Câmpul şcolar educativ modern se desfăşoară între două elemente ce trebuie să participe 

în egală măsură. Profesorul, manager şi formator al procesului instructiv-educativ, şi elevul, 

obiect şi subiect al acestui proces, dobândind autonomie şi formându-se în spiritul 

responsabilităţii şi al culturii civice.  

În paradigma tradiţionalistă, cadrul didactic era acela care transmitea informaţii, mereu 

aceleaşi, având o poziţie ce se baza pe autoritate ce nu putea fi contestată şi care domina elevul. 

Profesorul avea iniţiativa şi tot el decidea cantitatea de informaţii pe care trebuia să o ofere 

elevilor, fără a ţine cont de particularităţile acestora. Instruirea era aceeaşi pentru toţi şi aceleaşi 

informaţii erau solicitate tuturor elevilor. Lecţia, demersul educativ de bază, nu erau altceva 

decât o succesiune monotonă de secvenţe, în care elevul îşi asuma rolul pasiv de a recepta 

informaţii, pe care trebuia apoi să le reproducă întocmai, fără a le îmbogăţi.  

Modelul magistricentric al profesorului aflat în centrul procesului instructiv-educativ 

este considerat depăşit şi este înlocuit de o viziune pedagogică nouă, în care elevul joacă rolul cel 

mai important, devenind parte activă a instruirii sale.  

După 1989 şcoala noastră s-a văzut în situaţia ingrată de a se confrunta cu o societate a 

cărei dezvoltare era mult mai rapidă. Mentalitatea, încătuşată şi îndoctrinată de sistemul 

comunist, a fost influenţată de schimbările economice şi sociale. Paradoxal, şcoala a cunoscut o 

schimbare mai lentă, mai ales în planul actorilor educaţionali, care au găsit un refugiu în 

paradigma tradiţionalistă a educaţiei. Astfel, pragul psihologic cel mai greu de trecut este 

acceptarea autentică a elevilor ca factori reali în derularea evenimentelor proprii câmpului 

educativ şcolar. Se pare că indiferenţa este caracteristica dominantă atât a elevilor, cât şi a 

profesorului: lipsa de entuziasm a primilor, dar şi neputinţa cadrelor didactice de a declanşa o 

reacţie controlată şi eficientă în raport cu factorii care îi erodează statutul sunt semnul crizei 

profunde şcolii şi a cadrelor didactice. 

Total diferită de pedagogia tradiţională, pedagogia modernă modifică rolul jucat de polii 

educaţionali, mutând accentul pe elev. Abandonarea limbajului de lemn, utilizarea unui discurs 

nou, mobilizarea elevilor în procesul educativ sunt doar câteva dintre caracteristicile acestei 

pedagogii. 

Dincolo de latura informativă a educaţiei, trebuie să se pună accent pe formativ, astfel 

încât elevii să poată face faţă unor situaţii noi, care necesită nu numai cunoştinţe solide, ci şi 

aptitudini şi abilităţi.  

Pedagogia activă, caracteristică învăţământului modern, face posibilă trecerea de la 

transmiterea de cunoştinţe la formarea de competenţe, accentuând astfel latura formativă a 

educaţiei.   

Întrebarea dominantă a învăţământului modern este ce rol aleg şcoala şi cadrele didactice 

să joace în societatea actuală şi cât de pregătiţi sunt ca să facă faţă schimbărilor şi provocărilor 

societale în contextul globalizării. 

Idealul educaţional este relaţionat de valorile culturale ce trebuie asumate şi asimilate, 

de tipul de personalitate impus de societate, dar şi de nevoile elevului, nu doar de şcoala pe care 

astăzi o trăieşte, ci şi de şcoala de care are nevoie. Nu mai este vorba  de un model educaţional 

standard, ci de unul dinamic, în concordanţă cu noile realităţi şi capabil să reziste la schimbări. 

Dacă învăţământul tradiţional era privit ca un proces de transmitere de informaţii, în cadrul 

căruia profesorii reprezentau poziţia dominantă, învăţământul modern este „dotat” cu alte 

trăsături. Cadrul didactic nu mai este transmiţător, ci facilitator de cunoştinţe, utilizând dialogul 

şi cooperarea în relaţia cu elevii. Acest profesor va şti să coordoneze procesul educativ, astfel 

încât toţi elevii să atingă obiectivele stabilite şi va fi capabil, de asemenea, să-l ajute pe elev să-şi 

formeze capacităţi de muncă individuală şi să folosească ceea ce a dobândit. Activitatea 

independentă desfăşurată de elevi devine, astfel, concludentă şi necesară, ea dând dovada 
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utilităţii metodelor abordate. Profesorul va organiza şi va coordona acest demers instructiv, 

exercitând funcţii diverse, de organizare a activităţii, de impunere a unor metode, de dezvoltare 

a unor capacităţi şi de personalizare a activităţii didactice.    

Experienţa tradiţiei şi capacitatea de inovare şi de creativitate sunt noile repere ale şcolii 

ce propune educaţii noi, în acord cu societatea globală: educaţia pentru pace, educaţia ecologică 

ori educaţia pentru o societate multiculturală. De asemenea, metoda predominantă de 

desfăşurare a instruirii o semnifică cea euristică, deoarece învăţarea prin descoperire asigură 

elevilor o dobândire conştientă a conţinutului curricular, acesta fiind uşor de reactualizat, o dată 

trecut prin filtrul propriu. 

Şcoala trebuie să încurajeze formarea unui spirit critic, a unor atitudini pozitive şi a 

studiului individual, antrenând elevii în activităţi diverse şi diversificate, pentru a-i face să 

renunţe la rolul pasiv. 

Profesorul, ca organizator al procesului instructiv-educativ, trebuie să dea dovada unor 

capacităţi psihopedagogice, selectând materialul didactic pe care îl va prezenta copiilor într-o 

formă cât mai accesibilă. De asemenea, el trebuie să adopte o cale eficientă de comunicare, 

exercitând influenţe constructive asupra copiilor şi să utilizeze moderat autoritatea şi puterea. 

Stilul managerial pe care profesorul îl adoptă este demersul realizat de acesta, constând în 

identificarea şi valorizarea resurselor umane şi tehnice ale clasei de elevi. Se poate stabili 

portretul profesorului ideal? M. Sanders creionează câteva trăsături ale acestuia, insistând 

asupra influenţei pe care acesta o are în clasa de elevi şi asupra rolului său formativ. Astfel, un 

profesor modern îşi coordonează cu atenţie predarea, insistând asupra funcţiei evaluative  şi  

asigurându-se că elevii şi-au însuşit în mod corect şi conştient cunoştinţele prezentate. 

Profesorul este exponentul unor calităţi esenţiale care contribuie la realizarea unui proces 

instructiv-educativ de calitate: flexibilitate, sociabilitate, stabilitate afectivă, capacitate empatică 

(de tip cognitiv, motivaţional, afectiv), spirit de echipă şi de prietenie, capacitate de înţelegere 

superioară a realităţilor pedagogice aflate în permanentă transformare, notează Gabriela Cristea  

în volumul „Psihologia educaţiei”, Bucureşti:  Editura C.N.I. Coresi).  

Societatea actuală, aflată în plin proces de globalizare, propune modele îndoielnice, pe care 

tinerii şi le asumă neţinând cont de faptul că acestea nu sunt decât imagini care se vând şi care 

nu însumează trăsături puternice de caracter. Coordonatele vremii - simplu, repede, facil -, 

influenţează şi modul de a gândi şi de a se comporta al tinerilor, care visează cariere de succes, 

modalităţi cât mai rapide de a face bani, munca pierzându-şi din importanţă. Discursul şcolii, 

învechit şi bombastic, nu reuşeşte să-i atragă, deşi elevii îşi petrec o mare parte din timp în acest 

spaţiu. Valorile vehiculate aici nu îşi găsesc corespondent viabil pentru tineri, aceştia tot mai 

mult îndepărtându-se de educaţia propusă de şcoală. Cartea, altădată cel mai important mijloc 

de informare şi de divertisment, este astăzi abandonată, în favoarea imaginii care nu necesită un 

efort atât de mare. Televizorul, computerul şi telefonul mobil, iată modalităţi pentru tineri mult 

mai plăcute de petrecere a timpului liber. Totul în detrimentul lecturii, a cărţii cu valenţe 

formative: dezvoltarea imaginaţiei, îmbogăţirea vocabularului.   

Discursul teribilist, atitudinea nonconformistă, toate acestea creionează o generaţie 

aflată sub semnul confuziei şi al nehotărârii, o generaţie care nu-şi poate găsi identitatea, pentru 

că nici societatea nu mai ştie care îi sunt trăsăturile caracteristice. Influenţele negative exercitate 

de televizor, în faţa căruia mulţi elevi îşi petrec timpul liber, se reflectă în clasă, pe stradă ori în 

mediul familial [11].  

Sărăcită  prin imagine, prin strategiile didactice plictisitoare, pe care destui profesori le 

mai utilizează, şcoala nu poate ţine pasul cu schimbările societăţii, de aceea elevii nu îşi vor 

căuta refugiul într-un spaţiu care nu le înţelege nevoile şi care nu îi ajută să-şi găsească 

identitatea. Cu atât mai mult, potrivit rezultatelor calitative ale chestionărilor efectuate, există 
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multă birocrație, şcolilor le lipsesc dotările, mai ales acelora din mediul rural, iar ceea ce se 

învață în şcoală este mult prea teoretic şi fără corespondenţa pe piaţa muncii. Nemulţumirile 

celor 130 de intervievaţi fac referire şi la calitatea miniştrilor educaţiei, la caracterul învechit al 

sistemului de învăţământ (existenţa OLSDÎ, a altor entităţi de control şi de birocraţie, plafonarea 

unor profesori etc.), dar şi la probleme de comunicare dintre profesori şi profesori, profesori şi 

părinţi. Aceştia din urmă reclamă atât materia ce suprasolicită eforturile şi timpul copiilor, cât şi 

volumul temelor pe care trebuie să le rezolve copiii, astfel că acestora nu le mai rămâne suficient 

timp pentru joacă sau activităţi extraşcolare. 

Conform sondajului, elevii sunt percepuţi de către profesorii intervievaţi ca fiind 

dezinteresaţi, dezorientaţi, oportunişti, stresaţi, mai pragmatici decât alte generaţii, cu 

capacitate de concentrare scăzută, proactivi. Profesorii sunt caracterizaţi de către părinţi ca fiind 

implicaţi, devotaţi, însă unii dintre ei sunt prezentaţi în termeni puţin favorabili, dascălii fiind 

criticaţi pentru dezinteresul faţă de actul educaţional, iar metodele lor de predare sunt descrise 

ca fiind neatractive pentru elevi. 

Potrivit chestionarului, responsabilitatea pentru starea actuală a învăţământului 

aparţine instituţiilor, profesorilor şi elevilor, ministerului, OLSDÎ, mass-media, societăţii, 

curricula școlare. Respondenţii recomandă menţinerea unui echilibru între metodele clasice şi 

cele moderne, astfel încât să nu mai existe diferenţe majore între şcoli, de parcă ar exista două 

sisteme diferite de învăţământ: cel urban şi cel rural, dat fiind faptul că nu toate beneficiază de 

progresul tehnologic. Totodată, se recomandă ca, înainte de a se trece la adoptarea de noi 

tehnologii în şcoli, să se rezolve problemele de structură existente, modernizarea unor şcoli, a 

sălilor de sport, a laboratoarelor etc.. 

Pe de altă parte, chiar şcoala şi profesorii promovează modele culturale nespecifice 

spaţiului propriu şi în concordanţă cu identitatea acestuia.  

Obişnuiţi cu rolul pe care şcoala li-l rezervă, şi anume acela de obiecţi ai educaţiei, 

nesolicitaţi să răspundă în clasă ori să dea dovadă de creativitate, de imaginaţie, elevii se vor 

elibera de prejudecăţi într-un spaţiu care nu este supus constrângerii şi în care se simt liberi, 

cum ar fi strada, un spaţiu ieşit de sub incidenţa normelor şi a regulilor. Limbajul elevilor este 

primul care trage un semnal de alarmă. Împestriţat cu termeni proveniţi din limba engleză şi 

rusa, el reflectă preocupările acestora. 

Reforma şcolii, a educaţiei ar trebui în primul rând să reinventeze comunicarea între 

elevi şi profesori, dar şi între elevi şi elevi. Iar acest lucru nu este posibil decât prin trezirea 

interesului, atât al elevilor, cât şi al profesorilor, pentru limbajul viu, proaspăt, pentru limbajul 

vorbit care le solicită şi îi implică în felul acesta într-o relaţie personală cu celălalt. Elevii şi chiar 

studenţii vorbesc în bună parte în şabloane, în limbajul Internetului. Lipsa lecturilor este una din 

cauze. O altă cauză este însă limbajul „didacticist” pe care îl folosesc dascălii cu elevii lor: un 

limbaj specializat, la fel ca cel juridic, economic, jurnalistic etc. 

Şcoala şi profesorii trebuie să-şi asume un rol activ şi responsabil în formarea şi 

educarea copiilor, propunându-le acestora să se implice şi să participe în propriul proces de 

formare şi de educare, astfel încât să-şi găsească identitatea [12]. Or, elevii trebuie să simtă 

educarea şi formarea lor ca personalităţi individuale şi distincte. Astfel, doua mecanisme de 

natură afectivă influențează realizarea învăţării; unul dă emoţii, sentimente neplăcute, altul dă 

stări plăcute, de bine şi de bucurie. Este probat științific - creierul afectiv este mai rapid şi de 

obicei dominant, raţiunea făcând apel la afectiv pentru a lua decizii. Chiar dacă raţionăm asupra 

unor lucruri, motivele care determină acţiunea sunt de natură afectivă. Antonio Damasio a 

argumentat cu probe ştiinţifice în „Eroarea lui Descartes” ca, în absenţa reperelor afective, 

raţiunea este practic incapabilă să ia decizii corecte, consecvente, astfel încât viaţa socială a 

individului este ruinată. 
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Abstract: Given that human society is facing a deep crisis of values, education is obliged to self-

evaluate, to radically change its values, priorities, and consequently, the results to contribute 

significantly to resolving the crisis of values and help society to overcome the deepest aspects, 

moral and spiritual. 

 

Educaţia în secolul XXI trece în prin plan cultivarea acelor calităţi umane care necesită 

noi tipuri de abilităţi, cu un caracter mai curând comportamental decât intelectual. Problema în 

secolul XXI va consta nu atât în de a-i pregăti pe elevi pentru societate, cât în de a le crea 

posibilitatea de a înţelege lumea din jurul lor şi de a avea un comportament responsabil şi 

corect. Susţinerea şi dezvoltarea demnităţii, creşterea calităţii vieţii, a bunăstării elevului ar 

trebuie să fie repere fundamentale în perioada pe care o traversăm. De asemenea, valorile 

umaniste, precum respectul pentru viaţă, diversitate culturală şi socială, justiţie socială, 

sentimentul solidarităţii umane, responsabilitatea, încrederea, ar trebui să fie temelia şi în 

acelaşi timp scopul educaţiei. 

Perspectivele integrării europene impun armonizarea firească a tendinţelor spre o 

educaţie pentru creaţie spirituală de valori şi depăşirea momentului orientării educaţiei spre 

consumul de valori. Astfel, educaţia trebuie nu numai să fie adaptată la schimbările de 

profunzime de pe piaţa muncii, dar şi să constituie un proces continuu de formare a unor fiinţe 

umane împlinite la nivelul cunoaşterii şi al aptitudinilor, al spiritului critic şi al capacităţii de a 

acţiona, trebuie să permită dezvoltarea de sine a individului, deschiderea lui spre problematica 

mediului înconjurător. 

În contextul sociocultural al epocii postmoderne, problematica devenirii omului, ca 

obiect al educaţiei, s-a complicat şi mai mult, dat fiind faptul că însăşi devenirea este astăzi mai 

imprevizibilă şi mai nesigură ca oricând. Puterea unei educaţii constă în centrarea ei pe valorile 

fundamentale ale epocii, ea fiind o educaţie, în acelaşi timp: (a) anticipativă; (b) înrădăcinată în 

tradiţie; (c) specifică şi deschisă interculturalităţii; (d) bine întemeiată la nivel instituţional;               

(e) deschisă complet şi multidirecţional educaţiei permanente [5, p. 42].  

Valorile exprimă sensul vieţii, de aceea conştiinţa îşi pune în perioade de criză 

spirituală întrebări cu privire la rostul vieţii. Când omul acţionează cu sens, el este acela care 

instituie sens în viaţă, pentru că „tot sensul în lume este legat de valori. El constă în raportarea 

la valori, în realizarea valorilor, în intuiţia şi creaţia valorilor, avându-se în vedere valorile 

spirituale” [8, p. 253]. Prin urmare, ceva are sens, fiindcă serveşte la realizarea valorilor.  

„Sensul vieţii constă în desăvârşirea personalităţii ca centru spiritual, nu doar existenţial, 

deoarece oricine e orientat spre realizarea valorilor spirituale, se realizează pe sine însuşi” 

[ibidem, pp. 253-254]. De aceea, cunoaşterea şi însuşirea valorilor este reperul fundamental al 

umanizării personalităţii şi al dezvoltării potenţialului său creativ, psihologic şi social.  

O educaţie centrată pe formarea de competenţe valorice este o educaţie autentică 

orientată spre formarea unei personalităţi active şi responsabile care implică dezvoltarea 

elevului pe mai multe niveluri care se referă la sine (învăţarea orientată spre sine), comunitate 

(învăţarea traiului împreună), societate (învăţarea participării) şi organizarea politică (învăţarea 

modului de luare a deciziilor). Rolul educaţiei este acela de a mijloci deschiderea spre lumea 

valorilor, de a oferi tinerii generaţii modele de la care să se inspire în procesul formării sale ca 
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personalităţi integre, capabile să se adapteze cerinţelor vieţii, să respecte valorile materiale şi 

spirituale şi, totodată, să creeze noi valori în prezent şi viitor. 

Pentru ca tinerii să aibă o perspectivă justă asupra lumii, educaţia trebuie să-i ajute să-şi 

descopere propria identitate. Doar astfel vor fi în măsură să privească lumea din perspectiva 

celuilalt şi să-i înţeleagă reacţiile. Cultivarea empatiei poate evita lipsa de înţelegere care duce la 

violenţă. Şcoala trebuie să acorde în programele sale timp suficient şi ocazii pentru ca tinerii să 

se familiarizeze cu acţiunile în cooperare, să participe la proiecte de cercetare pe probleme 

socio-morale şi de găsire a soluţiilor la problemele cercetate (sărăcie, violenţă etc.). 

P. Andrei menţionează că valoarea este motivul tuturor acţiunilor. Însă, între valorile 

sociale este o adevărată luptă pentru realizare. De aceea elevul ar avea nevoie de o conştiinţă 

teleologică, care „dă norme ce duc către o valoare supremă”. Este vorba de o conştiinţă critică 

care  apreciază  valorile  în  raport  cu  o   valoare   supremă   idealul  cultural,  valoarea  culturală  

[7, pp. 103-106].  

 Mai mult, N. Râmbu consideră că există un conflict al valorilor: valorile spirituale sunt 

ameninţate mereu, pericol care face parte din însăşi esenţa valorilor spirituale. Ele riscă 

întotdeauna să fie sacrificate. Există, prin urmare, o ierarhie a valorilor dată de efortul 

conştiinţei umane de a le realiza şi acest fapt presupune eforturi enorme. Absenţa valorii dintr-

un lucru presupune neputinţa noastră de a-i conferi valoare. Autorul crede că valorile spirituale, 

pentru a fi realizate, presupun „o nobleţe a spiritului, o sensibilitate delicată, un caracter aparte, 

un nivel ridicat de cultură şi de educaţie...” [8, pp. 348-350].  

O societate avansată e de neconceput în afara unui învăţământ evoluat, care să asigure 

dezvoltarea unei personalităţi dezvoltate. Învăţământul este forma general-umană de activitate 

prin care, fiecare individ însuşeşte şi dezvoltă cultura naţională, iar prin ea cea universală. Astfel, 

se formează personalitatea umană în calitate de component al culturii naţionale şi a celei 

universale. Cultura generală şi cea naţională ca parte componentă reprezintă unul din mijloacele 

cele mai importante în procesul de formare a personalităţii. Prin cultura generală şi naţională 

înţelegem totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de omenire.  

Obiectivul primordial al învăţământului de astăzi este de a oferi tinerii generaţii modele 

la care să se inspire în procesul formării sale ca personalităţi integre, armonioase, capabile să se 

adapteze cerinţelor vieţii, să respecte valorile materiale şi spirituale şi, totodată, să creeze noi 

valori în prezent şi viitor.  

În acest context, profesorul trebuie să fie un model moral pentru elevi:  

 să fie un model de comportament, de profesionalism, de ţinută morală 

pentru elevi, părinţi, colegi;  

 să fie o persoană integră, cu evidente calităţi morale;  

 să aibă un univers de valori clar stabilit, să respecte adevărul; 

 să aibă o concepţie sănătoasă despre muncă; să dea dovadă de răbdare; 

să fie bun, blând;  

 să fie tolerant;  

 să dea dovadă de pasiune, dăruire, implicare, devotament;  

 să dea dovadă de corectitudine, cinste, sinceritate, onestitate, altruism, 

responsabilitate.  

Profesorii educă nu doar prin ceea ce transmite elevilor, „ci şi prin întreaga lui 

personalitate, prin modelul pe care-l oferă în îndeplinirea datoriilor sociale şi personale.”  

Valorile pot integra una cu cealaltă în diverse conţinuturi, activităţi didactice sau 

extradidactice. Valorile se dezvoltă ca şi produs al învăţării şi al experienţei şi interferează cu 

mediul cultural în care trăiesc elevii [4, p. 61].  
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Instituţiile de învăţământ valorifică tezaurul axiologic al culturii materiale şi spirituale 

prin intermediul disciplinelor de studiu. Fără a diminua importanţa fiecăreia, conştientizăm 

faptul, că fiecare dintre obiectele de învăţământ au o pondere mai mare sau mai mică în 

formarea anumitor dimensiuni de personalitate. Acest proces este favorizat de către problemele 

abordate în context curricular, conţinuturile predate şi învăţate, utilizarea surselor etc..  

Progresul şi bunăstarea unei ţări depinde în mare parte de calităţile şi comportamentul 

cetăţenilor săi. Maxima,,Omul sfinţeşte locul” rămâne mereu actuală şi constituie o pârghie 

eficientă prin care trecutul se leagă de prezent, iar prezentul îşi proiectează orientări valorice în 

viitor. A învăţa să fii (să fii potrivit contextului social-istoric) constituie obiectivul major al 

procesului educaţional. Acest deziderat se realizează prin educaţie, care pune bazele formării 

personalităţii umane. 

Încercând să determinăm o legătură dintre posibilităţile educaţionale expuse în 

documentele normative şi realitatea educaţională se conturează o problemă importantă pe care 

trebuie să şi-o adreseze orice profesor: gradul de valorificare a valorilor fundamentale în 

demersul didactic. Conţinuturile educaţiei umaniste sunt valori prin definiţie, având un caracter 

transcurricular şi transdisciplinar, ele se regăsesc în formula valorilor fundamentale, europene, 

naţionale. 

Formarea şi dezvoltarea axiologică a elevilor trebuie realizată prin prezenţa şi 

perenitatea valorilor fundamentale, naţionale, prin crearea de conexiuni a valorilor în context 

cultural european,  prin stabilirea priorităţilor educaţionale funcţionale. Din aceste 

perspective, educaţia umanistă promovează ideea încrederii în valoarea omului, în capacitatea 

de perfecţionare, în demnitatea lui atât la nivel individual, cât şi la nivel social.  

Societatea este datoare să-i ofere elevului un învăţământ echitabil, de calitate şi 

competitiv. Orice demers formativ presupune o pregătire a individului pentru a face faţă 

solicitărilor exterioare, dar şi interioare. A-l forma pentru o profesie, pentru a se pune la 

dispoziţia celorlalţi, pentru a se integra în comunitate, reprezintă un prim obiectiv al educaţiei, 

dar a-l forma pentru a se cunoaşte pe sine, pentru a-şi da răspuns la propriile căutări şi interogaţii, 

pentru a lua  o poziţie faţă de ceea ce află sau se întâmplă în jur, constituie un al doilea obiectiv nu 

mai puţin important decât primul: să convieţuim paşnic [2,  pp. 8-13].  

 O educaţie care nu atinge interiorul uman rămâne incompletă, ba chiar nocivă.  

Finalităţile educaţiei constau în pregătirea elevului pentru a percepe semnificaţiile profunzi ale 

realităţii, ale valorilor din jurul nostru, dar şi din noi înşine [1]. Menirea pedagogiei umaniste 

constă în acordarea unui sprijin eficient elevilor în procesul de autodeterminare şi dezvoltare, a 

respectului faţă de drepturile proprii şi ale altora. Profesorul are responsabilitatea majoră de a 

sesiza individualitatea irepetabilă a individului, de a o cunoaşte, de a o dezvolta şi a o deschide  

pentru sine şi pentru oameni. 

Educaţia axiologică reprezintă o componentă majoră a tuturor documentelor deja 

elaborate, fapt ce consună cu afirmaţia potrivit căreia „învăţământul prin valori dă valoare 

învăţământului” (J. Simonneaux). Implementarea complexă a acesteia se impune din mai multe 

motive relevante: 

 inexistenţa unor strategii educaţionale certe ale formării/dezvoltării pe 

tot parcursul vieţii a sistemului de valori naţional-europene, universale; 

 nevoia identificării, tipologizării şi corelării valorilor umaniste la nivel 

proiectiv în cadrul curricula disciplinare (dimensiunea naţională); 

 stabilirea principiilor şi factorilor de integrare a acestora în învăţământul 

preuniversitar ş.a.; 

 lipsa unor metodologii clare de implementare efectivă şi de integrare 

armonioasă a sistemului de valori umaniste, naţional-europene în cadrul 

fiecărei discipline (dimensiune europeană). 
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În contextul integrării valorilor europene şi a celor naţionale, conţinuturile vor deveni 

comune. Astfel conţinuturile educaţiei umaniste vor avea caracter transcurricular şi se vor 

regăsi în formula valorilor fundamentale:  Binele.  Adevărul.  Dreptatea.  Frumosul.   Libertatea;  

a  valorilor  europene:  toleranţa  etnică,  culturală  şi religioasă, cooperarea, interculturalilatea, 

respectul  demnităţii  umane  şi  a  drepturilor  omului,  libertatea  de  exprimare  şi circulaţie etc.;  

a valorilor naţionale: ideal naţional, identitate, demnitate, solidaritate, suveranitate, ideal 

educaţional, limbă, istorie, cultură etc..  

Principiile de selectare a conţinuturilor educaţiei umaniste sunt corelate cu cele ale 

curricula naţionale şi disciplinare prin adecvarea la teleologia şi tehnologia curriculară, la 

autenticitatea valorilor şi materiilor antrenate, la diversitatea conceptuală şi cultural-

axiologică, la convergenţa pe linia: valori fundamentale ale humanitas-ului – valori europene – 

valori naţionale – valori contextuale – valori personale ale elevilor etc., la valorificarea 

resurselor ştiinţifice, culturale, artistice şi tehnologice europene şi naţionale, la specificul 

intereselor de cunoaştere, comunicare, culturale, artistice ale elevilor. 

Umanismul trebuie perceput ca năzuinţa omului de a deveni liber pentru a-şi afla 

demnitatea (M. Heidegger). A fi liber, susţine M. Eliade, înseamnă а fi responsabil faţă de tine 

însuţi. Când eşti liber pe viaţa ta, orice act pe care îl faci te angajează. Spiritul nu se realizează 

fără efort. Trebuie să orientăm actul formator pentru a nu permite elevilor să renunţe la 

libertate din frica de responsabilitate. Curajul, voinţa sunt, în concepţia lui M. Eliade, A. Camus 

et al., „acte fundamentale de integrare în istorie”. 

De aceea, funcţia educatorilor este de „a stimula voinţa” de formare a unei culturi a 

disciplinei pentru a  pregăti pe elev pentru o dominaţie raţională a lumii, pentru a fi capabil să se 

dezvolte prin valori şi pentru valori, deoarece trăim în lumea valorilor [3].  

În acest context remarcăm importanţa elaborării şi selectării riguroase a metodologiei şi 

a conţinuturilor educaţionale în scopul educaţiei axiologice a elevilor. Programele curriculare 

trebuie să lase suficientă autonomie profesorilor pentru a propune teme în conformitate cu 

nevoile elevilor, ştiind că transformarea informaţiilor în cunoştinţe presupune antrenarea 

dimensiunilor cognitive, afective şi atitudinale ale persoanei elevului. Programele şi manualele 

şcolare trebuie să evite supraîncărcarea, să lase timp suficient pentru reflecţie şi dialog, pentru a 

stimula creativitatea elevilor. 

Constatăm, în condiţiile lumii contemporane educaţia trebuie să-şi definească şi să-şi 

redefinească valorile promovând modele de gândire şi acţiune prin care să se exerseze 

competenţele cerute de viaţă într-o societate democratică: cooperarea, comunicarea, armonia, 

echilibrul interior, respectul, profesionalismul. Cunoaşterea şi însuşirea valorilor este reperul 

fundamental al umanizării personalităţii şi al dezvoltării potenţialului său creativ, psihologic şi 

social. Societatea umană se schimbă, la fel şi cultura, şi trebuie să ne asumăm dinamica valorilor. 
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Abstract: The article is devoted to the disclosure of the international scientific and pedagogical 

experience of the researcher who transformed the integrated course of technologies artistic and 

design component of the national system of continuous technological education of Ukraine. 

 

В современных условиях европейской интеграции в области педагогики 

Институтом Педагогических наук Молдовы своевременно и перспективно спланирован и 

проводится трансграничный пед. симпозиум «Профессионализация учителей: психо-

социально-педагогические тенденции и реалии». В методологическом плане, с позиций 

международной передовой науки и пед. практики, партнерами симпозиума выступают 

авторитетные государственные учреждения научно-пед. исследований, образования, 

культуры трех государств – Молдовы, Украины, Румынии, ищущих перспективные 

концептуальные решения в педагогике 30-х годов ХХІ века для решения в Европе пед. 

Актуальных проблем на ближайшую перспективу. Методологические наработки пед. 

науки трех государств в области высшего образования и пед. практики рассматриваются 

партнерами симпозиума с позиций их практического применения в многовекторных 

дидактических ориентирах трансграничного пед. симпозиума. Организаторы симпозиума 

также фокусируют внимание пед. менеджмента, науки, высшего, школьного и 

последипломного образования на многоуровневых аспектах дидактических разработок 

для современной пед. практики, с целью высокоэффективного профессионального 

формирования преподавателей и менеджеров в сфере образования. Мы представим в 

этом контексте особенности подготовки и повышения квалификации учителя 

общеобразовательной школы (далее – ОШ) и преподавателя высшей школы (далее – ВШ) 

средствами педагогического дизайна (далее – ПД) в художественно-проектной (далее – 

ХП) составной непрерывной системы технологического образования (далее – ТО) 

Украины. 

Современные европейские вызовы и социальные изменения в странах, партнерах 

на симпозиуме, предполагают поиск и внедрение интернациональных пед. решений в 

образовании и воспитании подрастающего поколения. Ключевой фигурой в этом 

процессе трех стран был, есть и будет – Учитель. При этом важно помнить: достичь 

качественно новых результатов нельзя традиционными, быстро устаревающими пед. 

методами. Тематические ориентиры секций предусматривают стратегическую цель – 

заложить условия формирования качественно нового научного, пед. и руководящего 

состава для переформатирования пед. науки и практики в соответствии с новыми 

реалиями в евроинтеграции. 

Качественно новая профессионализация учителей начинается с определения психо-

социально-пед. тенденций – не абстрактных идей, а научно-обоснованных 

методологических разработок, которые прошли апробацию в фундаментальной пед. 

науке и в прикладных экспериментальных исследованиях в пед. практике. 

Продемонстрируем это на примере перехода передового методического опыта 
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интегрированного курса, разработанного и апробированного учителем, затем 

трансформированного этим же учителем, в роли исследователя Института педагогики 

НАПН Украины (далее – ИП НАПНУ), впервые в истории ТО в Украине введшего в 

образовательную область «Технологии» ХП составную в форме научно обоснованного и 

экспериментально апробированного содержания многоуровневой непрерывной системы 

ТО Украины – учебных предметов «Этнодизайна» (5-9 кл. /2004/), «Основы дизайна» (5-9 

/2004-2010/, 10-12 /2008/, 10-11 /2005, 2010, 2017/), «Художественно-проектного 

творчества» (10-11 /2015-2017/), спецкурса «Художественного проектирования» (10-11 

/2018-2020/). 

Начнем с истоков. Автор в 1993-2000 годах активно экспериментировал 

разработанный им интегрированный курс «Изобразительное искусство 

(художественный образ объекта проектирования). Черчение (воплощение проектной 

идеи в техническую документацию). Трудовое обучение (воплощение проектного 

замысла в материале, с овладением технологических переходов, операций и процессов). 

Художественные и технические кружки (применение проектно-технологического опыта 

для среды и объектов проектирования – интерьеры, экстерьеры, ландшафт, техника 

/судномоделирование, авиамоделирования и др./). На первый взгляд – все понятно и 

вполне реально. Но, до тех пор, пока автором не был поднят и усовершенствован 

педагогический профессиональный уровень, позволяющий интегрировать учебные 

предметы, классную, внеклассную и внешкольную работу, было невероятно сложно. 

Защита профессионального уровня учителя получением высшей категории, учителя-

методиста в 1995 году продемонстрировала действенность и практическую 

эффективность интеграции школьных предметов, внеклассных и внешкольных кружков. 

Экспериментально доведено, что ученики ОШ, они же и воспитанники внешкольных 

учреждений, под руководством одного и того же учителя и руководителя кружков – 

имеют более высокий уровень, нежели отдельно взятые, даже творческие, занимающиеся 

у различных преподавателей по трем учебным предметам и, соответственно, по трем 

различным методикам в одной школе и у различных руководителей кружков 

внешкольных учреждений. Можно было бы считать этот передовой пед. опыт 

единичным, удачным, но характерным только для одного учителя, если бы автору не 

удалось его продемонстрировать на мастер-классах (далее – МК) одного района, а потом 

и всего города Черкассы. Тогда же методистами Черкасского института последипломного 

пед. образования учителей по изобразительному искусству, трудовому обучению и 

внешкольному образованию был поставлен актуальный и перспективный вопрос, 

реализованный практически: «Если новый интегрированный курс эффективен для школ 

города Черкассы и нового типа тогда образования – в первом в области физико-

математическом лицее №17, то он покажет продуктивные результаты и во всей  

Черкасской области». И мной была продемонстрирована в течении 5 лет на уровне всей 

Черкасской области авторская методика учителя-экспериментатора и старшего 

преподавателя Черкасского института последипломного пед. образования учителей на 

базе лицея (два в одном), в котором я преподавал. Продуктивный результат был 

достигнут не только в Черкасской области, но и в последующие годы во время 

эксперимента, уже будучи научным сотрудником ИП НАПНУ в лицеях и высших учебных 

заведениях Киева: Кловском лицее №77 (2004-2010), Лицее налогового и рекламного 

дела №21 (2012-2021); в первом дизайнерском вузе Украины – Институте Рекламы (2003-

2014), Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств (2006-2013); в 

учебных заведениях по переподготовке учителей – Черкасском областном институте 

последипломного пед. образования (1993-2000), Центральном институте 
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последипломного пед. образования г. Киева (2001-2010), Областном институте 

последипломного пед. образования Киевской области в г. Белая Церковь (2002-2008), 

Центре технологического образования Киевского педагогического университета имени 

Бориса Гринченко (2001-2018). С 2002 года интегрированный курс стал основой для 

дальнейшей научно-методической разработки учебных предметов: «Этнодизайна» (5-9 

кл. /2004/), «Основы дизайна» (5-9 /2004-2009/, 10-12 /2008/, 10-11 /2005, 2010, 2017/), 

«Художественно-проектного творчества» (10-11 /2015-2017/), спецкурса 

«Художественного проектирования» (10-11 /2018-2020/).  

Для сегодняшнего симпозиума важен именно этот международный передовой 

научно-пед. опыт ИП НАПНУ: восхождение от пед. практики – к научно-пед. системе. А все 

началось с того, что в 1995 году автор попал в поле пристального научного внимания 

преподавателей ВШ, которые часто посещали его открытые уроки, регулярные 

методические семинары и МК, изучавшие передовой пед. опыт учителя-новатора. 

Кандидаты и доктора пед. наук ВШ открыли для меня важное положение – методическая 

система имеет свои границы из-за конкретных рамок содержания учебных предметов, 

внеклассных и внешкольных кружков. Тогда самым большим пед. открытием для меня 

стало то, что интегрированный курс на стыке двух столетий – ХХ и ХХІ веков стал не 

только решением, а постановкой новой, уже не методической, а научной задачи. Учителю, 

даже с высшей категорией и даже со званием методиста такие задачи не под силу. 

Поэтому мне рекомендовали на кафедре педагогики Черкасского национального 

университета им. Богдана Хмельницкого взять качественно новый старт – научный в 

научно-исследовательском ИП НАПНУ города Киева. 

Не хотелось, чтобы научные сотрудники и пед. работники воспринимали 

предыдущие абзацы только как историю начала моей пед. деятельности, поскольку, с 

позиций темы симпозиума, в изложенном выше автор выступает в качестве не только 

исследователя – учителя-новатора, а прежде всего, как исследователь формирования 

своего авторского ХП содержания и авторского метода в пед. творчестве. Ничего, чему 

меня научили в пед. училище и пед. университете нельзя было использовать для 

создания интегрированного курса, кроме своей психолого-пед. устремленности для 

введения его в пед. практику и популяризации в учебно-пед. процессе целой Черкасской 

области, а потом и введения в образовательном поле всей Украины. Мои учителя ничего 

для этого не только не знали, но и не догадывались об этом – у них были другие пед. цели 

советского прошлого. Мы подошли к самому болезненному вопросу в обучении, 

переподготовке и совершенствовании творческого преподавателя – знания и методики 

устаревают и выходят с обихода быстрее, чем многие могут себе представить. Как 

подтверждает мой 28-летний опыт переподготовки учителей: педагоги очень тяжело 

переносят утверждение: все, что они делают и как – давно устарело и неэффективно, а 

порой и вредно. Мне иногда говорят: «Мы работаем за Вашей учебной программой по 

«Основам дизайна»». Отвечаю вопросом на вопрос: «За какой редакцией – 2004, 2005, 

2008, 2009, 2010, 2017?». Содержание «Основ дизайна» / «Художественного 

проектирования» я постоянно совершенствую. Самый актуальный вариант – не когда-то 

напечатанный, а сегодняшний, тот, который еще только апробируется и 

совершенствуется именно сейчас. Нужны постоянно действующие семинары процесса 

исследований, а не только результата, по прошествии многих лет. Например, того, кто 

пользуется по «Основам дизайна» общенациональной учебной программой 2017 года с 

грифом Министерства науки и образования Украины, но не использует дополнительной 

учебной программы углубленного спецкурса «Художественное проектирование» (2020), 
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вышедшей в январе 2021, можно отнести к отстающим педагогам, невзирая на 

категорию, звания и педагогический стаж. 

Вернемся к интегрированному курсу, апробированному в Черкасской области в 90-е 

годы с позиций его эффективности сейчас, его трансформации в ХП направление в 

системе непрерывного ТО на общегосударственном уровне Украины. Мне удалось 

реализовать его в новых условиях, на более значительных территориях и в значительных 

масштабах – учебная программа по «Основам дизайна» для 10-11 кл. в 2010 вышла 

тиражом 20 000 экземпляров, учебник «Основы дизайна» для 10 кл. в 2010 вышел 

тиражом 12 000 экземпляров. Прежде всего, на протяжении 21 года фундаментальных и 

прикладных исследований в наивысшей научно-педагогической организации Украины 

(ИП НАПНУ) сформирована авторская научная методология, дидактика, методика 

дизайн-образования – до 2014, а с 2015 – ХП образования. Национальная составная 

непрерывного ХП образования в составе образовательной области «Технологии» намного 

шире дизайн-образования, которое мы разрабатывали на начальном этапе. 

Теперь о самом главном обобщающем выводе. Интегрированный курс был не 

только содержательной основой для ТО в Украине, но и фундаментом для формирования 

дизайнерского мышления автора и его последователей средствами эффективной 

авторской методики и пед. технологии развивающего обучения – педагогическим 

дизайном (далее – ПД). Словосочетание ПД часто используют весьма не корректно, 

небрежно, например – называя им мультимедиа или другие наборы бессвязных правил. 

Поэтому раскроем его содержание и специфику. Прежде всего, владение ПД возможно 

при соблюдении пед. дизайнером дидактических принципов преемственности между 

начальной, основной, старшей и ВШ, последипломным образованием. Без 

дифференциации для каждой возрастной группы будет или недостаточная 

компетентность учащихся или перегруз их знаниями и умениями более высшего уровня. 

Поэтому важен бережный процесс эволюции ХП образования в преподавателе для 

учащегося будь-ли какого уровня непрерывного ХП образования, а не революционный 

погром перегрузом – сейчас же и обо всем. ПД характерен для ищущего и находящего 

новое и инновационное для себя, как педагога, так и для учащегося. Педагог должен быть 

не ретраслятором общеизвестного, а играющим тренером в поиске совершенно нового, 

инновационного, новыми, развивающими методами. 

Содержательные линии направлений развития учителя и ученика, преподавателя и 

студента в процессе совместной ХП деятельности сохраняются от начальной до ВШ. Их 

планомерное  развитие – успех в выполнении учебных творческих проектов, в которых 

учитель в ОШ и преподаватель в ВШ выступают в роли не ментора, а очень знающего 

консультанта и эксперта.  

ПД базируется на сформулированных нами дидактических принципах в ХП 

образования для образовательной области «Технологии»: целостности влияния учебно-

воспитательного процесса на всестороннее развитие личности проектировщика; 

природосообразности организации учебно-воспитательного процесса; научности, 

системности и доступности обучения; взаимосвязи обучения и развития; 

мотивационного обеспечения учебного процесса; сотрудничества (партнерства): 

индивидуализации и дифференциации; действенности компетентности во время 

словесного проектирования, графического моделирования на бумаге, проектно-

технологических работ; оптимального сочетания классных и внешкольных, групповых и 

индивидуальных форм обучения; синтезирования словесных, наглядно-иллюстративных 

и практических методов обучения; эффективного комбинирования традиционных, 

современных и инновационных методов обучения. 
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Дидактические принципы действенности ХП компетентностей во время словесного 

проектирования, графического, проектно-технологических работ и синтезирования 

словесных,  наглядно-иллюстративных и практических методов обучения не имеют 

аналогов в школьных учебных предметах и учебных дисциплинах, поскольку они 

разработаны нами исключительно с целью реализации национального непрерывного ХП 

образования для образовательной области «Технологии» в начальной, основной, старшей 

и ВШ. 

Методика реализации ПД базируется на разработанном нами «Методе 

художественных проектов», который имеет три составляющие: словесный, графический, 

предметно-пластический проект. Указанным трем составляющим соответствуют три 

основных вида проектирования: научное, художественное, техническое. Для каждого из 

трех основных видов проектирования учащиеся и учителя, студенты и преподаватели 

овладевают, соответствующим типом восприятия информации окружающей среды: 

эмоциональным, визуальным – как зрители; абстрактным, аудиальным – как слушатели; 

конкретным, сенсорным, кинестетическими, тактильным – как деятели. Таким образом, в 

педагогов-дизайнеров, их учащихся и студентов формируются соответствующие 

составные дизайнерского мышления: эмоционально-чувственное, мыслительно-

абстрактное,  конкретно-действенное. Без такой учебной практике формирования 

образно-художественных и ХП компетентностей при изучении ХП не возможно. 

Традиционных для учебного предмета «Технологии» проектно-технологических 

компетентностей недостаточно для подготовки будущего проектировщика в области 

дизайна. Дизайнерами-падагогами в нашей научно-пед. практике – с учениками и 

студентами больше акцент ставится на овладении поисковыми навыками: придумывать, 

изобретать; конструировать, находить определенные варианты. Отличие этих навыков в 

ХП от технического проектирования в том, что дизайнер в учебной практике 

разрабатывает образ и форму проектированного объекта, а конструктор уже только 

после этого разрабатывает конструкцию для эффективной функциональности объекта 

проектирования. Поэтому дизайнеры – педагоги, учащиеся и студенты овладевает не 

только дизайнерскими компетентностями, но и конструкторскими, поскольку 

воплощают дизайнерский замысел в реальном учебном макете, стендовой или 

действующей модели. Конструктор в пед. практике во время обучения разрабатывает 

учебный опытный образец модели, на которой апробируется функциональность. 

Из выше изложенного мы можем утверждать, что ХП имеет профессионально 

направленное содержание и методику обучения не только материальных объектов, а и 

есть очень эффективной формой развития средствами ПД – педагогов, учащихся, 

студентов. Авторская методика преподавания ХП базируется на принципах 

разработанного нами ПД, введенного и используемого нами системно около 20 лет в 

процессе фундаментальных и прикладных исследований в ИП НАПНУ. 

Педагогический дизайн – приведенное в систему использование принципов об 

эффективной учебной деятельности (учения, обучения, овладения образно-

художественными, художественно-проектными и проектно-технологическими 

компетентностями) в процессе проектирования, разработки, оценки и использования 

учебных материалов. 

МК, базирующиеся на ПД, являются эффективной формой реализации основных 

идей авторской пед. технологии развивающего обучения профессора В. Вдовченко в 

условиях современного дистанционного обучения в домашних условиях и смешанного 

обучения, требует максимально тщательной разработки педагогами-дизайнерами. 
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Именно над этим мы работали теоретически, экспериментально практически и в этом 

сложном 2021 году во время стационарного, смешанного и дистанционного обучения. 

По нашему мнению, МК являются эффективной формой, при помощи которой 

мгновенно демонстрируется эффективность той или иной педагогической разработки. 

Это одновременно – пед. процесс, конечный результат научно-пед. разработки и 

последняя стадия оформления для реализации методических идей, сформулированных 

разработчиком пед. технологии развивающего обучения. Подготовка, а точнее – пед. 

разработка, дизайн наглядных пособий, ПД высокоэффективных дистанционных МК 

требует еще более тщательной подготовки, чем в обычном стационарном режиме 

фронтального обучения. Такие понятия, как сценарий МК, режиссура МК – не 

новомодные термины, а теперь уже важная составная часть подготовки к учебному 

занятию. Проектируя МК, педагог продумывает последовательность пед. методических 

операций, формы и способы подачи информации на большой экран или непосредственно 

участникам МК на каждый компьютер. Одновременно прогнозируется, как педагог-

тьютор будет руководить учебным процессом, каким образом будут обеспечиваться пед. 

диалогическое общение во время МК, как осуществляется постоянная обратная связь с 

участниками МК, как покажет эффективность обучения учебного взаимодействия: 

ученик или студент и педагог. 

Педагогический дизайнер – исследователь-экспериментатор, занимающийся 

преподавательской и воспитательной деятельностью, имеет необходимую подготовку в 

этой области. Педагог воплощает дизайнерскую методологию в педагогическую 

практику. Педагогика художественно-проектного образования занимается воспитанием 

и обучением будущего дизайнера. Целью педагогического дизайнера, является оказание 

консультационной, экспертной помощи будущим дизайнерам в собственном становлении 

для раскрытия образно-художественной и художественно-проектной одаренности в 

гармонии с эстетическими закономерностями и тенденциями развития природы, 

человека и мира. 

Современные реалии и трудности в стационарном обучении нуждаются в пед. 

разработках смешанной системы обучения – стационарной и дистанционной в условиях 

карантина во время занятий дома. Отвечая на этот вызов, мы считаем, что методические 

разработки пед. дизайнеров в роли тьюторов являются наиболее эффективными для 

преподавания ХП в ОШ и ВШ. 

Педагогический дизайнер в роли тьютора – репетитор, наставник, ведет 

индивидуальные или групповые занятия со слушателями курсов, участниками мастер-

классов, учениками. Он – ключевая фигура в дистанционном обучении, проводит занятия с 

учениками, студентами при помощи различных образовательных платформ. Разработчик 

курса, которого мы называем педагогическим дизайнером и тьютором – одно и то же 

лицо, ведущее занятия с помощью инновационных информационных педагогических 

технологий. Многие опытные педагоги уже много лет отдают предпочтение проведению 

занятий со стационарной формой обучения, используя при этом технологию 

дистанционного сопровождения углубленного обучения. 

В результате 20-летних фундаментальных и прикладных исследований мы научно 

обосновали качественно новую дидактику и методику преподавания ХП средствами ПД, 

экспериментально апробировали эффективность содержания учебных предметов и 

спецкурсов ХП составной ТО, базирующихся на новейших пед. условиях: современном 

постоянно совершенствующемся содержании; эффективной методике проведения 

занятий в стационарных, смешанных условиях и дистанционных при обучении в 

домашних условиях; в новейшей экспресс-форме – МК; с помощью качественно новой 
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предметно-развивающей среды, в том числе и художественного моделирования в 3-D, 

материализации дизайнерских проектов на 3-D принтерах. 

Пед. инициативность и методическая подготовленность учителей-

экспериментаторов позволяет вести учебные предметы и спецкурсы по ХП в различных 

организационных формах взаимодействия педагога и учеников,, студентов: на уроках 

(стационарное обучение, смешанное обучение, дистанционное обучение в домашних 

условиях), во внеурочной деятельности (кружковая работа), во внешкольной 

деятельности. Коллективная, групповая, микрогрупповая и индивидуальная ХП 

деятельность интенсивно экспериментируется не только во время стационарного 

обучения, но и в процессе дистанционного обучения в домашних условиях ученика. 
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Abstract: The article presents international and national practices regarding the development of 

teachers' careers. The reflections and conclusions of the article present the goals of teachers' career 

development, the structure of the career in different countries and the promotion conditions to a 

higher level, as well as the additional roles obtained by teachers in the course of their promotion. 

Also in the career evolution we have emphasized various aspects: economic, social and 

psychological, where the educational aspect is essential for the professional development of the 

teacher. 

 

Noțiunea de carieră este tratată la mai mulți autori. În cercetarea noastră ne axăm pe 

definiția prezentată de autorul L. Patache care definește cariera ca „un ansamblu de roluri 

profesionale performate de-a lungul vieții active a căror succesiune poate urma traiectorii 

diferite în timp” [4, p. 3]. Astfel, evoluția în carieră este un punct de interes atât pentru angajat , 

cât şi pentru angajator; reprezintă un proces de proiectare şi implementare a scopurilor, 

strategiilor şi planurilor care permit instituției de învățământ să-şi satisfacă necesităţile de 

resurse umane, iar angajaților să-şi îndeplinească scopurile carierei lor. 

Conform cercetărilor, evoluția în carieră se desfăşoară pe două planuri distincte: 

planificarea carierei organizaţionale, în general, și în particular, proiectarea carierei în instituția 

de învățământ, care are drept scop integrarea resurselor umane pe termen scurt şi pe termen 

lung, şi dezvoltarea unui plan al carierei individuale, planificarea carierei individuale, având la 

bază evaluarea competențelor şi intereselor personale, înregistrarea datelor privind 

oportunităţile instituționale, stabilirea scopurilor carierei şi dezvoltarea unei strategii pentru 

realizarea acestora [2]. 

Ca principale obiective în evoluția în carieră putem distinge: 

 redactarea unor planuri de carieră sau a unor planuri de dezvoltare profesională pentru 

cadrele didactice competente, dar pentru care nu sunt disponibile posturi 

corespunzătoare; 

 ghidarea şi sprijinirea cadrelor didactice pentru atingerea obiectivelor personale în 

concordanţă cu potenţialul, nevoile şi aspiraţiile acestora, precum şi cu contribuţia lor în 

cadrul instituției de învățământ; 

 sprijinirea și motivarea cadrelor didactice pentru a-și exercita funcția pe un termen lung 

atât pentru posturile curente, cât şi pentru cele viitoare – asigurarea pregătirii şi 

dezvoltării necesare a profesorilor pentru a le permite să facă faţă oricărui nivel de 

responsabilitate, cu condiţia ca aceştia să aibă potenţialul sau capacitatea să-l atingă; 

 găsirea şi aplicarea unor modalităţi de dezvoltare ale carierei pentru orientarea cadrelor 

didactice în cât mai multe direcţii (de exemplu: obținerea statutului de formator local 

sau național, mentor sau alte roluri în instituția de învățământ); 

 stimularea profesională a cadrelor didactice care manifestă o anumită stagnare sau 

plafonare a carierei lor (de exemplu: promovarea cadrului didactic să aspire la un grad 

didactic superior celui deținut); 
                                                             
2 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului „Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice 
în contextul provocărilor societale”, cifrul 20.80009.0807.45. 
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 obţinerea atât pentru instituție, cât şi pentru cadrele didactice din instituție a unor 

avantaje reciproce (de exemplu: includerea cadrelor didactice performante în diverse 

grupuri de lucru sau comisii la nivel local/municipal sau național). 

 Accentuarea motivației rezultă din angajamentul persoanei în raport cu sarcinile 

stimulante, care răspund nevoilor sale. De unde importanța, în formarea destinată cadrelor 

didactice, de a centra învățarea pe situații autentice de viață, atât în programele de studii, cât și 

în cursurile și activitățile de învățare propuse.  

 Accentuarea unei pedagogii diferențiate permite de a răspunde nevoilor de grup foarte 

diversificate și adaptarea activităților de învățare la ritmul individual al adultului. Intervenția 

pedagogică cu referire la grupurile, mai mult sau mai puțin, eterogene necesită ca profesorii să 

recurgă la un set de metode de învățare – predare centrate pe diferite nevoi de formare. 

Calitatea predării este recunoscută în mod obișnuit ca fiind unul dintre factorii-cheie în 

asigurarea rezultatelor educaționale pozitive pentru elevi. Prin urmare, este important ca 

profesorii să poată continua să-și dezvolte și să-și îmbunătățească abilitățile pe tot parcursul 

carierei și, cel mai important, să rămână motivați să predea [1, p. 69].  

Structura carierei vizează, de fapt, avansarea la un loc de muncă sau în cadrul unei 

profesii. Analiza literaturii de specialitate specifică mai multe niveluri ale structurii carierei: 

- In structurile cu cariere pe mai multe niveluri, nivelurile sunt definite printr-un set de 

competențe și/sau responsabilități. În cadrul unei structuri a carierei pe mai multe 

niveluri, diferitele niveluri de carieră sunt structurate în termeni de complexitate 

ascendentă și de responsabilitate sporită. O scară salarială poate fi legată de structura 

carierei, dar nu este caracteristica ei determinantă [6, p. 71]. 

- Structurile cu cariere cu un singur nivel sunt denumite în acest raport drept structuri cu 

carieră plată. O structură plată a carierei poate a carierei poate permite unui profesor să-

și lărgească experiența sau să-și asume sarcini sau responsabilități suplimentare 

[ibidem]. 

Urmare a analizelor realizate, prezentăm sinteza privind nivelurile carierei în sistemul 

educațional la nivel internațional în Tabelul 1: 

 

Tabelul 1. Tipuri de scară privind nivelurile carierei 

[adaptare după 1, pp. 70-71] 

Țara  Tipuri de scară Specific național 
Cipru  Avansare în 

managementul școlii 
1. Profesor  
2. Profesor Director adjunct 
3. Profesor Director adjunct A 

Letonia  Niveluri de calitate - „Niveluri de Calitate” 1-5 
- Profesorii pot apărea la un „Nivel de Calitate” 
mai înalt/ridicat, fără să le fi trecut pe cele 
precedente. 

Muntenegru Evoluția în ceea ce 
privește rolurile unui 
profesor 

1. „Profesor stagiar” – nu este complet calificat; 
2. „Profesor”; 
3. „Mentor Didactic”; 
4. „Consultant Didactic”; 
5. „Consultant Didactic Senior”; 
6. „Profesor Cercetător” – acest nivel poate fi 
atins fără trecerea prin nivelurile intermediare, 
cu condiția îndeplinirii criteriilor. 

România  Evoluția în carieră 1. „Profesor începător”(profesor debutant) – 
care a finalizat formarea inițială pentru profesia 
didactică; 
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2. „Profesor” (profesor cu definitivare în 
învățământ); 
3. „Profesor cu gradul didactic II” (profesor cu 
gradul II); 
4. „Profesor cu gradul didactic I” (profesor cu 
gradul I). 

Republica 
Moldova 

Evoluția/avansarea 
în carieră 

1. „Profesor începător”(profesor debutant) – 
care a finalizat formarea inițială pentru profesia 
didactică; 
2. „Profesor cu gradul didactic II” (profesor cu 
gradul II); 
3. „Profesor cu gradul didactic I” (profesor cu 
gradul I). 
4. „Profesor cu gradul didactic superior” 
(profesor cu gradul superior). 

 

În mai multe țări, salariul inițial al profesorilor variază în funcție de nivel de calificare din 

etapa de recrutare. Atunci când un profesor are un nivel de calificare sau, în unele cazuri, un 

număr de credite (mai mare decât cerința minimă), salariul inițial acordat este mai mare decât 

cel minim. În plus, în timpul serviciului, un profesor poate primi, de asemenea, o creștere 

salarială pentru obținerea unui nivel de calificare mai mare (de exemplu, un doctorat). Cu toate 

acestea, îmbunătățirile prezentate nu sunt considerate promovări în cadrul unei structuri a 

carierei pe mai multe niveluri [6, p. 71].  

În Franța sunt organizate două concursuri principale pentru cadrele didactice secundare din 

învățământul general: certificare și cumulare. Cumularea este recunoscută ca o competiție la 

nivel mai înalt, cu o scară mai mare a salariilor și cu mai puține ore de predare. Un profesor 

recrutat cu certificare poate obține mai târziu cumularea, dar aceasta este o schimbare a 

statutului, nu a nivelului carierei [ibidem].  

Germania este singura țară în care există ambele tipuri de structură a carierei, totuși, 

structura carierei pe mai multe niveluri este limitată la profesorii calificați să predea la nivelul 

secundar superior.  

Pentru sistemele educaționale cu o structură a carierei pe mai multe niveluri există mai 

multe tipuri de scară [1, pp. 70-71]. 

În Letonia, Polonia și Serbia, în funcție de importanța tipului de promovare în carieră, 

sunt implicați, mai mult sau mai puțin, factori de decizie de la niveluri superioare [ibidem,         

pp. 73-75]. 

În mai multe sisteme educaționale sunt prezentate cerințele pentru promovarea la un nivel 

mai înalt al carierei: evaluarea/aprecierea pozitivă; durata experienței profesionale; 

demonstrarea competențelor specifice; dezvoltarea profesională specifică; activitățile de 

cercetare; desfășurarea sau conceperea cursurilor de dezvoltare profesională continuă. 

Totodată, profesorul poate obține anumite roluri și responsabilități în promovarea sa. Aceste 

roluri sunt pedagogice sau metodologice și se referă la activitatea cadrului didactic exterior 

lecțiilor predate în instituția de învățământ, dar importante pentru instituția respectivă. Aceste 

roluri sunt variate și pot viza: 

- coordonator de disciplină/curriculum, coordonator de program de studii, coordonator 

de grupuri de lucru/comisii, profesor cercetător etc.; 

- consilier pentru elevi în diferite situații de învățare; 

- coordonator pentru formarea profesională continuă la nivel de instituție, formator 

local/regional sau național etc; 
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- dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind rolurile sociale şi 

dezvoltarea personală şi profesională, interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu 

mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi 

îmbunătăţirea performanţei strategice a cadrelor didactice/de conducere, autocontrolul 

şi analiza reflexivă a propriei activităţi (implementarea documentelor de politică 

educațională la nivel de instituție și la nivel de clasă). Ca urmare a FPC, în diferite țări, 

cadrele didactice obțin diferite roluri ca urmare a avansării în carieră (Tabelul 2). 

 

Tabelul 2. Roluri obținute ca urmare a promovării 

[adaptare după: 1, p. 76.] 

Țara  Condiții de promovare Funcția / Poziția obținută 
Bulgaria „Profesor-șef” mentor  
România  „Profesor cu Gradul Didactic I” 

(profesor gradul I) 
mentor 

Slovenia - să aibă unul dintre cele două roluri 
superioare: Consultant sau Consilier; 
- să fi fost în carieră „Mentor” timp de 
cel puțin cinci ani. 

mentor 

- a fost promovat la unul dintre cele 
două niveluri de carieră superioare. 

membru al Comitetului Național 
pentru Evaluarea Cunoștințelor în 
școlile de Bază. 

Serbia  promovat la unul dintre cele două 
niveluri de carieră superioare: 
„Consilier Pedagogic Superior” sau 
„Consilier Pedagogic Senior”. 

conducerea cercetării educaționale 
la nivel local, regional sau național. 

Ungaria  doctorat  poate candida pentru un stagiu de 
cinci ani de „Cercetător Didactic”; 
pe parcursul acestei perioade de 
cinci ani, salariul minim al unui 
„Cercetător Didactic” este mai 
mare decât salariul minim al unui 
„Profesor pedagog” – cel mai înalt 
nivel din structura carierei, care nu 
necesită un doctorat. 

Republica 
Moldova 

„Profesor cu Gradul Didactic I” 
(profesor gradul didactic I)  
„Profesor cu Gradul Didactic 
Superior” (profesor gradul didactic 
superior) 

membru în diverse comisii locale, 
naționale referitoare la evaluarea 
elevilor (olimpiade), cadrelor 
didactice din instituție și/sau din 
alte instituții, posibilitatea de a 
deveni formator la nivel local și 
național. 

 
 La nivel național, evoluţia/avansarea în carieră a cadrelor didactice din învăţământul 

general se realizează prin obţinerea gradelor didactice II, I și superior (Regulamentul de 

atestare a cadrelor didactice, 2020) [5].  

 Formarea profesională continuă asigură actualizarea şi dezvoltarea competenţelor 

cadrelor didactice, inclusiv dobândirea de noi competenţe, în funcţie de evoluţiile din 

planul nevoilor personale și instituționale şi al curriculumului, precum şi în funcţie de 

exigenţele privind adaptarea competenţelor cadrelor didactice la schimbările din 

procesul educațional.  
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La nivel internațional elaborarea și coordonarea planului de formare profesională 

continuă a cadrului didactic este realizată, în principal, de autoritatea locală sau 

instituțională. Planul stagiilor de formare profesională este coordonat de către furnizorii de 

formare profesională continuă cu autoritatea centrală sau cu autoritatea de cel mai înalt 

nivel care este responsabilă de asemenea activități. Analiza datelor ne permite să prezentăm 

o sinteză a conținutului planurilor de formare profesională continuă pentru unele țări 

(Tabelul 3). 

 

Tabelul 3. Conținutul planurilor de formare profesională continuă  

ale instituțiilor de învățământ [adaptare după sursa: 1, pp. 59-60] 

Țara  Exemple 
Comunitatea 
franceză din 
Belgia  

- Obiectivele activităților de formare; 
- model în care obiectivele sunt legate de proiectul școlii. 

Italia  - Plan de trei ani; 
- combină nevoile școlii și cele individuale ale cadrelor didactice privind 
dezvoltarea competențelor sistemice (autonomia școlară, evaluarea, 
predarea inovatoare), aptitudini ale sec. XXI (de exemplu, limbile străine, 
competențele digitale, învățarea la școală și la locul de muncă) și abilitățile 
pentru școlarizarea incluzivă. 

Cipru  - Autoritatea de cel mai înalt nivel reglementează durata și frecvența 
activităților de formare profesională continuă (FPC) pe care școlile trebuie 
să le ofere și să le includă în planurile lor de FPC. 

Ungaria - Cursurile formale universitare și alte activități care trebuie asigurate; 
- bugetul alocat; 
- planul de înlocuire a cadrelor didactice care efectuează FPC; 
- DPC actualizat anual în conformitate cu programul de cinci ani; 
- tot personalul școlii trebuie să fie implicat în procesul de dezvoltare și să 

aprobe planul de FPC. 
Polonia  - Planuri pentru FPC realizate individual pentru fiecare profesor; 

- specificații în funcție de statutul și tipul de contract al profesorilor în ceea 
ce privește competențele, aptitudinile și cunoștințele; 

- FPC incluse în planul de dezvoltare al școlii. 
Scoția  - Elementele relevante ale planului de dezvoltare a școlii și nevoile de 

dezvoltare identificate de cadrele didactice; 
- procesul de revizuire și dezvoltare profesională examinează a posteriori 
impactul formării – dezvoltării profesionale continue asupra practicii 
cadrelor didactice. 

Fosta Republică 
Iugoslavă a 
Macedoniei 
(Macedonia de 
Nord) 

- Planul pentru FPC este integrat în programul de lucru anual și trebuie să 
respecte orientările corespunzătoare; 

- - se referă la cinci domenii: nevoile și prioritățile, activitățile, DPC, 
învățarea orizontală, munca în echipă și climatul școlar. 

Muntenegru - Plan de doi ani pentru FPC care să indice: obiectivele, activitățile necesare 
pentru atingerea fiecărui obiectiv, grupul-țintă, intervalul de timp, 
persoana responsabilă și indicatorii pentru măsurarea succesului; 

- se realizează pe baza catalogului pentru FPC publicat de Consiliul Național 
al Educației. 

România - Unitățile de învățământ în colaborare cu inspectoratele școlare județene 
coordonează activitatea de formare/dezvoltare profesională continuă și 
este inclusă în planul unității de învățământ. 

Republica 
Moldova 

- Plan de dezvoltare strategică a școlii, unde este componenta 
formare/dezvoltare profesională continuă (pentru 5 ani). 
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Ca urmare a sintezelor realizate, menționăm că formarea profesională continuă vizează: 

 actualizarea şi dezvoltarea, prin programe de formare/perfecţionare periodică, a 

competenţelor în domeniul/domeniile de specializare corespunzător funcţiilor didactice 

obţinute prin formarea iniţială; 

 dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia/avansarea în cariera didactică, prin sistemul de 

pregătire şi obţinere a gradelor didactice; 

 dobândirea sau dezvoltarea competenţelor manageriale, de evaluare în instituțiile de 

învățământ; 

 dobândirea de noi competenţe, prin programe de reconversie/readaptare a 

calificării/recalificării pentru noi specializări sau/şi noi funcţii didactice, altele decât cele 

obţinute prin formarea iniţială; 

 dobândirea unor competenţe complementare sau de extensie care lărgesc gama activităţilor 

şi funcţiilor ce pot fi prestate de cadrele didactice (predarea în sistemul E-learning, predarea 

în limbi străine, consiliere educaţională şi orientare în carieră, educaţia adulţilor ş.a.); 

 Salarizarea cadrelor didactice este peste tot în lume (şi sunt semne că lucrurile nu se vor 

schimba prea curând) un puternic demotivator al carierei. Chiar şi în ipoteza îmbunătăţirii 

acestei perspective în viitor, este foarte posibil ca – prin comparaţie cu alte domenii de 

dezvoltare profesională – învăţământul să rămână tot un domeniu puţin atractiv din punct 

de vederea financiar. Iată de ce, loialitatea pragmatică (de tip instrumental) nu trebuie 

considerată un deziderat al managementului şcolar. 

 Cadrul didactic trebuie să fie apreciat, motivat, să aibă acces la cunoaștere, să beneficieze de 

un mediu optim în desfășurarea activității profesionale. Toate acestea duc la creșterea 

dorinței de dezvoltare profesională. 

 Ierarhizarea motivațiilor pentru alegerea unei cariere didactice, plasează pe un nivel 

superior: plăcerea de a lucra cu tinerii; plăcerea de a preda; faptul că pot influenţa în bine 

personalitatea şi viaţa elevilor; faptul că activitatea didactică este un demers stimulativ la 

nivel intelectual/cognitiv; şi profesia didactică este una „nobilă”; motivațiile de nivel mediu 

constau în: securitatea locului de muncă; faptul că pentru persoanele cuprinse în cercetare, 

un profesor a funcţionat drept model; resimţirea vocaţiei de a fi profesor; statusul ridicat al 

profesiei didactice; şi beneficiile financiare; iar de nivel scăzut: vacanţele sau încurajarea 

oferită de către prieteni etc.. 

 Diversitatea modelelor de carieră, influenţate de diversitatea traiectoriilor, oferă tuturor 

şansa de a face o carieră pe măsura capacităţilor şi aspiraţiilor. Important este ca munca 

prestată să-i aducă omului satisfacţie, iar rezultatele să fie apreciate de către cei din jur. 

Există însă o condiţie primordială pentru aceasta: fiecare trebuie să conştientizeze că pentru 

a realiza o carieră este necesar să presteze o muncă calificată, să deţină o calificare într-un 

domeniu de activitate profesională. 

 Pentru a asigura succesul în carieră, orice persoană trebuie să-şi proiecteze cariera, adică să 

reflecteze conştient, la fiecare etapă a vieţii, în ce direcţie trebuie să-şi concentreze eforturile 

şi resursele personale, pentru a obţine cele mai bune rezultate în activitatea profesională. 

Fiecare persoană îşi proiectează cariera pe parcursul întregii vieţi: începând cu anumite vise 

din copilărie, care pe măsura maturizării, se transformă în adevărate proiecte de viaţă 

profesională. 

 Autocunoaşterea este un proces continuu, realizat de persoană pe tot parcursul vieţii. Când 

persoana îşi pune anumite întrebări, precum: „Ce îmi place, ce este important pentru mine, ce 

nu este important, ce nu aş face niciodată în viaţă?”, devine mai conştientă de propriile forţe, 
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capacităţi, abilităţi şi valori. Aceasta îi inspiră încredere în forţele proprii, făcând-o să 

înţeleagă de la vârstă tânără care sunt scopurile sale în viaţă şi cum le poate realiza. Astfel, 

este foarte important să te cunoşti pe sine, dar şi să ştii să colectezi informaţii despre sine. 

Informaţiile despre propria persoană, pe care le identificăm prin procesul de 

autocunoaştere, se referă la valorile personale şi profesionale, interese, abilităţi, capacităţi, 

atitudini, trăsături de personalitate. 

 Decizia pentru carieră şi motivaţia de dezvoltare profesională într-un anumit domeniu de 

activitate au la bază diverse repere privind criteriile de alegere a profesiei (prestigiul, 

avantajele, compatibilitatea persoanei cu domeniul de activitate profesională). Evident că 

aceste criterii nu se exclud reciproc, dar există anumite priorităţi, determinate de 

particularităţile de personalitate, sistemul de valori, circumstanţele de viaţă. 

Unii autori menționează trei elemente de bază în motivarea pentru carieră: „atracţia – 

desemnând forţa care îi face pe oameni să se implice sau să nu se implice într-o activitate; 

retenţia profesională – evidenţiază cât timp se păstrează implicarea şi concentrarea – delimitează 

cât de profundă este respectiva implicare profesională” [3, p. 9]. Pe lângă evoluţia individuală, 

cariera poate fi privită sub trei aspecte: economic, sociologic şi psihologic. Sub aspect economic, 

cariera reprezintă o succesiune a poziţiilor profesionale ocupate de o persoană. Sociologic, 

aceasta este privită ca o succesiune de roluri, fiecare rol fiind baza celui care va urma. Sub aspect 

psihologic, alegerea carierei şi succesul profesional  ţin de aptitudinile, interesele, valorile, 

trebuinţele, experienţa anterioară şi aspiraţiile fiecărui individ. 

În concluzie, menționăm că în evoluția în carieră există mai multe niveluri ale structurii 

carierei; orice promovare a cadrului didactic se axează pe anumite cerințe care trebuie 

respectate pentru promovarea la un nivel mai înalt al carierei. De asemenea, evoluția în carieră 

vizează obținerea unor roluri suplimentare ca urmare a promovării, care pot fi remunerate sau 

pot fi stimulate de către angajator.  
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Abstract: The article deals with the problem of the modern teacher's compliance with the 

requirements of the Ukrainian educational system at the stage of its reform. The main resource of 

the reform is the teaching staff capable of carrying out innovative activities and creating an 

innovative educational environment. Among the professional characteristics of the personality of a 

modern teacher, the author identified „innovative thinking”, among the main changes in schools – 

the educational environment. 

 

Современный этап реформирования украинской образовательной системы 

обусловлен активизацией интеграционных процессов, направленных на обеспечение 

качественного образования на уровне европейских стандартов и требований к 

образовательной среде, что предусматривает формат инновационного типа развития 

образования. Характерными признаками инновационного развития образования 

являются: системная разработка и внедрение образовательных инновационных 

проектов; использование прогрессивных педагогических методик и форм организации 

образовательного процесса; применение инновационных технологий в управлении 

учебными заведениями и гибкая система подготовки учителей к осуществлению 

профессиональной деятельности в условиях инновационной образовательной среды. 

Инновационная образовательная среда исследователями трактуется как 

организованное пространство, которое аккумулирует инновационный потенциал школы 

и обеспечивает личностное и профессиональное развитие педагога [4]; совокупность 

специально созданных условий, на основе качественных изменений составляющих 

образовательной среды (применение инноваций), которые обеспечивают воспитание 

выпускника школы способного к личностному развитию и профессиональному обучению 

в течение всей жизни, готового меняться и менять окружающий мир [3]. 

Для исследования проблемы подготовки современного учителя к работе в 

инновационной образовательной среде школы важны результаты международных 

исследований, в частности – Организации экономического сотрудничества и развития 

(OECD), а именно обоснованные идеи по проектированию инновационной 

образовательной среды и ее характеристики: 

 наличие динамического „инновационного ядра” и постоянное развитие 

элементов образовательной среды; 

 статус школы как „формирующей организации”, которая способна 

разрабатывать мощные стратегии создания инновационной 

образовательной среды с отлаженной системой управления инновациями, 

оценивания результатов работы школы и обеспечения взаимосвязи с 

общественностью; 

 образовательная среда, открытая для партнерства, обновления социального 

и профессионального капитала и развития; 

 мониторинг состояния и повышения эффективности образовательной 

среды 21 века благодаря применению ключевых принципов обучения ILE, 
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которые обеспечивают эффективность управления процессом создания 

образовательной среды OECD (2014) [5]. 

Также, в отчете о научных исследованиях OECD (2013) [6] представлены 

рекомендации по созданию инновационной образовательной среды для обеспечения 

эффективности обучения, воспитания и социализации учеников.  

Реформирование украинской системы образования начато с реформирования 

дошкольного образования и начальной школы. В частности, это разработанные 

стандарты образования и образовательные программы, новые учебники; это созданные в 

школах комфортные условия для обучения и развития детей, современное оборудование 

классных комнат [1] и, главное, массовая переподготовка учителей начального звена к 

работе в условиях инновационных изменений на основе творческого поиска и 

партнерства в образовательном процессе. 

В 2019 году начато реформирование среднего базового образования, которое 

предполагает, как новые подходы к организации образовательного процесса, так и к 

формированию инновационного мышления у учителей. 

Для старшей школы важным является подготовка выпускника XXI века, способного 

быть успешным и эффективным в современном мире, который быстро меняется, 

способными противостоять различным вызовам. Например, пандемии COVID-19, которая 

охватила мир в 2020 году, что привело к изменениям образовательной среды учебных 

заведений всех уровней и активизировало разработку и применение в образовательном 

процессе смешанных форм обучения, информационных образовательных технологий, 

программного обеспечения и т.д.). 

На этапе современного реформирования украинской образовательной системы 

наиболее актуальной есть проблема соответствия личности и профессиональной 

подготовки современного педагога требованиям демократического государства и 

гражданского общества. Это связано с тем, что воспитывать творческую, инициативную, 

неординарную личность, ответственного и компетентного работника, гражданина, 

патриота (который сегодня так необходим для украинского государства и общества), в 

состоянии только творческий, неординарный учитель-патриот с инновационным 

мышлением, подготовленный к постоянному совершенствованию личностных и 

профессиональных качеств и к осуществлению педагогической деятельности в 

инновационной образовательной среде. Поэтому для украинской образовательной 

системы важно успешное решение стратегических задач переподготовки педагогических 

работников учреждений общего среднего образования и подготовки студентов 

педагогических высших учебных заведений к эффективной работе в условиях 

инновационной образовательной среды. 

Среди основных характеристик профессионализма современного учителя 

исследователями определено инновационное мышление, а инновационность в 

Концепции новой украинской школы обозначена как одна из ключевых компетентностей 

педагога [3]. 

Для успешного протекания инновационных процессов в школе важно, чтобы 

учителя понимали сущность инновационной деятельности; были способны 

прогнозировать и оценивать результаты внедрения инновации; умели анализировать 

инновационный процесс от создания до внедрения и стандартизации инновации 

(понимать природу проблемы, на решение которой направлена инновация, 

разрабатывать этапы ее внедрения и оценивать результаты) [2]. 

Сложный феномен инновационного мышления педагога исследователями 

рассматривается как составляющая комплексного понятия „педагогическое мышление”, 
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которое имеет характерные признаки, особенности, отличатся спецификой и 

стереотипами; оригинальный, нестандартный способ восприятия, осмысления и оценки 

информации о педагогических субъектах и объектах, явлениях и процессах. В основе 

инновационного мышления учителя есть его внутренний мир, духовность и моральность, 

что определяет адекватное восприятие реальности, внешнего мира; принятие педагогом 

оригинальных (инновационных) решений в нестандартных педагогических ситуациях, 

что определяет модель его поведения и взаимодействия в образовательной среде [2]. 

Обобщенный анализ понятия „инновационное мышление” в психолого-

педагогической литературе показал, что исследователи одним из главных условий 

успешной профессиональной деятельности учителя определяют его способность к 

критическому оцениванию действительности (реальности), положительное восприятие 

ним инноваций и готовность к применению нового научного знания в педагогической 

практике. 

Процесс формирования инновационного мышления педагога предусматривает 

такие этапы, как: 

 создание условий, обеспечивающих инновационность образовательной 

среды (определение проблем и разработка инновационных идей для их 

решения, например – исследовательская деятельность учителя, организация 

ним учебно-исследовательской работы среди учащихся); 

 организация мероприятий (проектов, конкурсов, творческих групп 

новаторов и т.д.), которые способствуют формированию позитивного 

отношения субъектов образовательного процесса к изменениям 

образовательной среды и обеспечивают формирование и развитие 

инновационной культуры (способности педагога воспринимать инновации 

и осуществлять инновационную деятельность); 

 применение информационного, коммуникационного и дидактического 

инструментария (специфических инструментов, обеспечивающих 

познавательную и поисковую активность учителя, развитие его 

интеллектуальных способностей через творческое выполнение задач 

(проблемных и ситуационных) с целью решения педагогических задач. 

Среди средств формирования инновационного мышления учителя исследователи 

акцептуют внимание на воспитательные (формирование у учителей устойчивых мотивов 

к осуществлению инновационной деятельности, развитие педагогической культуры) и 

информационные (формирование умений работать с информацией: сбор, обработка, 

анализ, синтез, сохранение и распространение информации) [4]. 

Инновационность и творчество мышления педагога не является набором готовых 

алгоритмов и способов инновационной деятельности, это, прежде всего, специфический 

подход к организации педагогической деятельности, обеспечивающей профессиональное 

развитие и формирование интеллектуальной составляющей личности педагога.  

Уровень сформированного инновационного мышления учителя является важным 

условием его готовности к участию в инновационных процессах и предусматривает 

создание и развитие особых профессиональных качеств, определяющих эффективность 

образовательной среды в условиях инновационных изменений. 

На государственном уровне реформирования образовательной системы определяет 

новые подходы, стратегии и перспективы развития украинского образования, 

современный этап которого в законодательно-нормативных документах и научных 

трудах трактуется как инновационный, а образовательные изменения – как 

образовательные инновации [3]. Эффективность образовательных реформ зависит от 
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готовности педагогических работников к инновационной деятельности, их личностного 

восприятия и понимания изменений, поэтому формирование инновационного мышления 

учителя в период его подготовки в педагогических вузах и переподготовки учителей-

практиков является важным условием развития образовательной системы. 
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Abstract: This article reports on the Prospective Conception of the Pedagogy of Ethics, which 

has effects at both the macro-pedagogical and micro-pedagogical levels, offering viable and 

current epistemological and pragmatic solutions for current pedagogical science. Its components 

are relevant for the conceptual understanding of the problems of ethics in education, as well as in 

the pragmatic plan - orientation, reformation, configuration, monitoring of educational practices. 

 

Reieşind din afirmaţia că personalitatea cadrului didactic este o parte importantă a 

succesului şi eficienţei în educaţie, influenţând rezultatele procesului de învăţare, s-a determinat 

orientarea cercetărilor spre profilul profesorului, spre identificarea acelor trăsături de 

personalitate care influenţează randamentul la învăţătură al elevului. S-a constatat că există 

numeroase clişee comportamentale etice ale cadrelor didactice. 

De asemenea, s-a identificat analitic faptul că un cadru didactic acţionează în faţa elevilor 

sub o ipostază de model, fiind şi un simbol al autorităţii, deci posedând o influenţă potenţială de 

care, poate, nici nu îşi dă seama. Pe de altă parte, această influenţă nu este întotdeauna cea 

intenţionată de către profesor şi, de multe ori, elevul preia elemente marginale, nerelevante ori 

negative din comportamentul cadrului didactic. 

Comportamentul etic poate fi considerat din perspectiva unui şir de principii, reziduate în 

mai multe cercetări şi rezervând acestora unele funcţii de reglare etică. Totodată, ca să cunoşti 

etica, trebuie să pricepi fără reguli universale, să te însoţeşti, eventual, cu ele şi să poţi să 

prevezi consecinţele faptelor tale mizând pe experienţa pe care nimeni nu ţi-o poate formula 

sub o reţetă, dar toţi o pot arăta cu degetul. Aşa este omul care are prudentia, care ştie când să 

aibă curaj moral şi când să renunţe, lăsându-şi mândria deoparte [1, pp. 62-63]. 

Astfel, unitatea dintre etică şi pedagogie se evidenţiază prin necesitatea realizării unor 

abordări cuprinzătoare, sistemice, care să permită sesizarea şi conştientizarea legăturilor 

conceptuale şi metodologice, indeterminările dintre ele. 

Prin urmare, aceste consideraţii sunt circumscrise unei concepţii de natură existenţială şi 

personalizatoare, fundamentată pe un şir de dimensiuni integrate funcţional, ilustrând că 

valorificarea pedagogică a eticii face parte dintr-un context educaţional de mare complexitate 

filosofică, psihologică, antropologică, culturală. Această concepţie se bazează pe ideea 

privilegiată că nu atât comportamentul constituie etica, ci consecinţele acestui comportament şi 

semnificaţiile lui existenţiale. Fără îndoială, următoarele entităţi: 

1. Legităţile eticii în instituţia educaţiei (legitatea umanismului educaţional bazat pe o 

componentă etică esenţială; legitatea valorii etice ca un reglor al vieţii eului emotivist 

al fiinţei umane, în contextul acţiunii sale libere şi autonome, în procesul educațional al 

descoperirii sale ca persoană etică; legitatea schimbării rolului eticienilor în procesul 

de externalizare a eticii (aplicate) în funcţie de intruziunea ei în instituţia educaţiei şi 

de reflecţie etică din interiorul acesteia; legitatea pragmatismului eticii bazat pe 

imperativele mereu valabile ale relaţionării in instituţia educaţiei); 

2. Abordarea socio-constructivistă a pedagogiei eticii; 

3. Sistemul normativ al pedagogiei eticii (regulile: Pedagogia eticii urmează                 

să pornească de la informarea despre noţiuni, concept sau date ce ţin de conţinutul 

eticii nu pentru că această modalitate ar fi o bună pedagogie a eticii, şi tocmai pentru 
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faptul că ea nu poate fi practicată altfel. Etica poate fi comunicată, la nevoie, în mod 

exterior, iar conţinuturile eticii sau cunoaşterea factuală este necesară ca o pregătire. 

Practica etică presupune decizia liberă în gândire şi acţiune şi pretinde o sforţare 

morală continuă, de „suspendare” a propriei subiectivităţi in favoarea unui punct de 

vedere general, teoretic sau practic; funcţiile: epistemologică; orientativ-explicativă; 

prescriptivă; reflexivă (judecăţi de valoare); praxiologică (utilitară); finalitatea: 

fundamentarea ştiinţifică a unei viziuni teoretice şi ghidarea conceptuală a echilibrului 

dintre viziune şi aplicare în scopul eficientizării procesului de dezvoltare şi remedierii 

condiţiilor de modelare a fiinţei umane. Realizarea acestei finalităţi este dependentă 

de următoarele obiective: Formularea regulilor de valorificare a eticii şi oferirea de 

soluţii pentru subiecţii implicaţi în valorificarea eticii în instituţia educaţiei; 

Cercetarea problemelor de strategie, ajutând subiecţii să înveţe cum să valorifice 

etica în cadrul procesului educaţional; Furnizarea instrumentarului metodologic 

necesar valorificării eticii într-un cadru inovativ şi de perspectivă; Valorificarea 

coordonatelor generale ale procesului educaţional raportat la pedagogia eticii; 

Formularea recomandărilor pentru eventualitatea diverselor situaţii de învăţare; 

Formarea unei gândiri etice a celor ce valorifică pedagogia eticii, perfecţionarea 

limbajului respectiv, dezvoltarea cunoştinţelor procedurale (aplicarea cunoştinţelor 

etice şi interrelaţionarea lor activă). În general, pedagogia eticii are rolul de a 

propune soluţii valide la problemele legate de valorificarea eticii în instituţia 

educaţiei, nu ca un „reţetar”, deoarece problemele vizate au un caracter 

multidimensional; Valorificarea metodelor şi tehnicilor de predare (învăţare) valide 

în diverse contexte educaţionale; Constatarea, descrierea, analiza, explicarea şi 

formularea de temeiuri, argumente în viziune sistemică, a arsenalului formativ al 

Pedagogiei eticii, coroborând diverse achiziţii de date din domenii adiacente; 

Elaborarea unui „savoir” teoretic asupra pedagogiei eticii prin dezvoltarea unui 

corpus ştiinţific, teoretic şi metodologic propriu; Detalierea, concretizarea şi 

contextualizarea activităţii didactice organizate la nivel mediu, propriu Pedagogiei 

eticii.) 

4. Principiul centrării tridimensionale (etica centrată pe raţiune, etica centrată pe 

viaţă/acţiune; etica centrată pe persoană); 

5. Panorama evolutivă a personalităţii etice; 

6. Modelul pedagogic al reconstrucţiei eticii în instituţia educaţiei; 

7. Metodologia transcendentală a formării inteligenţei pedagogice etice. 

sunt complementare şi se află în interacţiune, fundamentând această concepţie, care este 

elaborată pentru nivelul de mijloc (medium), dar având efecte atât la nivelul macropedagogic, 

cât şi micropedagogic, oferind soluţii epistemologice şi pragmatice viabile şi actuale pentru 

ştiinţa pedagogică actuală. 

Toate aceste componente îşi au sursa în discursul teoretic, fiind de relevanţă maximă 

pentru înţelegerea conceptuală a problemelor eticii în educaţie, cât şi în planul pragmatic – 

orientarea, reformarea, configurarea, monitorizarea practicilor educaţionale. 

Dacă încercăm să desemnăm această nouă viziune în educaţie, atunci putem să o 

identificăm ca pe o concepţie, şi anume Concepţia prospectivă a Pedagogiei eticii. De 

asemenea, trebuie să constatăm că este vorba deopotrivă despre o concepţie de sorginte 

epistemologică, cât şi despre o concepţie aplicativă, având sarcina ca să fie cât mai explicită 

pentru a-şi dezvălui toate consecinţele. Fiind o concepţie în gestaţie, este necesar de a identifica 

ce o defineşte, avansând ipoteza că valorificarea pedagogiei eticii poate genera o criză a 
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neacceptării, însă miza este emergenţa unei noi configuraţii pedagogice, care este, deocamdată, 

implicită. 

Din totalitatea căutărilor şi teoretizărilor emerge un model general care confirmă ideile 

formulate, ce dau naştere unor componente „în acţiune”. 

Reflecţia asupra acestei acţiuni permite a conştientiza valoarea fiecărei componente, a 

reconstrui fundamentele teoretice, care au necesitat experienţe relaţionale diferite, constituind 

în acelaşi timp oportunităţi şi încercări. Toate componentele Modelului pedagogic al 

reconstrucţiei eticii în instituţia educaţiei (Figura 1) sunt prezentate printr-o sinteză 

structurală a acestora. În felul acesta, relaţia dintre pedagogie şi etică merge destul de departe, 

marcând trecerea la o concepţie obiectivistă a pedagogiei eticii. 

Chestiunea identităţii pedagogiei eticii este, aşadar, în mod fundamental, o chestiune de 

concepţie, ca o redefinire a contextului pertinent pentru realizarea fenomenului pedagogiei 

eticii, cu scopul de a explicita sensul fenomenului respectiv şi deci de a declanşa noi acţiuni ale 

actorilor implicaţi. 

Concepţia prospectivă a Pedagogiei etice se înscrie, astfel, într-un cadru de posibilităţi 

obiective, iar certitudinile de opinie nu exclud apriori dezvoltarea. Este exclusă, în general, şi 

ipoteza unei schimbări radicale, deşi unele aspecte de probabilitate pot indica eventualitatea 

acesteia. 

Trebuie să notăm, de asemenea, că prospecţia, în acest caz, poate avea diferite efecte (nu 

sunt excluse nici cele contradictorii). Propunând această concepţie prospectivă, coerentă şi 

operatorie, s-au „apropiat” două domenii care se „deschid” spre problematici apropiate pentru a 

aborda mizele şi procesele formării moralităţii. 
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Figura 1. Modelul pedagogic al reconstrucţiei eticii în instituţia educaţiei [3, p. 204] 

 

 Propunând articularea dimensiunilor teoretice şi praxiologice, obiective şi subiective, s-a 

ţinut cont de experienţele lucrărilor asupra eticii, asupra moralităţii şi asupra fenomenului 

educaţional. Evoluţiile puse în evidenţă sunt legate de procesul global, semnificativ şi complex, 

care valorifică pedagogic etica. În perspectiva deschisă, acest proces a fost interpretat ca o 

trecere la o formă socială a educaţiei, la o configuraţie etico-pedagogică în care se manifestă 

plenar valoarea. 

Cristalizarea Pedagogiei eticii urmează proceselor de obiectivare, acumulării cunoaşterii 

discutate pe parcursul cercetării. La nivel de legitimare, integrarea reflexivă a componentelor 

teoretico-aplicative ating o împlinire adecvată, fiind văzute ca puncte de reper. Pedagogia eticii 

devine, aşadar, o parte a unui corpus teoretic cu mult mai cuprinzător, cel al Concepţiei 

prospective, care, în legitimarea finală constă în „localizarea” ei într-un cadru de referinţă 

educaţional. 

În felul acesta, este posibil ca, analitic, legitimarea incipientă să acţioneze de îndată ce un 

set de obiectivizări pedagogice (legităţi, teorii, principii, reguli, obiective, factori, valori, concept) 

sunt identificate şi explicate. 
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 Cu alte cuvinte, odată cu dezvoltarea ideilor specializate şi administrării lor analitice, 

Pedagogia eticii începe să treacă dincolo de teorie şi să devină aplicare practică. Odată cu acest 

pas, sfera legitimării începe să capete autonomie şi, în cele din urmă, generează propriile 

procese educaţionale. Este important să subliniem că această legitimare conferă valabilitate 

cognitivă Pedagogiei eticii şi justifică valoarea ei preteoretică şi postteoretică şi practică. Cu alte 

cuvinte, universul ştiinţific al Pedagogiei eticii este capabil să atingă un grad înalt de autonomie 

faţă de propria bază conceptuală. 

Deşi în practică pot fi întâlnite variaţii mari, teoretic această vizualizare rămâne 

adevărată pentru un întreg corpus de cunoştinţe asupra Pedagogiei eticii. Odată cu „apropierea” 

de această Concepţie prospectivă, pot apărea modificări importante ale sensurilor Pedagogiei 

eticii ca fiind „de la sine înţelese”. În baza varietăţii de legităţi formulate, câmpul acţiunilor 

formative se lărgeşte, utilitatea lor manifestându-se prin clarificarea condiţiilor care le 

favorizează. De aici decurge necesitatea unei atenţii deosebite în formularea afirmaţiilor care 

vizează logica pedagogiei eticii, care nu rezidă numai în funcţionalitatea ei externă, ci şi în 

modul de reflecţie asupra acesteia. Altfel spus, conştiinţa reflexivă „suprapune” logica peste 

câmpul pedagogiei eticii. Anume educaţia este aceea care operează această suprapunere 

fundamentală. Edificiul pedagogiei eticii este clădit pe baza educaţiei şi o utilizează ca principal 

instrument. Logica atribuită astfel pedagogiei eticii este parte a concepţiei şi trebuie văzută ca 

atare. Ca rezultat, este uşor de perceput dacă pedagogia eticii funcţionează într-adevăr şi se 

integrează în procesul educaţional aşa cum „se aşteaptă”. 

 Dezvoltarea unor mecanisme specifice de control educativ al pedagogiei eticii devine de 

asemenea necesară odată cu obiectivarea acesteia. Devierea de la căile de acţiune programate 

reduce valoarea pedagogiei eticii. 

În acest context, este esenţial un set surprinzător de acţiuni cu care este confruntat 

subiectul implicat. Dacă luăm în considerare elementele importante ale pedagogiei eticii, atunci 

linia de acţiune formativă poate fi axată pe formarea inteligenţei pedagogice etice (IPE), ca 

răspuns la problematica educaţiei actuale, în care tensiunea dintre material şi spiritual atinge un 

nivel problematic. În acest context, a fost elaborată Metodologia transcendentală a formării 

inteligenţei pedagogice etice. 

Or, în acest cadru de referinţă, inteligenţa pedagogică etică presupune o capacitate a 

pedagogului de a discerne şi a alege între diferite alternative, luând hotărârea cea mai potrivită; 

de a separa ceea ce este valoros de ceea ce este lipsit de valoare într-o acţiune sau într-un 

comportament; de a alege ceea ce este necesar pentru desfăşurarea unei activităţi didactice de 

ceea ce este irelevant pentru această activitate. Produsul inteligenţei etice pedagogice este 

autoguvernarea mentală, astfel ca gândurile şi acţiunile cadrului didactic să fie coerente şi 

adecvate nevoilor de educaţie în aspect etic. 

 Identificarea unei noi forme de inteligenţă, cea etică în context pedagogic sau inteligenţa 

etică pedagogică, nu este evidenţiată în domeniul pedagogiei. Însuşindu-ne unele proprietăţi 

care au fost deja expuse în lucrările de etică, putem introduce şi alte repere pentru inteligenţa 

etică, care nu au fost până la moment cercetate. 

Presupunem că sintagma inteligenţa etică poate genera în sfera pedagogică anumite 

reacţii de neînţelegere, din mai multe motive. În primul rând, pedagogii manifestă o serie de 

necesităţi formative care nu „încap” în programele actuale de formare din perspectiva 

valorificării eticii. 

Presupunând că pedagogul se află în formare anionică, există şi o serie de forţe care nu 

se regăsesc în formarea profesională existentă, astfel putând fi identificat un sens etic, cu o 

formă de cunoaştere teoretică care trebuie să fie aplicată. 
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Inteligenţa etică pedagogică evocă ideea pregătirii pedagogice pentru cunoaşterea 

propriei experienţe etice şi a orizonturilor de sens ale acesteia, dar deschide şi largi posibilităţi 

în modelarea acestei experienţe altor persoane (celor pe care îi învaţă). 

 La baza Metodologiei transcendente stă Modelul lui J. Guilford, rezultat din concepţia lui 

despre inteligenţă. Acest model are în vedere 3 componente: operaţiile, conţinuturile şi 

produsele. Operaţiile sunt procese intelectuale principale. De aici am selectat: capacitatea de 

cunoaştere, producţia şi aprecierea; Conţinuturile de informaţii sunt de mai multe feluri. Noi le-

am selectat pe cele semantice: informaţii sub formă de semnificaţii, care exersează inteligenţa în 

general şi pe cea verbal, în special; informaţii comportamentale, rezultate din relaţiile 

interumane, care exersează inteligenţa socială şi inteligenţa etică. Produsele sunt rezultatele 

prelucrării informaţiilor: unităţi, relaţii; sisteme, conexiuni, transformări, implicaţii, consecinţe 

etc. [Apud 2, p. 233]. 

Metodologia transcendentă prefigurează un scop al pedagogiei eticii, anume acela de:  

a) formarea a atitudinii pro-teorie, care oferă principia generale şi  

b) externalizarea eticii în cadrul pedagogic.  

A transcende constă în a trece dincolo de…, în a depăşi o limită, o nemulţumire de ceea ce 

cunoaştem, manifestând pasiunea de a cerceta ceea ce se află dincolo de limită, ceea ce se 

ascunde dincolo de ceea ce cunoaştem. 

Capacitatea de transcendenţă este o putere a inteligenţei etice, care oferă pedagogului 

abilitatea de a se deplasa spre ceea ce nu cunoaşte. În acţiunea de transcendere se dă ceea ce are 

fiecare mai bun în sine, resursele şi posibilităţile pentru ceva superior. 

 Pornim de la teza conform căreia pedagogul dispune de o capacitate etică pe care nu o 

poate dezvolta, nici satisface, decât cultivându-i şi dezvoltându-i inteligenţa etică, ca o 

inteligenţă non-canonică, adică în afara inteligenţilor multiple. În cazurile de anemie etică ca 

acelea în care se află instituţia educaţiei azi, dezvoltarea unei astfel de forme de inteligenţă 

deschide noi orizonturi. Cunoaştem că cuvântul latin intelligentia provine din intelligere, compus 

din intus (intre) şi legere (a alege). A fi inteligent înseamnă, prin urmare, a şti să alegi cea mai 

bună alternativă dintre mai multe, după cum am menţionat anterior, dar şi a şti a citi în 

interiorul lucrurilor. Cel ce alege are capacitatea de a delibera, de a cântări argumentele pro şi 

contra ale unei asemenea alegeri şi de a anticipa consecinţele [Apud 4, p. 15]. Această calitate, 

după ce este antrenată suficient, salvează pedagogul de multe eşecuri profesionale şi îi deschide 

calea spre dobândirea succesului. Inteligenţa se poate defini şi ca puterea de a învăţa sau a 

înţelege, ca aptitudine de a cunoaşte. Inteligenţa se poate caracteriza şi ca un ansamblu de 

aptitudini pe care pedagogii le folosesc cu succes pentru a-şi realiza obiectivele alese în mod 

raţional. 

Datorită inteligenţei, ştim la ce să ne aşteptăm şi putem să ne adaptăm comportamentul 

în funcţie de ceea ce ne înconjoară [ibidem, p. 17]. Produsul direct al inteligenţei este 

autoguvernarea mentală. Scopul este de a se guverna personal în aşa fel încât gândurile şi 

acţiunile să fie organizate, coerente şi adecvate atât nevoilor interne, cât şi nevoilor mediului 

educaţional. Or, ceea ce numim inteligenţă, este, înainte de toate, capacitatea pe care o are 

persoana de a se crea singură [idem, p. 18]. 

 De asemenea, putem vorbi de aplicarea unor metode specifice: 

• Metoda diaporematică sau a sintezei, de inspiraţie aristotelică, care presupune 

acceptarea pluralismului (se acceptă varianta A1+A2+A3+A4 etc., care, până la 

urmă, echivalează cu varianta Ax), abordat într-o sinteză unică. 

• Metoda coherentistă, care presupune o critică raţională, un echilibru reflectat şi 

cel mai bun acord posibil al celor implicaţi în analiză (discuţie, comentariu etc.). 

Rezultatul este un „verdict” oficial, chiar dacă este mereu revizuibil. 
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• Metoda cazuistică, care prevede înaintarea unui principiu/unei teze/idei 

generale, apoi se propun o serie de cazuri paradigmatice. 

După aceasta, „ne mişcăm” cu paşi mici, introducând variate circumstanţe, făcând cazul 

cât mai problematic. 

Astfel, conchidem că câmpul de acţiune al Metodologiei prevede organizarea şi 

realizarea eficientă a procesului de conştientizare a valorii Pedagogiei eticii. Pedagogul etician îşi 

asumă următoarele roluri: 

1. Cercetător al teoriilor morale (filosofia morală, etica teoretică); 

2. Creator de metode şi instrumente adecvate nevoilor diverşilor beneficiari, împreună 

cu aceştia (etica aplicată); 

3. Formator al specialiştilor în etica aplicată. 
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Abstract: The SARS-CoV-2 pandemic, with major effects in the course of the education process, also 

influenced initial teacher training. The new conditions have required pedagogical practice to be 

carried out on-line, an alternative adopted in many training programs for future teachers. Since 

this solution was considered to be better than the temporary abandonment of practical training, 

students and their mentors had to adapt. 

This paper contains the results of a study which had the objective of analyzing the perception 

of students with regard to the development of teaching practice in the online system. The questions 

were aimed at the skills developed in this way, the difficulties they have experienced, but also the 

potential benefits for the future as a result of this experience. 

 

Analiza contextului care a generat necesitatea desfăşurării practicii pedagogice în format 

online 

Dinamica socială a lumii în continuă transformare, ca urmare a evoluţiei ştiinţei, 

tehnologiei, stilului de viaţă, este de mult o realitate ce determină reconfigurări valorice şi 

comportamentale. Chiar şi în această conjunctură, pandemia SARS-CoV-2 a avut, în primul an, un 

impact major asupra tuturor domeniilor de activitate. Mai mult decât oricând în istoria recentă, 

educaţia şi-a demonstrat rolul de resursă esenţială în gestionarea crizelor, atât la nivel 

economic, politic, comunitar, cât şi în plan individual. Chiar dacă reordonarea reliefului social de 

după coliziunea cu criza sanitară, în prima parte a anului 2020, a trecut prin câteva etape de 

teamă, derută, insecuritate, omenirea a căutat soluţii şi, cel puţin în parte, s-a adaptat noilor 

condiţii. Este de presupus faptul că fără o educaţie prealabilă pentru schimbare, fără suportul 

tehnologic preexistent (dar exploatat insuficient, în unele domenii, până în 2020), sincopele în 

funcţionarea societăţii ar fi fost mai profunde, cu urmări mult mai grave.  

Particularizând în domeniul educaţiei, adaptările şi reorganizarea de proces, comunicare, 

resurse s-a produs rapid, în doar câteva luni de la întreruperea unui circuit de practici ce păreau 

invariabile. Şcoala online, o sintagmă pe cât de vehiculată şi necesar aplicată în situaţia dată, pe 

atât de criticată, a devenit o realitate constantă în vieţile profesorilor, elevilor şi studenţilor de 

pe întreaga planetă. Avantajul preexistenţei acestui concept (educaţia la distanţă) a fost 

valorificat la maximum, mai ales că intuitivitatea platformelor e-learning a facilitat fuziunea cu 

experienţa didactică. Profesorii au înţeles că,,aspectele-cheie ale competenţelor de instruire 

asistată de calculator sunt mai degrabă de ordin pedagogic decât tehnic” [1, p. 15], iar 

mobilizarea pentru sprijinul acordat prin formare continuă a fost rapidă. Dincolo de limitele 

inerente ale acestui sistem, în mod sigur asistăm la un fenomen impresionant prin forţă şi prin 

intenţia de a se conserva efectele benefice ale educaţiei într-un cadru total atipic.  

În instituţiile de formare iniţială a cadrelor didactice, problematica declanşată de 

restricţiile pandemice a adăugat un plus de dificultate prin imposibilitatea efectuării practicii 

pedagogice în condiţii de interacţiune directă cu clasele de elevi şi grupele de preşcolari. Dacă în 

perioada martie-iunie 2020 această formă de pregătire, în România, a fost sistată complet, cu 

repercusiuni evident nefavorabile asupra formării competenţelor viitoarelor cadre didactice, 

anul şcolar/universitar 2020-2021 a debutat cu o serie de adaptări şi scenarii aplicabile. S-au 

reorganizat formaţii de lucru, s-au adoptat măsuri suplimentare de protecţie, dar, din păcate, 
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intervalele de desfăşurare a practicii pedagogice în sălile de clasă au fost scurte şi mai puţin 

productive decât în perioada pre-pandemică. Eficientizarea învăţământului online a permis însă 

acomodarea acestor demersuri şi pentru zona de pregătire practică, fiind extinsă la nivel 

naţional ca oportunitate de dezvoltare a competenţelor didactice. Pentru multe instituţii de 

formare iniţială, practica online a însemnat mai mult decât o cvasi pregătire fără implicarea 

directă a elevilor şi studenţilor în desfăşurarea activităţilor, atât de necesară pentru exercitarea 

în condiţii optime a viitoarei lor profesiuni.  

Repere şi rezultate ale unui studiu privind adaptarea practicii pedagogice la 

restricţiile impuse de pandemia SARS-CoV-2 

Studiul realizat la nivelul a două instituţii care includ formarea iniţială a cadrelor didactice 

– Universitatea „Dunărea de Jos” şi Colegiul Naţional „C. Negri” din Galaţi, România, la care au 

participat studenţi ai programului Pedagogia Învăţământului Preşcolar şi Primar şi elevi ai 

profilului pedagogic, specializarea învăţător-educator, a reliefat percepţia asupra impactului pe 

care practica pedagogică online îl poate avea asupra profesionalizării lor. Desfăşurat pe un lot de 

82 de subiecţi, studiul constatativ a avut la bază metoda anchetei în forma chestionarului cu 

următoarea selecţie de itemi direct relevanţi pentru obiectivul cercetării: „Pentru 

dumneavoastră, cea mai importantă competenţă dezvoltată în cadrul practicii pedagogice online 

este: competenţa de utilizare a platformelor e-learning; competenţa de utilizare a aplicaţiilor 

pentru învăţare, adaptate vârstei copiilor; competenţa de comunicare şi de gestionare a grupului 

în mediul online; competenţa de asimilare şi interpretare a informaţiilor despre tehnologie,        

e-learning, desfăşurarea procesului de învăţământ în sistemul online”; „Când veţi deveni cadru 

didactic, ca urmare a experienţei online cel mai sigur veţi utiliza: aplicaţii, jocuri, suporturi 

digitale pentru învăţare (manuale, fişe de lucru etc.); platforme e-learning pentru desfăşurarea 

unor activităţi şi stocarea unor materiale; tehnologia la purtător (smartphone, tablete, 

smartwatch) pentru documentare, căutare şi selecţie de informaţii”; „Cum consideraţi că a 

influenţat experienţa practicii pedagogice online pregătirea dumneavoastră pentru profesia 

didactică?: Consider că mi-am dezvoltat mai multe competenţe decât aş fi dobândit numai prin 

practica fizică; Consider că pregătirea mea ar fi fost mai bună dacă efectuam doar practică în 

sistem fizic; Nu mă pot pronunţa”.  

 Dintre studenţii şi elevii chestionaţi, un procent nesemnificativ statistic se încadrează 

într-o experienţă de practică pedagogică observativă, majoritatea (89%) fiind activi în procesul 

de proiectare şi desfăşurare a lecţiilor în sistem online – sincron, asincron sau în ambele 

variante. Important în interpretarea rezultatelor statistice este şi faptul că mare parte dintre 

repondenţi a acumulat achiziţii teoretico-practice atât în susţinerea lecţiilor fizic, în sala de clasă, 

cât şi în mediul online, ceea ce considerăm că a favorizat comparaţia între cele două şi a 

influenţat răspunsul la itemul vizând competenţele formate. Ca urmare a experienţei de practică 

pedagogică în mediul online, un procent de 50% indică utilizarea cu bună cunoaştere a e-

learning, iar 42,7% consideră că încă se află într-o etapă de asimilare. Analiza acestor variabile 

conduce la constatarea că repondenţii care au participat la studiu sunt familiarizaţi cu pregătirea 

practică în sistem online, au acumulat o experienţă relevantă pentru stadiul în care ne aflăm, cu 

încă multe provocări implicit pentru profesorii-mentori – ei înşişi exploratori în complexitatea şi 

imprevizibilitatea învăţământului desfăşurat astfel.  

 Referitor la itemul care a investigat percepţia asupra celei mai importante competenţe 

dezvoltată în cadrul practicii pedagogice online, repondenţii au identificat, în procent de 41,5% o 

dimensiune teoretică: asimilarea şi interpretarea informaţiilor despre tehnologie, e-learning, 

desfăşurarea procesului de învăţământ în sistemul online. Opinăm că o astfel de alegere se 

justifică prin îmbogăţirea bagajului informaţional percepută de studenţi şi elevi, valoros prin 

prisma faptului că asimilările s-au produs mai mult direct în procesul aplicativ şi mai puţin prin 
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studiu al literaturii sau al materialelor cu astfel de conţinuturi. Competenţa de comunicare şi de 

gestionare a grupului în mediul online este, de asemenea, importantă ca rezultat statistic 

(30,5%), mai ales că, dintre repondenţi, 35,4% au avut ca temere principală, înainte de 

susţinerea lecţiilor online, lipsa de control asupra dinamicii clasei de elevi/grupei de preşcolari. 

În acelaşi procent (35,4%), practicanţilor care au susţinut lecţii online le-a fost teamă că 

tehnologia le va crea probleme neprevăzute, însă, în mare parte, au depăşit dificultăţile.  

 Deşi necorelate cu rezultatele la itemul privind tipul competenţelor dezvoltate, 

procentele obţinute din răspunsurile la itemul despre utilizarea abilităţilor dobândite în această 

perioadă au reliefat o intenţie majoritară (61%) de includere în strategiile didactice a 

aplicaţiilor, jocurilor şi suporturilor digitale pentru învăţare. Percepţia participanţilor la studiu, 

conform căreia nu se simt suficient de competenţi în folosirea unor astfel de instrumente de 

lucru – deşi îşi doresc să le utilizeze în viitoarea profesie – poate fi explicată prin faptul că: pe de 

o parte, această experienţă este în curs de formare, pe de altă parte, lecţiile demonstrative ale 

profesorilor-mentori au expus anumite beneficii care ar putea fi exploatate şi după revenirea în 

totalitate la învăţământul fizic, aşadar au consolidat intenţia asistenţilor la lecţiile respective. 

Este dificil de identificat dacă explicaţia ar putea să se desprindă doar din faptul că ne referim la 

practicanţi, nu la cadre didactice cu mai multă expertiză în utilizarea aplicaţiilor multimedia. 

Unii dintre profesorii-mentori sunt ei înşişi începători în folosirea e-learning, chiar dacă 

experienţa didactică îi ajută să o integreze cu facilitate în procesul de învăţământ. De altfel, în 

procent majoritar de 84,1%, participanţii la studiu cred că, în viitor, în cadrul programelor de 

formare iniţială a cadrelor didactice ar trebui să se studieze o disciplină privind învăţământul 

online.  

 Analiza procentelor de răspuns pentru itemul relativ la influenţa practicii pedagogice 

online asupra pregătirii profesionale a evidenţiat o statistică optimistă: 63,4% dintre repondenţi 

consideră că şi-au dezvoltat mai multe competenţe decât ar fi dobândit numai prin practică fizică 

şi doar 25,6% conclud, prin varianta de răspuns aleasă, că pregătirea le-ar fi fost mai bună dacă 

ar fi efectuat practica exclusiv în format fizic. Dat fiind faptul că, în grupul investigat, se află şi 

elevi/studenţi care nu au susţinut nicio lecţie în sala de clasă, alegerea este motivată, fiind 

nevoie de termeni de comparaţie în privinţa praxisului celor două moduri de efectuare a 

practicii pedagogice. Totuşi, aceste rezultate, e adevărat, obţinute prin autopercepţie, pot sta ca 

argument contra asprelor critici aduse sistemului online, mergând până la negarea totală a 

eficienţei acestuia. O cercetare amplă, pe un lot reprezentativ, incluzând şi evaluarea 

competenţelor practicanţilor/cadrelor didactice formate online, s-ar constitui într-o 

oportunitate pentru investigarea acestor influenţe, astfel încât să se ajungă la răspunsuri mai 

mult bazate pe ştiinţă şi mai puţin pe presupunerile generate de comparaţia subiectivă între 

sistemul clasic-fizic şi sistemul online.  

 Chiar dacă dezvoltarea unor competenţe digitale şi didactice, ca efect al adaptărilor 

impuse de criza sanitară, este percepută a fi un plus de pregătire profesională, 52,4% dintre 

participanţii la studiu sunt de părere că învăţământul online este mai puţin eficient decât 

învăţământul fizic, 20,7% fiind nehotărâți în privinţa concluziilor acestei comparaţii. De 

asemenea, în procent de 40,2%, repondenţii consideră că lecţiile desfăşurate în format online 

sunt mai rigide şi mai statice, deşi, în procent comparabil (36,6%), au perceput învăţământul 

online a fi mai atractiv şi mai diversificat pentru copii. Doar pe baza acestor răspunsuri este 

dificil de stabilit o legătură de cauzalitate între rezultatele individuale de învăţare şi preferinţa 

pentru un anumit format de studiu, însă ele au fost solicitate prin prisma experienţei de practică 

pedagogică. Variabilele care ar putea fi introduse într-o analiză mai complexă ar putea delimita 

şi alte condiţii, precum: stilul de predare al profesorului-mentor (particularizat la stilul de 

predare online), consistenţa suportului primit de elevi şi studenţi în proiectarea şi organizarea 
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lecţiilor sincron şi/sau asincron, tipul şi frecvenţa pragurilor emoţionale depăşite sau nu de 

practicanţi pe parcursul experienţelor de predare online etc.. 

Concluzii. Situaţia actuală ne obligă să reformulăm şi să nuanţăm răspunsurile la unele 

întrebări pe care ni le adresam înainte de martie 2020: ” Care este viitorul educaţiei online?, 

Cum poate contribui educaţia online la un viitor mai bun?, Ce este necesar pentru a valorifica 

potenţialul educaţiei online?, Care sunt implicaţiile învăţării online pentru liderii educaţionali?, 

Cum ar trebui să răspundă guvernele şi factorii de decizie la educaţia online?” [2] Spre exemplu, 

înainte de declanşarea pandemiei, practica pedagogică online nu semnifica nimic, pentru că în 

nicio instituţie de formare iniţială nu se preconizase o atare modalitate de lucru cu 

studenţii/elevii. Totuşi, în pofida inerentelor dezavantaje, provocate în special de absenţa sau 

eficienţa redusă a interacţiunilor directe, practica pedagogică desfăşurată online poate contribui 

la dezvoltarea competenţelor profesionale. Intenţia viitoarelor cadre didactice de a aplica în 

profesie experienţele fortuite de învăţare, exprimată explicit în alegerea unor răspunsuri, denotă 

flexibilitate, adaptabilitate şi interiorizarea necesităţii de a accepta schimbarea. 

Fără a ne propune un demers de justificare a persistenţei unor activităţi online după 

încheierea crizei, considerăm că acest studiu susţine ideea de extindere, în parte, a achiziţiilor 

dobândite în perioada pandemică. Date fiind caracteristicile generaţionale şi ale societăţii bazate 

pe cunoaştere, avantajele utilizării tehnologiei multimedia în procesul de învăţământ sunt 

evidente: o mai bună adaptare la interesele copiilor şi la viteza de circulaţie a informaţiilor, o 

gestionare mai eficientă a materialelor-suport şi a rezultatelor evaluării, o diversificare a 

strategiilor didactice prin răspunsul prompt la nevoile elevilor şi ale studenţilor. Toate acestea, 

evident, sunt ideal de mixat într-o normalitate a relaţiilor sociale.  
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Abstract: The content and peculiarities of the organization of students’ independent work as one of 

compulsory types of educational activities at the university, which activates their cognitive, mental 

and creative abilities are analyzed in the article. 

The main emphasis is on the fact that with the correct and rational organization of this type 

of educational and cognitive activities, students successfully form the necessary professional 

competencies, stable need for self-education, the level of their self-realization increases; the 

individual pedagogical style is formed. In general, the independent work of students at the 

university is considered as an important reserve in the qualitative training of qualified 

professionals in the field of education. 

 

Ведущая роль в решении проблем реформирования и модернизации современного 

образования принадлежит высшей школе, так как она призвана обеспечивать подготовку 

специалистов разных звеньев образования: средняя школа, лицей, гимназия, колледж.  

Сегодня нужна такая модель педагогического образования, которая учитывала бы 

не только требования общества, но и индивидуально-психологические качества 

личности, ибо только духовно богатая личность может сформировать себе подобную. В 

этой связи меняется направленность функций современного образования, то есть 

осуществляется перенос акцентов, а именно: педагог не только трансформатор знаний и 

умений в определенной области, но и тот, который формирует себя как глубокого 

аналитика реально существующих социально педагогических явлений, учителя-

профессионала, педагога-мастера. 

Практика показывает, что реформирование высшего педагогического образования 

в Украине произошло в основном в двух направлениях: преобразование педагогических 

институтов в университеты и введения двухуровневой системы подготовки 

специалистов: бакалавр, магистр. Эти преобразования затронули в основном 

организационную сторону, но не содержательную и технологическую. Недостаток таких 

попыток реформирования в том, что сохраняется старый подход с ориентаций на 

овладение студентами знаниями по профильному предмету и недооценка другого 

аспекта профессионально-педагогической подготовки - творческой личности учителя, 

умеющего управлять процессом интеллектуального, духовного и нравственного 

становления личности учащегося. Изучение анализа работы начинающих педагогов 

позволяет сделать вывод о том, что они не столько нуждаются в полноте 

профессиональных знаний и умений, сколько в не умении сформировать активную 

позицию и творческий стиль деятельности. 

По данным опроса (300 участников), только 30% молодых учителей уверенны в 

своей профессиональной деятельности, а из них – только 10% без проблем включились в 

самостоятельную педагогическую работу. Учитывая этот факт, проблема 

реформирования вузовского процесса состоит в том, чтобы изменить позицию студента в 

учебном процессе, превратить его с пассивного в активного субъекта собственного 

образования и профессионального становления. Речь идет о подготовке компетентного, 
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конкурентоспособного профессионала, способного работать на засадах инновационных 

подходов к организации образовательного процесса, динамично реагировать на все 

изменения в реалиях социокультурной среды. 

Не смотря на разнообразные различия в подходах касательно содержательного 

наполнения понятия „профессиональная компетентность” в современной 

педагогической науке, в них просматривается много общих характеристик. К примеру, 

под понятием „профессиональная компетентность” подразумевается единство 

теоретической и практической готовности студентов к осуществлению 

профессионально-педагогической деятельности (М. Ярмоленко, В. Мыжерыкова); 

„профессиональная компетентность” - это интегративное личностное образование, 

которое базируется на теоретических знаниях, практических умениях, личностных 

качествах и опыте (С. Рудышин); понятие „профессиональная компетентность” включает 

в себя следующие составляющие: мотивация (направленность личности), педагогические 

способности; черты характера; индивидуальный стиль; креативность; высокий уровень 

самоорганизации (А. Маркова); «профессиональная компетентность”, это единство 

процесса обучения с профессиональным развитием студента (А. Вербицкий); 

„профессиональная компетентность” включает следующие компоненты: 

содержательный (теоретические, методические, психолого-педагогические знания), 

технологический (методические, проективные, коммуникативные, конструктивные, 

креативные, оценочные, информационные умения), собственный опыт (отношение к 

профессии, людям, готовность к проявлению личной инициативы и профессионального 

роста). (И. Якыменко, В. Якыменко) и др. Исходя из выше изложенного, под понятием 

«профессиональная компетентность” следует подразумевать некую совокупность 

знаний, умений, навыков, а также личностных качеств, что дает возможность 

специалисту квалифицированно осуществлять свою профессиональную деятельность 

или выполнять определенные задания и функции, направленные на достижение 

профессиональных стандартов. 

В связи с внедрением компетентностного подхода в систему подготовки 

педагогических кадров одним из приоритетов высшей школы есть подготовка 

специалиста, способного успешно справляться с проблемными заданиями, активно 

реагировать на нестандартные ситуации, постоянно работать над своим 

профессиональным самоусовершенствованием. „Речь идет о внедрении в вузовскую 

практику такой модели высшего педагогического образования, которое бы повышало 

практическую значимость и возможность знаний, как инструмента практического 

действия специалиста” [1, с. 32]. 

В этом контексте считаем целесообразным сделать акцент на одной из 

традиционных  и очень важных составляющих профессионально-педагогической 

подготовки будущих специалистов – как самостоятельное обучение, ибо „…учитель, 

переставший работать над собственным развитием и не участвующий в инновационной 

деятельности, обладает индивидуальностью и является субъектом педагогической 

деятельности, но личность в нем умерла. Нет творчества – нет личности” [2, с. 16]. 

Следовательно, приобщение студентов к разным видам самостоятельной деятельности 

активизирует их интеллектуальные и творческие способности. К тому же этот вид 

деятельности сегодня рассматривается как плановый, обязательный, организованный, 

методически продуманный и осуществляется под руководством и контролем 

преподавателя. 

Не случайно на этот вид учебно-познавательной деятельности сделан акцент в 

сегодня действующих научных программах МОН Украины, а точнее рекомендационные 
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нормы составляют от 1/3 до 2/3 общего времени, которое отводится на самостоятельную 

работу, сокращая при этом количество аудиторных часов. Этот факт свидетельствует о 

том, что самостоятельная работа рассматривается в качестве важного резерва 

повышения эффективности подготовки будущих учителей, и при её правильной и 

рациональной организации результаты будут достаточно убедительны.  

Вместе с тем психолого-педагогические исследования данной проблемы 

свидетельствуют о том, что свыше 50% студентов не готовы к проведению 

самостоятельной работы из-за отсутствия необходимых навыков, умений и 

соответствующей мотивации, а также в виду отсутствия чётких методик у 

преподавателей касательно организации этого вида работы.  

Проблеме организации самостоятельной работы студентов в системе высшего 

образования посвящены исследования многих ученых Украины: В. Евдокимова, 

М. Горунова, Г. Заскалеты, И. Прокопенко, И. Шайдур и др. Вопросом управления и 

контроля самостоятельной работы студентов занимались исследователи Л. Клименко, 

В. Шпак; проблеме формирования умений студентов осуществлять познавательную 

деятельность во внеаудиторное время посвящены работы О. Лошак, А. Козак, 

М. Красницкого. Несмотря на наличие многочисленных и разновекторных исследований 

данной проблемы, остаются не изученными в полней мере теоретические предпосылки 

организации самостоятельной работы студентов, ориентированные на их 

индивидуальные способности; механизмы влияния самостоятельной работы на 

формирование профессионально-педагогических компетентностей студентов.  

Изучение этой проблемы дает основание утверждать, что главными звеньями 

организации этого вида деятельности студентов есть: 1) планирование и физические 

затраты времени; 2) сочетания и взаимосвязь разных форм работы: фронтальной, 

групповой, индивидуальной; 3) подбор и использование организационных форм и 

методов, способствующих активизации познавательной деятельности;                                     

4) предоставление студентам целесообразной консультативной помощи со стороны 

преподавателя. По мнению многих преподавателей, самостоятельную работу студентов 

следовало бы рассматривать как равноценный с лекциями и практическими занятиями 

вид деятельности, для которого характерны следующие особенности: введение в 

расписание определенного дня и времени; работа без непосредственного участия 

преподавателя, но обязательно под его контролем. Есть и другое мнение, которое 

основывается на том, что самостоятельная работа охватывает всю интеллектуально-

познавательную деятельность студента, которую он осуществляет не только в 

неаудиторное время, но и на лекциях, семинарах, индивидуальных беседах, в процессе 

подготовки к зачетам, экзаменам, написания курсовых и дипломных работ. Учитывая оба 

подхода, с уверенностью можно констатировать, что самостоятельная работа является 

активной познавательной деятельностью, которая связана с выполнением различных 

видов заданий, среди которых следует назвать: работа с конспектами, рекомендованной 

литературой, конспектирование фундаментальных работ, предусмотренных программой 

учебной дисциплины, проведения исследований, подготовка рефератов, фиксированных 

выступлений (докладов) для семинарских занятий, подготовка учебных мини-проектов. 

Самостоятельная работа студентов имеет три основных этапа: 1) подготовка студентов к 

выполнению заданий (теоретическая, психологическая, организационно-методическая, 

техническая); 2) непосредственное выполнение учебного задания; 3) анализ 

выполненного задания. 

Данный вид учебной деятельности будет иметь положительный результат при 

соблюдении двух важных условий: а) выработка мотивационной установки в постоянном 
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умственном развитии; б) постоянное наращивание и мобилизация интеллектуальных 

усилий на выполнение более сложных заданий с доведением их до нужного уровня. 

Соблюдение этих требований делает самостоятельную работу более результативной, 

вызывает интерес учащихся, способствует фиксации стойкой мотивации к изучению 

дисциплины. Следует отметить, что в этом процессе учебной деятельности студентов, 

ведущая роль принадлежит преподавателю, так как он определяет и чётко формулирует 

перечень заданий, предусмотренных программой учебной дисциплины, определяет 

методы, приемы и формы обработки программного материала, четко прописывает 

формы контроля и оценивания того или иного вида выполненного задания. Задания 

преподаватель определяет исходя из той дидактической цели, которую нужно достичь: 

поиск новых знаний, их осмысление, формирование практических умений и навыков, 

систематизация и закрепление знаний, их проверка. Задания могут быть разного 

характера: от репродуктивных до творческих. Задание приобретает творческий характер 

при условии когда „… оно имеет связь с предварительно усвоенными понятиями и 

представлениями, а также с теми, которые подлежат усвоению, содержат трудности и 

видимые границы между известным и неизвестным, что вызывает 

неудовлетворительность тем запасом знаний и умений, которые есть” [3, с. 174]. 

Опыт организации самостоятельной работы студентов показывает, что интерес 

студентов усиливается при выполнении таких заданий, которые моделируют их 

будущую профессию, и заданий повышенной сложности. Также следует отметить, что 

неотъемной составляющей этого процесса есть контроль за результатами деятельности 

студентов со стороны преподавателя, что обеспечивает связь „студент – преподаватель”. 

В итоге, самостоятельную работу студентов в вузе следует рассматривать как 

обязательный вид учебной деятельности, который активизирует познавательные, 

умственные и творческие способности студента, формирует необходимые 

профессиональные компетенции, стойкую потребность в самообразовании, повышает 

уровень их самоорганизации и дисциплины. 
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VIAŢA MORAL-SPIRITUALĂ ȘI INSTRUCTIVĂ ÎN BASARABIA (1858-1891) 
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Abstract: The present material focuses on the role played by the Institution of the Orthodox Church 

in the moral-spiritual life in Bessarabia. It also reflects the role played by the church in the process 

of opening parish, spiritual schools, schools for future school teachers as well as libraries near 

places of worship. It is also reflected the issue of involvement starting with Serghie Leapidevschii of 

the diocesan Congresses of priests in organizing the educational process. 

 

Respectiva perioada în linii majore coincide cu păstorirea a trei ierarhi a Episcopiei 

Chişinăului şi Hotinului: Antonie Şocotov, Pavel Lebedev şi Serghie Leapidevski. Majoritatea 

specialiştilor confirmă că aceasta de fapt este perioada de maximă presiune pentru rusificarea 

Bisericii Ortodoxe din Basarabia, transformarea acesteia într-un instrument, la rândul său de 

rusificare, iar a preoţilor în simpli funcţionari în serviciul statului.  

În acest sens Antonie Şocotov a continuat liniile directoare a predecesorilor săi, 

continuând centralizarea puterii în mâinile ierarhului. În acest sens în timpul lui au fost 

desfiinţate protoieriile şi arhidieceza a fost împărţită în 35 de „ocruguri blagocineşti” în  frunte 

cu câte un protoiereu sau blagocin. După noua organizare administrativă, bisericile 843 la 

număr, dintre care 318 de piatră şi 525 de lemn, erau împărţite, sub raport administrativ, în trei 

categorii după numărul credincioşilor şi anume, biserici cu un cliros în sate până la 57 familii; cu 

doi cliroşi în localităţi până la 150 familii şi în sfârşit cu trei cliroşi în oraşe şi târguri cu mai 

mulţi preoţi şi diaconi. Numărul bisericilor cu personal bisericesc complet era redus la 46                      

[4, p. 6]. 

Pentru susţinerea arhiepiscopului în problemele de ordinul reformării bisericii şi 

administrativ în timpul lui Antonie Şocotov este reintrodus în anul 1868 postul de episcop vicar 

cu titlul „de Ackerman”, dar cu sediul la Chişinău care a continuat să existe până în 1918                     

(cu excepţia perioadei octombrie 1873-octombrie 1882, când Pavel Lebedev a refuzat să-şi i-a 

persoană în acest post). În perioada 1868-1873 această funcţie a fost ocupată de către Petr 

Troiţki [8, pp. 10-11].  

În ceea ce priveşte politica lingvistică a arhiepiscopului Antonie Şocotov. În primul rând 

sub supravegherea arhiereului a început dotarea bisericilor cu carte religioasă, şi chiar dacă 

parohia era curat românească, jumătate din lotul de carte urma să fie în limba rusă. Apoi prin 

ordonanţa lui Antonie urma ca şi în bisericile româneşti, serviciul divin cât de puţin urma să se 

petreacă în limba rusă. Membrii preoţimii în multe locuri din eparhie în măsura posibilităţilor 

erau numiţi preoţi cunoscători de limbă rusă. Apoi pentru înlăturarea „neajunsurilor” ce au fost 

observate şi pentru a creşte numărul preoţilor instruiţi Antonie primea şi numea pe locurile 

vacante preoţi ce au absolvit seminarul în alte eparhii decât cel din Chişinău, astfel ajungându-se 

la o creştere a numărului acestora de la 162 la 338 [14, p. 24]. 

Apoi după cum arată aceiaşi sursă începând cu 1 iulie 1867, de două ori pe lună a început 

să se editeze «Кишинёвские епархиальные ведомости» în limbile română şi rusă. Bilingvismul 

periodicului era orientat tocmai pentru a deprinde şi a învăţa preoţii cu limba rusă.  

Şi dacă în perioada incipientă practic nu existau articole în limba rusă netraduse, atunci cu 

timpul numărului articolelor în limba română a fost micşorat ca în final periodicul să fie doar în 

limba rusă. Astfel Antonie dorea să deprindă preoţimea sătească cu limba rusă. 
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În acelaşi context are loc şi iniţierea procesului de deschidere a bibliotecilor pe lângă 

biserici. Astfel către 1869 erau deschise deja 63 de biblioteci, iar în 1870 numărul acestora a 

crescut cu încă 49 [14, p. 35].  

Această tendinţă spre rusificare rapidă şi totală probabil mai avea un subtext. În timpul 

vizitei, contelui Tolstoi, conform adresei epitropului Circumscripţiei de Învăţământ Odesa,                   

S. Golubţov, către guvernatorul Basarabiei din 22 ianuarie 1868, ministrul a observat că „nu toţi 

moldovenii din Basarabia cunosc limba rusă, deşi demult trăiesc în Rusia; în unele parohii 

ortodoxe slujba bisericească se face până şi acum în limba moldovenească”. Fiindcă era „absolut 

convins” de necesitatea „de a pune capăt acestei despărţiri de stat sub motiv că acum, poate mai 

mult ca oricând, cultura rusă a moldovenilor din Rusia a căpătat o semnificaţie politică, deoarece 

unirea Moldovei cu Valahia şi formarea unui principat aproape neatârnat şi puţin binevoitor 

către noi produce o atracţie vădită şi la vecinii moldoveni din Basarabia”, contele D. Tolstoi a 

insistat ca în raportul său referitor la şcolile vizitate să „aducă acest lucru la cunoştinţa înălţimii 

sale Imperiale”. Totodată, el l-a anunţat pe ţar despre intenţia de a-l ruga pe „Preasfinţitul 

Chişinăului să ia parte la această chestiune (de a-i determina pe copiii de ţărani din Basarabia să 

înveţe limba rusă, iar slujbele bisericeşti din localităţile săteşti să nu se mai ţină în limba română 

– n.n.), în speranţa că silinţele unite ale două departamente nu numai că vor lămuri, dar şi vor 

dezlega favorabil problema expusă” [1, pp. 220-221].  

În anul numirii lui Antonie în eparhia Chişinăului şi Hotinului, Sinodul de la Sankt-

Petersburg hotărăşte necesitata deschiderii de şcoli sub auspiciile preoţimii, aşa numitele şcoli 

primare parohiale. Feţele bisericeşti erau obligate să predea religia şi să supravegheze viaţa 

religios-morală din aceste instituţii. Evident că Şocotov nu putea să nu reacţioneze la această 

dispoziţie, şi în 1861 obligă preoţimea din eparhia sa să deschidă la rândul său şcoli şi în 

parohiile Basarabene. Ca rezultat au fost deschise 400 de şcoli primare parohiale, rezultat care 

însă nu a avut un succes de lungă durată, deoarece în următorii ani acestea au fost etatizate fiind 

trecute sub auspiciile „Direcţiei şcoalelor”, numărul acestora scăzând drastic. Evident că toate 

cursurile în aceste instituţii se făceau în limba rusă.  

Tot sub controlul clerului a continuat activitatea Şcoala spirituală de băieţi din Chişinău, 

de nivel mediu, ce era întreţinută din contul preoţimii. În 1869 este înfiinţată o a doua Şcoală 

spirituală la Bălţi, pentru elevii din Nordul Basarabiei, care însă la scurt timp a fost transferată la 

Edineţ.  

În 1864 la Chişinău este înfiinţată şi o „şcoală pentru fete din tagma bisericească” în care 

puteau studia şi fete din alte pături sociale, care însă urmau să achite studiile [7, pp. 81-82].  

Cât priveşte Seminarul teologic, acesta în perioada lui Antonie Şocotov, împreună cu 

seminarele de la Smolensk, Sankt-Petersburg, Harkov, Pskov şi Herson prin decretul sinodal din 

11 decembrie 1867 a fost reformat totalmente conform noului regulament. În conformitate cu 

acesta au fost organizate 12 clase, şase de bază şi şase paralele [9, pp. 74-75]. 

Cât priveşte relaţia cu preoţii. 1861 este anul când este abolită şerbia. Acest lucru a dus şi 

la schimbarea ce trebuia să se producă asupra statutului preoţilor, urmărindu-se ca de acum 

înainte parohiile să devină un factor activ în viaţa societăţii şi a Bisericii. În 1867 este emisă 

legea privind înlăturarea sistemului de numire în parohii a descendenţilor preoţilor sau 

reţinerea parohiei până la majoratul acestora; de asemenea s-au anulat îndatorirea ce revenea 

preotului în funcţie de a cotiza pentru descendenţii altora. De acum episcopul era cel care hotăra 

numirea candidatului în parohia vacantă. Mai mult prin legea din 1869 se prevedea ca fii 

preoţilor, diaconilor şi cântăreţilor nu mai aparţin „tagmei duhovniceşti”, şi erau liberi să-şi 

aleagă orice profesie, ne mai fiind scutiţi de dări sau serviciu militar. Astfel preoţimea mai înceta 

să reprezinte o clasă [7, p. 76].  
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Tot legat de preoţime este şi iniţierea din 1868 a Congreselor eparhiale. De fapt 

arhiepiscopii erau conducătorii şi supraveghetorii acestor congrese, iniţiativele şi hotărârile 

acestora fiind o prerogativă a acestora. Neexistând un regulament care ar fi reglementat 

activitatea acestora, de multe ori alegerea delegaţilor de multe ori era hotărâtă de către 

arhiepiscop, existând cazuri când erau convocaţi doar blagocinii, sau impunându-se pe ordinea 

de zi probleme ce reprezenta interesul capului eparhiei. De obicei aceste foruri se ocupau cu 

problemele legate de problemele şcolilor, starea materială a preoţimii, probleme de ordin 

organizaţional ş.a. 

În 1871 conducerea eparhiei Chişinăului şi Hotinului este preluată de către Pavel Lebedev, 

care va administra această eparhie până în 1882. Politica promovată de către acesta poate fi 

dedusă din discursurile sale în care acesta arăta că românii-moldoveni a Basarabiei sunt acum 

supuşi credincioşi ai ţarului rus, fii ai Rusiei, întorşi la matcă de sub stăpânirea străină, organe 

vii ale poporului rus [2, p. 53]. 

Ca demnitar şi agent al puterii de stat, Pavel nu putea renunţa la aceste tendinţe, după cum 

nu putea nesocoti întru totul nici cerinţele reformei; de aceea el şi-a ales calea de mijloc: a căutat, 

în formă, să arhipăstorească în spiritul marilor prefaceri ale vremii, dar în fond să servească 

principiile vechi întărirea birocratismului în biserică, transformarea preoţilor în agenţi devotaţi 

ai statului. 

Şi în această privinţă Pavel a lucrat consecvent, hotărât, cu toată energia omului care avea 

adâncă credinţă atât în dreptatea lui, cât şi în rostul programului său de viaţă, îmboldit de 

devotamentul ce-1 avea faţă de statul rus, Pavel în activitatea sa a ajuns până la o deplină orbire, 

până la credinţa naivă că cerinţele realităţii pot fi neglijate şi că numai prin simple circulare şi 

ucazuri consistoriale se poate crea viaţa nouă. Această atitudine se observa în activitatea lui 

Pavel mai cu seamă faţă de românii basarabeni [7, p. 84].  

Până la venirea lui Pavel, treapta ce urma să asigure legătura cu parohiile, adică blagocinii, 

pe de o parte erau aleşi, iar pe de alta erau numiţi direct de către ierarhi. Pentru a elimina acest 

dualism, noul numit în scaunul arhiepiscopal a elaborat Regulamentul privind alegerile 

blagocinilor. Conform acestuia aceştia urmau să fie aleşi în cadrul congreselor blagociniilor de 

către delegaţii aleşi din mediul preoţimii [12, pp. 520-538].  

Continuând politica lui Antonie Şocotov, dar cu un accent mult mai pronunţat, 

Arhiepiscopul Pavel continuă reducerea preoţilor moldoveni. Cei rămaşi erau constrânşi, după 

îndemnul episcopului, să-şi rusifice până şi familiile proprii. Cărţile bisericeşti româneşti au fost 

treptat înlocuite cu cele slavone şi ruseşti. Registrele bisericeşti trebuiau să fie scrise în limba 

rusă [10]. Drept exemplu, poate servi atitudinea sa faţă de sudul Basarabiei, care după Congresul 

de pace de la Berlin au fost din nou anexate Rusiei. Schimbărilor politico-administrative i-au 

urmat şi schimbări administrativ-bisericeşti. Ortodocşii din judeţele Cahul, Ismail şi Bolgrad au 

trecut din nou în jurisdicţia Eparhiei Chişinăului, iar arhiepiscopul Pavel Lebedev s-a grăbit să 

refacă şi în această zonă sistemul de conducere şi administrare bisericească existent în gubernia 

Basarabia. Preoţii care studiaseră la Seminarele de la Ismail, Huşi şi Socola – Iaşi au putut să-şi 

menţină parohiile cu condiţia ca în doi ani să înveţe limba rusă. Seminarul de la Ismail a fost 

desfiinţat iar pentru instruirea elevilor în şcolile parohiale au fost aduse absolvente ale şcolilor 

eparhiale ruseşti din Chişinău [3].  

Mai mult, la iniţiativa Arhiepiscopului Pavel, Congresul din 1873, a obligat pe preoţi să-şi 

înveţe copii limba rusă, fie acasă, fie la şcolile mănăstireşti, fie prin cursuri speciale de pe lângă 

protopopiate, acesta fiind un nou mijloc de rusificare.  

Spre deosebire de predecesorul său, Pavel Lebedev nu s-a mulţumit doar cu schimbări la 

nivelul preoţimii, dar a mers mai departe ocupându-se şi de personalul auxiliar. Sub pretextul 

unei mai buni pregătiri a cântăreţilor, pentru aceştia a fost organizat un examen şi cei 
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necorespunzători au fost înlăturaţi din funcţie. În acelaşi timp a fost organizat un examen, toţi 

cântăreţii fiind obligaţi să cunoască limba rusă [7, p. 81].  

În problema legată de situaţia şi administrarea mănăstirilor. Fiind unul din principalele 

elemente ale vieţii spirituale ale timpului Pavel Lebedev le-a acordat o atenţie deosebită. În 

primul rând toate mănăstirile a fost introdus clirosul slavon, chiar dacă anterior în majoritatea 

locaşurilor se folosea clirosul moldovenesc. Apoi arhiepiscopul face o serie de schimbări legate 

de conducerea superioară a mănăstirilor, fiind făcute schimbări în rândul blagocinilor 

responsabili de instituţiile călugăreşti. A urmat apoi şi o serie de remanieri în rândurile 

stareţilor mănăstirilor, majoritatea noilor numiţi fiind de origine rusă.  

Pe lângă aceasta, conducătorul eparhiei vine cu iniţiativa şi deschide pe lângă mănăstiri 

şcoli. În şcolile mănăstireşti urmau să-şi facă studiile novicii, dar şi copii de preoţi precum şi din 

alte stări sociale. Ca obiecte de studii în acestea se preda teologia, citirea în limba slavonă şi rusă, 

scrierea în limba rusă, gramatica limbii ruse şi aritmetica [15, pp. 25-29].  

Este evident că pentru întreţinerea acestor şcoli mănăstireşti era nevoie de fonduri 

considerabile, care nu puteau fi acoperite numai de către mănăstiri. Aceste fonduri erau preluate 

probabil din alte părţi şi anume: după 1863, când a avut loc secularizarea averilor mânăstireşti 

în România, din ordinul guvernului ţarist averile mănăstirilor neînchinate din Basarabia au fost 

arendate prin licitaţie publică, ceea ce a contribuit la o creştere simţitoare a veniturilor lor              

[6, p. 153].  

Totodată, Pavel la venirea sa în Basarabia, arăta starea „degradantă” a populaţiei cu 

referire la credinţa ortodoxă. Din aceste considerente la Congresul eparhial din 1871 arhiereul 

vorbea despre necesitatea de elaborări de măsuri pentru ameliorarea situaţiei.  

 Propunerea parvenită nemijlocit din partea arhiereului, pentru a veni în ajutorul 

preoţilor, consta în ideea de a publica în Anuarul Eparhiei Chişinăului a unor învăţături simple şi 

pe înţelesul popular îndreptate în principal contra „viciilor” locale [15, p. 191]. Totuşi, este 

necesar de subliniat că în perioada lui Pavel Lebedev, tipografia eparhială, spre deosebire de 

predecesorii săi practic şi-a sistat activitatea. Dacă chiar şi în perioada lui Antonie Şocotov, pot fi 

constatate publicarea unor lucrări, chiar şi în limba română, fiind vorba de câteva zeci de titluri, 

atunci începând cu 1871 în tipografia eparhială practic în afară de unele forme şi acte nu s-a mai 

publicat nimic, astfel încât Serghei Leapidevschii va cere Sfântului Sinod şi va obţine închiderea 

acesteia.  

Toate aceste măsuri de rusificare din sânul bisericii au influenţat negativ asupra atitudinii 

populaţiei autohtone faţă de instituţia bisericii. Acest lucru poate fi foarte bine argumentat prin 

două exemple privind atitudinea sătenilor privind aceste schimbări. 

Astfel în descrierea localităţii Batâr, redată în Anuarul Eparhiei Chişinăului, se arată că 

serviciul divin în localitate s-a efectuat şi se efectuează în limba moldovenească, deoarece 

majoritatea locuitorilor sunt moldoveni, se săvârşeşte câte o dată şi în limba rusă dar este 

ascultată fără tragere de inimă. Toţi enoriaşii cu toate că nu sunt instruiţi participă la serviciul 

bisericesc [11, pp. 829-830].  

În cazul localităţii Bardar avem însă, următoarea situaţie. În localitate serviciul divin s-a 

ţinut până nu demult în limba moldovenească. După ce în sat au fost numiţi preoţi instruiţi în 

seminar serviciul divin se ţine în slavă şi rusă. Enoriaşii bisericii, care erau analfabeţi, cu mici 

excepţii, nu iau parte la serviciul divin, cu excepţia a doi – trei gospodari care cântă şi citesc la 

cliros [13, p. 25].  

În 1882 eparhia Chişinăului şi Hotinului este preluată de către Serghei Leapidevschii. 

Acesta a fost primit cu bucurie, mai ales datorită activităţii pe care a desfăşurat-o predecesorul 

său. A fost nevoit să accepte slujba în limba română pentru a calma spiritele [2, p. 54]. 
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În acelaşi timp este necesar de luat în consideraţie şi faptul că aflarea lui Serghie 

Leapidinskii în scaunul episcopal de la Chişinău, coincide cu perioada incipientă de aflare a lui 

Constantin Pobedonosţev în funcţia de ober procuror al Sfântului Sinod (acesta este numit în 

1884).  

După Pobiedonosţev, statul rus – aşa cum s-a format după reformele lui Petru cel Mare – în 

nici un chip nu poate fi supus unei prefaceri radicale, şi nu are nevoie decât de o evoluare 

treptată, prin îmbunătăţirea legislaţiei, prin perfecţionarea morală şi culturală a executorilor 

legii şi a celor pentru care legile se fac, prin îndreptarea moravurilor şi prin întărirea 

elementului bisericesc în viaţă. Aceasta a fost temelia programului de guvernământ al lui 

Pobiedonosţev. 

Elementul bisericesc – susţinea Pobiedonosţev – trebuie restabilit în viaţa rusească, aşa 

cum a fost în perioada de până la Petru cel Mare,– însă, bineînţeles, potrivit cu noua situaţie a 

statului şi a societăţii. Clerul trebuie ridicat la înălţimea cuvenită, asigurându-i-se viaţa materială 

de către stat, şi lui anume trebuie încredinţată îndrumarea spirituală-morală a poporului. În 

acest scop mijloacele de instrucţie ale clerului trebuie sporite dându-i-se posibilitatea de 

exercitare a unei influenţe cvasi totale asupra societăţii.  

Pentru atingerea acestui scop, Pobedonosţev, ca instrument principal vedea reorganizarea 

învăţământului primar pe baze bisericeşti şi în deplin acord cu instituţia bisericii. Iar pentru 

aceasta era nevoie de organizat instituţia şcolilor bisericeşti parohiale [16]. 

Urmând direcţia luată de Sfântul Sinod evident că şi arhiereul episcopiei Chişinăului şi 

Hotinului, a însărcinat preoţimea eparhiei pentru deschiderea şcolilor bisericeşti parohiale, 

unde responsabili deveneau preoţii şi tot ei fiind cei ce urmau să predea religia. 

Concomitent Serghie Leapidevschii se implică şi în 1887 pe lângă şcoala eparhială de fete 

s-a înfiinţat o „şcoală de aplicaţie” pentru elevele care voiau să devină învăţătoare [5, p. 6]. 

În condiţiile create evident că creşte importanţa preoţimii, iar împreună cu aceasta şi a 

Congreselor eparhiale. Mai mult chiar, datorită conjuncturii create din 1890 tot mai des aceste 

foruri sunt conduse de către preoţi autohtoni.  

Congresele, acum, nu se mărginesc la rolul lor de odinioară, relativ pasiv, ci tind să 

intervină în mersul noilor şcoli, impunându-şi voinţa conducătorilor acestora. Aşa, preoţimea ia 

în discuţie chestiunea înfiinţării cl. a IV-a extrabugetară la seminarul teologic, îmbunătăţirile, 

chiar şi cele mai însemnate, în starea materială a şcolilor se fac aproape numai din iniţiativa 

congreselor. 

De la fapte răzleţe, congresele trec la problema importantă de conducere generală a 

întregii scoli, la chestiunea preşedintelui consiliului şcolii eparhiale, luând hotărârea ca acesta să 

fie obligat a-şi consacra tot timpul întru îndeplinirea îndatoririlor ce-i sunt impuse de 

regulamentul şcolii. Motivul: „Aceasta, după părerea preoţimii, o cere interesul cauzei, aceeaşi 

convingere o au şi toţi acei care cunosc actuala stare reală a şcolii şi se interesează de aşezarea-i 

trainică şi de buna ei stare în toate ramurile” [7, p. 89].  

De asemenea Congresele eparhiale dezbat probleme, legate de starea materială a 

preoţimii, modalităţi de ajutor a feţelor bisericeşti, probleme legate de fabrica de lumânări şi 

altele. Libertatea pe care începe să o manifeste aceste Congrese, face inevitabilă intervenţia din 

partea arhiepiscopilor, pe diferite căi şi prin diferite metode. Astfel chiar Serghie Leapidevschii 

este obligat să intervină în 1877, cerând ca deputaţii congresului să fie preoţi care au slujit nu 

mai puţin de zece ani.  

Astfel în perioada respectivă, începe să se profileze relaţiile între preoţime prin 

intermediul Congreselor eparhiale şi autorităţile episcopale. 

În cele din urmă analizând informaţiile de mai sus, putem constata că Instituţia Bisericii 

Ortodoxe a fost unul din principalele elemente de rusificare a populaţiei locale. În acest sens au 
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fost folosite diferite metode şi instrumente. Dat fiind importanţa avută de către Biserică, aceasta 

a jucat şi un important rol în sistemul educaţional. Pe de o parte aceasta pregătea cadre pentru 

propriile necesităţi, iar pe de alta era implicată plenipotenţiar în educaţia populaţiei din 

Basarabia. În acest sens au fost deschise şcoli parohiale, a crescut numărul şcolilor spirituale, au 

fost introduse şcolile mănăstireşti, precum şi „şcoala de aplicaţii” ce urma să pregătească 

viitoarele profesoare de şcoli. Din perioada lui Serghie Leapidevschii, un rol tot mai important în 

organizarea instruirii populaţiei încep să-l joace Congresele eparhiale bisericeşti.  
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Abstract: The article addresses the problem of reconceptualizing the initial training of teachers in 

the Republic of Moldova. Original ideas are formulated to streamline the professional training of 

future teachers at the faculty. It is proposed to implement dual education from the perspective of 

training competent teachers. 

 

 Formarea profesională iniţială în Republica Moldova e în criză profundă. Una dintre 

cauze rezidă în faptul că absolvenţii de liceu nu doresc să-şi continue studiile la facultăţile cu 

profil pedagogic. Tinerii din Republica Moldova nu mai doresc să devină învăţători sau profesori. 

Nu este de prestigiu profesia cadru didactic. Sistemul educaţional este afectat deja de 

insuficienţa profesorilor de matematică, fizică, biologie, chimie, istorie, geografie etc.. 

O altă cauză ar fi faptul că, de regulă, devin studenţi ai facultăţilor pedagogice nu cei mai 

buni absolvenţi ai liceelor. Deci, cadrele didactice formate din această perspectivă vor fi nu cele 

mai competente. Unele facultăţi cu profil pedagogic din Republica Moldova nici astfel de studenţi 

nu mai au! 

A treia cauză constă în faptul că formarea profesională iniţială a viitorului cadru didactic 

la aceeaşi disciplină şcolară (ca exemplu fie Matematica), diferă de la o instituţie de învăţământ 

superior la alta. Având la bază autonomia universitară fiecare instituţie elaborează Planuri de 

învăţământ şi Programe proprii, care esenţial diferă de la o instituţie la alta. Astfel, fiecare 

instituţie formează profesori (de matematică) înzestraţi cu diferite sisteme de competenţe 

profesionale şi diferite niveluri de competenţe psihopedagogice şi didactice.  

Evaluarea finală a nivelului de formare a competenţelor profesionale la finisarea 

facultăţii reprezintă o altă cauză privind calitatea scăzută a formării profesionale iniţiale a 

viitoarelor cadre didactice. În final trebuie să avem formaţi nu tineri specialişti, cum este 

declarat în documentele de politici educaţionale din Republica Moldova, ci specialişti tineri, 

care din primele zile de activitate demonstrează competenţe profesionale de nivel bun.  

Nicio reformă a educaţiei nu se poate realiza calitativ dacă se ignoră importanţa 

pregătirii teoretice şi practice a viitorului cadru didactic. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei e în 

funcţie de nivelul formării profesionale a cadrului didactic. 

Eficientizarea procesului de formare profesională iniţială a cadrelor didactice este o 

parte componentă a hotărârii Consiliului Europei de a considera cadrele didactice ca actori-cheie 

ai strategiilor de stimulare a dezvoltării sociale şi economice a oricărei ţări. Oare va veni timpul 

când societatea şi politicul din Republica Moldova vor conştientiza că fiecare leu investit astăzi 

în cadrul didactic, educaţie şi cultură va aduce profituri sociale şi economice esenţiale în 

perspectivă? Sperăm ca pandemia 2020-2021 să accelereze sosirea timpului respectiv. În caz 

contrar, riscăm să devenim – în perspectiva destul de apropiată – o societate lipsită de cultură şi 

de educaţie.  

Considerăm că reconceptualizarea formării profesionale iniţiale a cadrelor didactice în 

Republica Moldova ar trebui să se realizeze pe următoarele direcţii strategice: 

I. Selectarea viitoarelor cadre didactice: 

 Cadre didactice ar trebui să devină doar cei mai buni absolvenţi ai liceelor, înzestraţi 

cu aptitudini referitoare la profesia cadru didactic. 
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 În sistemul educaţional ar trebui să avem Licee cu profil pedagogic, pentru a asigura 

sistemul educaţional cu cadre didactice competente.  

 Formarea profesională a unui cadru didactic competent este un proces de lungă 

durată, astfel viitorii învăţători/profesori trebuie să fie educaţi respectiv deja în 

perioada şcolarizării. 

II. Formarea profesională iniţială de calitate a cadrelor didactice: 

 În 3 ani de studii este imposibil de a forma profesional un cadru didactic competent.  

 Considerăm că, fiecare viitor cadru didactic trebuie să fie obligat, conform Procesului 

Bologna, să realizeze ambele etape. La etapa Licenţă (3 ani) viitorul 

învăţător/profesor va obţine o fundamentare ştiinţifică adecvată viitoarei profesii. 

La etapa Masterat (didactic) (2 ani) vor fi formate competenţele psihopedagogice şi 

didactice.  

 În lumina complexităţii profesiei didactice de astăzi, toate cadrele didactice ar trebui 

să aibă cel puţin studii de masterat. 

 Fiind elaborate, aprobate şi aplicate Standardele naţionale pentru formarea 

iniţială a învăţătorilor/profesorilor statul trebuie să determine dacă la finele 

studiilor universitare acestea sunt formate. Doar în cazul constatării că standardele 

sunt atinse absolventul va avea dreptul să activeze în şcoală. 

 Nu orice instituţie de învăţământ superior este aptă să formeze cadre didactice 

competente. 

 Cadrele didactice deja trebuie să fie formate în contextul predării cross-curriculare şi 

transdisciplinare în şcoală.  

III. Abilitarea instituţiilor de învăţământ superior cu dreptul de a realiza formarea 

profesională iniţială a cadrelor didactice: 

 Crearea Academiei de Studii Pedagogice, cu sediul în Chişinău, având filiale în Bălţi, 

Cahul şi Tiraspol, ar rezolva problema formării viitoarelor cadre didactice având la 

bază aceleaşi Planuri de învăţământ şi Programe, direcţionate spre atingerea 

Standardele naţionale pentru formarea iniţială a învăţătorilor/profesorilor şi 

formarea competenţelor profesionale, adică formarea specialiştilor tineri, 

competenţi în domeniul educaţiei.  

IV. Implementarea învăţământului dual în formarea profesională iniţială a cadrelor 

didactice: 

 Formarea competenţelor didactice este posibilă doar atunci când viitorul 

învăţător/profesor, având o pregătire ştiinţifică fundamentală în domeniul ales, va 

combina pregătirea teoretică psihopedagogică şi didactică cu activitatea reală în 

şcoală, fiind ghidat de mentorul universitar şi mentorul şcolar; 

 Învăţământul dual va fi implementat la etapa de Masterat (didactic) (2 ani), 

pregătirea teoretică fiind realizată în cadrul a 40% din orele repartizate pentru această 

treaptă, celelalte 60% din ore fiind rezervate pentru activitatea practică în 

şcoală/instituţie de învăţământ, deci pentru formarea şi dezvoltarea directă a 

competenţelor didactice. Accentele vor fi plasate pe competenţele de bază, necesare 

învăţătorilor/profesorilor: competenţele metodologice, competenţele de comunicare şi 

relaţionare, competenţele de evaluare a elevilor, competenţele psihosociale, 

competenţele tehnice şi tehnologice, competenţele de management al carierei şi 

branding profesional. 

 Pentru a fi realizat învăţământul dual se vor crea complexuri educaţionale 

universitate-şcoală, în cadrul cărora vor fi formate cadre didactice competente, 

necesare sistemului educaţional.  
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 Şcolile, selectate prin concurs, vor avea statut de şcoli experimentale completate cu 

cadre didactice experimentate având un nivel înalt de competenţe profesionale. 

Implementarea învăţământului dual în formarea profesională iniţială a cadrelor 

didactice reprezintă o necesitate stringentă pentru sistemul educaţional din Republica 

Moldova. 

V. Abilitarea absolvenţilor facultăţilor cu profil pedagogic cu dreptul de a activa în 

şcoală: 

 Foarte importantă este evaluarea viitoarelor cadre didactice la finisarea  

facultăţii pedagogice. 

 Evaluarea finală a nivelului de pregătire a viitorului cadru didactic se va realiza de 

către Comisia de stat, în componenţa căreia vor fi prezenţi nu doar specialiştii, care nu 

sunt colaboratori ai instituţiei respective, competenţi în domeniul respectiv, dar şi 

viitorii angajatori (directorii de instituţii şcolare). Evaluarea trebuie să fie obiectivă! 

 Astfel angajarea în câmpul muncii, la necesitate, poate fi realizată imediat de către 

directorii de şcoli/gimnazii/licee, membrii comisiei de evaluare. 

VI. Majorarea prestigiului profesiei cadru didactic: 

 Societatea, care nu are grijă de învăţători/profesori şi şcoală nu are viitor! 

 Schimbarea mentalităţii societăţii şi politicului din Republica Moldova privind 

profesia cadru didactic este o condiţie obligatorie pentru reconceptualizarea formării 

profesionale iniţiale a cadrelor didactice. Atâta timp cât societatea nu va respecta şi nu 

va susţine cadrele didactice profesia cadru didactic nu va fi de prestigiu şi tinerii nu 

vor dori să devină învăţători/profesori. 

 O condiţie necesară pentru ca profesia cadru didactic să devină atractivă pentru tineri 

este asigurarea financiară adecvată a muncii învăţătorului/profesorului. Nu e bine 

când salariul cadrului didactic este mai mic decât salariul judecătorului! 

VII.  Mediatizarea activităţii profesionale a cadrului didactic  

 În Republica Moldova funcţionarea cel puţin a unui canal de televiziune dedicat 

problemelor educaţiei este absolut necesară. Statul trebuie să asigure 

funcţionalitatea unui astfel de canal de televiziune. Atât elevii, cadrele didactice, cât 

şi studenţii vor avea de unde să înveţe. 

 Mai multe exemple pozitive ar trebui să fie prezente în mass-media moldovenească în 

contextul majorării prestigiului profesiei cadru didactic.  

 Mass-media autohtonă se concentrează adesea pe problemele din şcoli şi alte centre 

educaţionale şi mai mult pe aspectele negative decât pe cele pozitive, ceea ce 

reprezintă un factor de contribuţie la scăderea interesului faţă de profesia didactică. 

Încă din martie 2000, Consiliul European de la Lisabona, a subliniat faptul că resursele 

umane sunt principala sursă a Europei în evoluţia sa economică şi socială, şi că investiţiile în 

aceste resurse sunt de o importanţă capitală în societatea bazată pe cunoaştere. Ar fi bine ca 

societatea şi factorii de decizie din Republica Moldova să conștientizeze şi să ţină cont, în 

perspectiva cea mai apropiată, de acest deziderat European strategic. 

Strategic, toate aceste aspecte influenţează reconceptualizarea şi modernizarea formării 

profesionale iniţiale în Republica Moldova. Rezolvarea problemei ar trebui să fie urgentată la 

nivel de stat şi sistem pentru a evita posibilele consecinţe mai grave. Un prim pas important în 

această direcţie îl constituie reformarea instituţiilor care au responsabilitatea organizării şi 

desfăşurării programelor de pregătire iniţială a cadrelor didactice, adică crearea Academiei de 

Studii Pedagogice. 
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Abstract: The article presents a brief analysis of the theoretical benchmarks for shaping an 

Andragogic paradigm of motivation of learning in adulthood. The paradigm includes forward-

looking and current motivational steps, which concern the link between the education system and 

process and the socio-economic system. The theoretical argumentation of the andragogic 

paradigm of motivation of adult learning is based on the binary origin of motivation: latent and 

updated factors. In order to capitalize on the algorithmic dimension of the paradigm, the following 

variables are related: Interest - attitude of the adult towards learning; The reasons for learning, 

perceived by adults at the stage of psycho-andragoctic diagnosis; Socio-professional context of 

adult stimulation for learning activity; Teaching technologies with motivational valences.  

 

Conceptul educaţie pe parcursul vieţii susţine ideea unui model sintetic de motivare a 

adulţilor pentru învăţare, elaborat în baza principiilor generale ale învăţării, a caracteristicilor 

fiziologice şi psiho-sociale ale adultului, solicitărilor sociale, inclusiv a viziunilor manageriale 

asupra activităţii profesionale.  

Demersurile motivaţionale ale învăţării la vârstele adulte din perspectiva conceptului 

educaţie pe parcursul vieţii sunt anticipative, actuale, viitorologice. 

Corespondentul primelor două tipologii în teoriile motivaţiei sunt categoriile „motivaţie 

habituală” şi „motivaţia actuală”. Demersurile anticipative se sprijină pe „atitudinile dobândite şi 

modificările de o constanţă diferenţiată,... condiţionând în mod hotărâtor comportamentul 

practic şi teoretic al unui om. Sunt expresia nevoilor individului, determinate în mod 

precumpănitor, social”. Demersurile actuale, care se sprijină pe motivaţia actuală abordează „o 

grupare (structură) de motivaţii contingente, care se formează în situaţii determinate prin 

impulsuri interne şi externe”. Cu trimitere la studiile lui Rubinstein, Bogoiavlenski şi 

Mancinskaia, Lowe afirmă că „trăirea importanţei actuale, care ar trebui să-l activeze pe 

formabil, în legătură cu problemele pe care le are de rezolvat, se produce, de cele mai multe ori, 

atunci când această trăire se găseşte, îşi află ecou în tot ceea ce constituie experiența sa. 

Totodată, o motivaţie actuală poate contribui la schimbarea unei motivaţii habituale”                            

[4, pp. 43-45]. 

Fundamentul esenţial al intervenţiilor motivaţionale anticipative, actuale şi viitorologice 

îşi are originea în educaţia generală de bază de mare calitate. „Educaţia de bază, urmată de 

educaţia şi formarea profesională iniţială ar trebui să înzestreze toţi tinerii cu noile competenţe 

de bază cerute de o economie fondată pe cunoaştere. Totodată, trebuie să se asigure că ei au 

„învăţat să înveţe” şi au o atitudine pozitivă asupra învăţării” [5]. 

Argumentarea teoretică a paradigmei andragogice de motivare a învățării la adulți are la 

bază originea binară a motivaţiei (Aseev, Lowe). Pentru a putea stabili influenţa factorilor 

motivaționali actuali asupra disponibilităţii şi succesului învăţării la adulţi este necesar să 

diferenţiem factorii actualizaţi şi latenţi ai structurii motivaţiei la adulţi. 

În vederea elaborării paradigmei andragogice de motivare a adulţilor pentru învăţare, 

pornim de la următorul reper: motivarea adultului pentru învăţare este procesual-situativă, este 

afectiv determinată de experienţele educaţionale precedente şi de temerile actuale, este stimulată 
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de deschiderile, cerinţele sau nevoile social-profesionale şi se sprijină pe structurile afective, 

cognitive şi acţionale ale formabilului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Model structural al motivaţiei învăţării la vârstele adulte 

 

Paradigma andragogică de motivare a adulţilor (P.A.M.A.) se sprijină pe demersuri 

motivaţionale anticipative şi actuale, organizate la nivelul interferenţei sistemului şi procesului 

educaţional şi al sistemului socio-economic. Corespondenţii acestor demersuri în teoriile 

motivaţiei sunt categoriile „motivaţie habituală” şi „motivaţia actuală” [4]. 

Pentru valorificarea dimensiunii algoritmice a paradigmei, am relaţionat următoarele 

variabile: 

- Interesul-atitudine a adultului faţă de învăţare; 

- Motivele învăţării, percepute de adulţi la etapa diagnosticării psiho-andragogice; 

- Contextul socio-profesional de stimulare a adulţilor pentru activitatea de învăţare; 

- Tehnologii didactice cu valenţe motivaţionale (programe educaţionale). 

 

 
Figura 2. Componentele structurale ale paradigmei de motivare a învăţării la vârstele adulte 

(model organizaţional) 

 

Dimensiunea habituală a paradigmei. Atitudinea formabililor faţă de procesul de 

învăţare este un factor de menţinere a activismului şi variabilă ce canalizează activitatea lor spre 

înţelegerea şi promovarea fondului peren de valori educaţionale şi sociale [6, p. 83]. Totodată, 

atitudinea este una din piesele structurii motivaţionale ale adultului, legată de manifestarea 

stabilă a intereselor. Deoarece învăţarea la vârstele adulte este o cvasiactivitate, dominante fiind 
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activitatea de muncă şi cea ludică, motivaţia habituală sau atitudinea faţă de învăţare constituie 

fondul intrinsec al subiectului, care trebuie luat în consideraţie la elaborarea strategiilor de 

motivare a adulţilor pentru învăţare. Motivaţia habituală pentru învăţare se exprimă prin 

existenţa în sfera motivaţională a omului a interesului-atitudine faţă de învăţare, condiţionat în 

mare parte de succesele sau insuccesele, înregistrate în activitatea de învăţare, de alte „situaţii 

globale” cu valoare stimulatoare diferită faţă de motivul de care poate să depindă stimulul 

momentan. În afirmarea posibilităţii de a contura un sistem metodologic de educare a motivaţiei 

intrinseci a învăţării pe parcursul vieţii pornim de la faptul că există o corelaţie pozitivă între 

educaţia anterioară (copilărie, adolescenţă) şi motivarea actuală pentru învăţare. 

Tipul de învăţare, centrat pe dezvoltarea motivaţiei habituale poate fi realizat prin 

strategii de formare a interesului-atitudine pentru activitatea de învăţare şi a competenţei de 

învăţare pe parcursul vieţii: 

 

Tabelul 1. Strategii de formare a interesului-atitudine  

pentru activitatea de învăţare şi a competenţei de învăţare pe parcursul vieţii 

a) Strategii 

de 

orientare 

psihologi-

că (auto): 

- Formarea competenţei de analiză a nevoilor de învăţare; 

- Centrarea curriculum-ului pe valori, atitudine şi motivaţie; 

- Stimularea creativităţii şi crearea „climatului psihologic cognitiv” în aulă; 

- Expunerea emotivă a materialului didactic/ comunicare empatică şi 

persuasivă; 

- „Învăţarea corelativă” (J. Dewey) care impune formarea, apoi întărirea unor 

atitudini durabile printre care aceea de a dori să continui învăţarea, 

depunând un efort şi mai mare, indiferent de mărimea rezultatului şi a 

satisfacţiei, trăite după un anumit stagiu de formare; 

- Dezvoltarea structurilor psihologice ale formabililor în aşa fel încât aceștia să 

întâmpine schimbarea cu interes, entuziasm, şi nu cu frică şi rezistenţă; 

- Dezvoltarea interesului cognitiv, procesual şi teleologic al formabilului. 

b) Strategii 

de 

orientare 

andrago-

gică (eco): 

- Centrarea activităţii de formare pe formabil; 

- Formarea şi dezvoltarea competenţei de învăţare pe parcursul vieţii; 

- Formarea competenţelor de autorealizare şi gestionare a traseului 

individual de formare; 

- Dezvoltarea strategiilor de exploatare formativă a experienţei de viaţă a 

formabilului; 

- Proiectarea situaţiilor de trăire a succesului şi satisfacţiei de pe urma 

manifestării interesului-situativ; 

- Proiecterea situaţiilor ce provoacă interesul şi satisfacţia formabililor ca 

urmare a cunoaşterii noului şi enigmaticului; 

- Conștientizarea de către formabili a scopurilor finale şi operaţionale ale 

învăţării; 

- Dezvoltarea competenţelor de coparticipare la proiectarea, realizarea şi 

evaluare a activităţii formative; 

- Conştientizarea valorii teoretice şi practice a cunoştinţelor căpătate; 

- Elucidarea „direcţiilor de perspectivă” ale ştiinţei; 

- Utilizarea situaţiilor de problemă; 

- Dezvoltarea deprinderilor cognitive principale, prin dobândirea şi aplicarea 

cunoaşterii inovatoare; 

- Trecerea de la cunoştinţe la metode, de la predarea informativă la acţiunea 

creativă; 
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-  Explorarea avantajelor „procesului” învăţării care modifică capacitatea 

formabilului de a face faţă cerinţelor viitoare ale vieţii; 

- Dezvoltarea la formabili a unei structuri de cunoştinţe transformabile şi a 

metacogniţiilor; 

- Transmiterea către formabili a funcţiei pedagogice. 

c) Strate-

gii de 

orientare 

social-

economică 

(histo): 

- Dezvoltarea competenţei de acţiune într-un mediu schimbător; 

- Orientarea profesională a activităţii didactice; 

- Stimularea la formabili a nevoii de a fi instruiţi să interpreteze noi roluri 

sociale, să facă faţă noilor tipuri de profesii, să acţioneze în cadre 

organizaţionale noi; 

- Dezvoltarea competenţelor de management a carierei; 

- Formarea competenţelor de analiză a sarcinii, inclusiv a sarcinii de muncă. 

 

Dimensiunea actuală a paradigmei. Motivarea adultului pentru învăţare prevede şi 

valorificarea în procesul de formare a motivelor sale actuale – „grupare (structură) de motivaţii 

contingente, care se formează în situaţii determinate prin impulsuri interne şi externe [4, p. 44]. 

Dimensiunea actuală a paradigmei pedagogice privind motivarea învăţării la vârstele 

adulte depinde de situarea adultului faţă de acţiunea de învăţare. În cazul nostru nu este vorba 

de învăţarea incidentală, ci de forme organizate ale învăţării sau de relaţia personală a adultului 

cu activitatea de învăţare. În acest caz, putem delimita valenţa motivaţională a procesului de 

formare şi motivarea adulţilor pentru învăţare ca formă a activităţii umane.  

Pentru motivarea învățării ca formă a activităţii umane la vârstele adulte sunt importante 

influenţele social-economice şi normativ-instituţionale, iar motivarea învăţării la nivel de proces 

se realizează prin metode psiho-andragogice. 

 a) Strategii de valorificare a motivatorilor de natură social-economică  

 Succesul social sau economic şi interesele profesionale sunt grupe esenţiale de motive 

actuale a învăţării la vârstele adulte. Perceperea acestor motive la nivel de personalitate este 

determinată de caracterul, condiţiile şi relaţiile social-economice ale societăţii în care trăieşte 

individul. Cele mai importante caracteristici ce determină aceste strategii sunt rapiditatea şi 

globalitatea, ce conduc inevitabil la modificarea structurii forţei de muncă. Astfel, adulţii – 

segment al populaţiei economic active, trebuie să se formeze şi să se informeze continuu pentru 

a ţine pasul cu această situaţie, sistemului educaţional revenindu-i rolul de a răspunde 

presiunilor diviziunii şi schimbărilor la nivelul pieţei muncii. Învăţarea la această vârstă devine 

din ce în ce mai mult un fenomen legat de profesia adultului, de locul său de muncă, pregătirea 

continuă şi permanentă transformându-se într-o componentă vitală a unei competiţii globale               

[1, p. 115]. 

Strategiile de valorificare a motivatorilor social-economici sunt de natură managerială. 

Factori de referinţă a acestor strategii sunt: 

- Nevoile şi interesele organizaţiei; 

- Nevoile şi interesele angajaţilor; 

- Deprinderile/competenţele ocupaţionale; 

- Standardele ocupaţionale. 

Operaţionalizarea strategiilor este realizată prin „ecuaţia nevoilor de instruire” [ibidem,              

p. 118]: 

N.I. = E.P.- E.S.O.* 

* N.I. – nevoi de instrire, E.P. – exigenţele postului, E.S.O – exigenţele schimbării la 

nivel de organizaţie  
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Formula implică trei perspective de analiză: individul – cu interesul-aptitudine, aspiraţiile 

şi experienţa de care dispune, postul pe care-l ocupă – cu cerinţele, dar şi cu oportunităţile de 

dezvoltare pe care le oferă şi organizaţia – cu perspectivele şi priorităţile sale, ajustând 

conţinuturile postului, pregătind persoanele care le ocupă. Informaţiile obţinute în urma acestor 

analize complementare oferă o perspectivă de ansamblu asupra nevoilor de instruire, a 

resurselor disponibile şi a contextului de implementare a programului de formare. 

b) Strategii de valorificare a motivatorilor normativ-instituţionali  

Motivaţia adulţilor pentru reîncadrearea în activitatea de învăţare este cea mai acută 

problemă a educaţiei adulţilor. Un element al paradigmei andragogice de motivare rezidă în 

anularea barierelor percepute de adulţi în raport cu activitatea de învăţare. De cele mai dese ori, 

adulţii invocă următoarele impedimente ale încadrării în activitatea de învăţare: 

- Lipsa timpului; 

- Lipsa banilor; 

- Responsabilităţile familiale; 

- Organizarea orarului; 

- Probleme de motivaţie (foarte des adultul trebuie să înveţe pentru ca a fost forţat să o 

facă); 

- Lipsa încrederii în sine. 

Motivaţia actuală pentru învăţare la vîrstele adulte poate fi ameliorată prin aplicarea 

strategiilor de valorificare a motivatorilor normativ-instituţionali. Printre aceşti motivatori 

enumerăm:  

- Cadrul legislativ al ecuației adulţilor; 

- Instituţii şi instituţionalizare; 

- Finanţare; 

- Tipuri de cursuri şi certificarea lor; 

Resursele normative şi instituţionale sunt formatoare de cadru şi inductive. Ele abordează 

preponderent valenţa profesională a educaţiei adulţilor. Educaţia vocaţională pentru adulţi se 

înscrie mai puţin în cadrul unor delimitări normative şi este prin excelenţă nonformală. La etapa 

elaborării şi implementării unei noi doctrine educaţionale, potrivit căreia statul asigură educaţia 

pe parcursul vieţii, resursele normative şi instituţionale contribuie la formarea unei „configuraţii 

societale cu o denumire proprie, „cetatea educativă”, favorizează „intrarea” în această societate a 

adulţilor, formaţi în cadrul unui alt sistem şi menţinerea în „cetatea educativă” a adulţilor, 

formaţi în cadrul actualului sistem de învăţământ. 

 

 

 c) Strategii de valorificare a motivatorilor psiho-andragogici 

Motivatorii psiho-andragogici se formează prin corelarea a trei grupe de factori (după 

Iliin, Jipa, Kolesnikova): 

- specificul procesului de formare a motivaţiei învăţării;  

- specificul învăţării la vârstele adult; 

- caracteristicile conceptului andragogic de învăţare şi caracterul 

cunoştinţelor/competenţelor andragogice [8]. 

Dimensiunea actuală a motivaţiei conjugă aceşti factori în procesul de formare care 

reprezintă cea de a treia variabilă ce influenţează învăţarea adulţilor (de rând cu alte două 

variabile – persoana adultă şi contextul învăţării). 

 Valoarea motivaţională generală a procesului de formare este alcătuită din produsul 

valenţelor motivaţionale ale etapelor şi elementelor sale, organizate la nivelul programului de 

formare. 
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V.M.p.f.= V.M et. + V.M. el. * 

* V.M.p.f. – Valoarea motivaţională a procesului de formare, V.M et. – valenţe 

motivaţionale ale etapelor procesului de formare, V.M. el. – valenţe motivaţionale ale 

elementelor procesului de formare. 

** Cpr. – competenţa proiectată, Cact – competenţa actuală, C.C.A.noi – cunoştinţe, 

competenţe, atitudini noi. 

Astfel, paradigma andragogică de motivare a învățării la vârstele adulte cuprinde 

tridimensionalitatea demersurilor andragogice (trecut–prezent–viitor), exprimată la nivelul 

valorificării fondului aperceptiv al formabilului, particularităților psiho-andragogice actuale ale 

formabilului şi caracterul anticipativ al competenţelor necesare în condiţiile actuale.  
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MANAGEMENT AL CALITĂȚII –  

PREMISĂ A PERFORMANŢEI ÎN EDUCAŢIE3 

 

ȘTEFANIA ISAC, 

dr, conf. univ., 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

 

Abstract: Quality and innovation, as prerequisites for performance in education, presuppose the 

integration of democratic values and principles, the rights and obligations of partners, conceived in 

a spirit of transparency, accountability and involvement, both of the school as an education 

provider and of the family. Research carried out in this area, the practice of many educational 

institutions, has demonstrated as convincing the benefits of implementing a quality management 

system. 

 

Reperând pe ideea că factorul principal al performanţelor şi unul dintre elementele-cheie 

ale competitivităţii îl reprezintă calitatea, urmărim tendinţa din ce în ce mai pronunţată de 

creştere a exigenţei beneficiarilor educaţiei. Din această perspectivă, trebuie să conștientizăm 

faptul, că îmbunătăţirea continuă a calităţii este necesară pentru a atinge, a menţine şi a creşte 

performanţa fiecărei instituţii de învăţământ şi fiecărui individ, iar rezultatele succesului întregii 

activităţi, derulate în instituţiile de orice nivel, va depinde în mare măsură de modul în care se 

asigură un management adecvat al calităţii. 

Calitatea şi inovaţia, ca premise ale performanţei în educaţie, prezumă integrarea valorilor 

şi principiilor democratice, a drepturilor şi obligaţiilor partenerilor, concepute într-un spirit de 

transparenţă, responsabilizare şi implicare, atât a şcolii ca furnizor de educaţie, cât şi a familiei – 

elev şi părinte – ca beneficiar al serviciului educaţional. Cercetările efectuate în acest domeniu, 

practica multor instituții de învățământ, au demonstrat drept convingătoare beneficiile 

implementării unui (SMC) sistem al managementului calității, dintre care vom menționa: 

 Crește capacitatea de planificare a activității de formare a cadrelor didactice și de 

conducere în contextul așteptărilor dictate de schimbările care au loc pe piața muncii; 

 Crește capacitatea de evaluare/acreditare a furnizorilor de formare a cadrelor didactice 

și manageriale din învățământul preuniversitar; 

 Contribuie la păstrarea unui nivel bun de competitivitate pe piață a instituției furnizoare 

prin actualizarea activităților de control al calității; 

 Contribuie la o mai bună respectare a cerințelor legale conforme documentelor de 

politici educaționale naționale și internaționale privind calitatea formării cadrelor 

didactice și manageriale din învățământul general; 

 Oferă posibilitatea de îmbunătăţire continuă privind calitatea formării cadrelor didactice 

și manageriale prin audituri interne sistematice, prin schimburi de bune practici în 

domeniu; 

 Asigură un control mai bun asupra motivării și îmbunătățirii continue a nivelului de 

competență profesională a cadrelor didactice și de conducere; 

 Crește capacitatea de adaptare a instituției furnizoare de programe la schimbare. 

Alături de care vom da valoare și beneficiilor certificării unui SMC: 

                                                             
3 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului „Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice 
în contextul provocărilor societale”, cifrul 20.80009.0807.45. 
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- Indică în mod clar concordanța cu exigențele standardelor profesionale ale cadrelor 

didactice și de conducere din învățământul general; 

- Îmbunătățește credibilitatea şi consolidează încrederea formabililor/beneficiarilor; 

- Ponderează necesitatea evaluărilor multiple; 

- Oferă posibilitatea de îmbunătăţire continuă prin audituri independente sistematice; 

- Propune/furnizează mai multe căi pentru comerţul pe piaţa mondială prin intermediul 

unor acorduri bilaterale şi multilaterale în baza recunoaşterii reciproce a certificării. 

De aici rezidă și beneficiile formabililor și partenerilor de afaceri ale unei organizaţii 

certificate, precum:  

 Asigură capacitatea continuă a furnizorului certificat de a îndeplini cerinţele de calitate 

prin supraveghere sistematică;  

 Atenuează/reduce, după caz, nevoia de evaluare şi de control a furnizorului privind 

modul în care acesta realizează managementul calității;  

 Simplifică procedurile de cumpărare şi deciziile de achiziție [3]. 

Succesul programului de formare profesională continuă a cadrelor didactice și de 

conducere trebuie să fie monitorizat pentru a se asigura eficacitatea; de stabilit un plan pentru 

modul în care va fi determinată eficacitatea acestor activităţi de instruire  [2]. 

Un factor deosebit de important, generat de un sistem de management al calității (SMC), 

desfășurat în contextul respectării standardelor europene privind marcajele (CE) Consiliului 

Europei, constă în fiabilitatea funcționării în cadrul instituțiilor furnizoare de programe de 

formare a cadrelor didactice și de conducere a următoarelor structuri: Plan-Do- Check-Act SMC  

[PDCA]  [3]: 

-  [Plan] - Departamentul de servicii clienți/cu publicul 

-  [Do] - Departamentul financiar contabil 

-  [Check] - Departamentul resurse umane 

-  [Act] - Departamentul marketing  [6]. 

Standardele de competență profesională pentru personalul didactic și managerial din 

învățământul general  [4] oferă criterii și norme care trebuie să servească drept repere principale 

atât pentru formarea continuă, cât și pentru evaluarea profesorilor și managerilor instituțiilor de 

învățământ general. 

După cum cunoaștem, standardele de competență profesională pentru personalul didactic 

și managerial din învățământul general acoperă întreaga activitate de predare-învățare-evaluare 

și se structurează pe cinci domenii de competențe prioritare: proiectarea didactică; mediul de 

învățare; procesul educațional; dezvoltare profesională; parteneriate educaționale  [4]. 

SMC monitorizează și garantează reușita în procesul de evaluare a calității în educație și 

instruire prin elaborarea unor standarde didactice naţionale care să definească actul pedagogic 

de calitate în Republica Moldova.  

Alinierea standardelor didactice la standardele de învăţare consolidate va determina 

obiectivele naţionale de învăţare, astfel încât evaluările să ajute cadrele didactice să îşi dezvolte 

competenţele pedagogice permițându-le atingerea obiectivelor naţionale de învăţare. 

De rând cu cele menționate, vom accentua asupra structurii sistemului competenţelor 

pentru cariera didactică: competenţe de specialitate; competenţe profesionale și competenţe 

transversale. 

Competenţe de specialitate - definite potrivit Metodologiei MECC, competenţe profesionale 

(1. proiectarea activităţii didactice; 2. conducerea şi monitorizarea procesului de învăţare;           

3. evaluarea activităţilor educaţionale; 4. utilizarea tehnologiilor digitale; 5. cunoaşterea, 

consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor; 6. managementul clasei de elevi); competenţe 
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transversale (1. dezvoltarea instituţională a şcolii şi a parteneriatului şcoală-comunitate;            

2. managementul carierei şi dezvoltare personală; 3. cercetare educaţională aplicativă)  [4]. 

Conducerea instituției furnizoare de programe de formare profesională continuă trebuie 

să manifeste un angajament complet privitor la înfiinţarea, punerea în aplicare, exploatarea, 

monitorizarea, revizuirea, întreţinerea, şi îmbunătăţirea SMC. În același timp, un factor 

categoric este dispunerea de resurse suficiente pentru a gestiona, dezvolta, menţine şi pune în 

aplicare SMC adecvat noilor cerințe ale societății contemporane. 

Un aspect care trebuie de categorizat, ca fiind indubitabil, pentru o interpretare veridică 

a acestui proces, este necesitatea efectuării analizelor de management al SMC la intervale 

planificate.  

O plusvaloare pentru managerul instituției furnizoare este și faptul că aceste activități 

vor servi drept dovezi că pot fi parte a procesului de aprobare a documentelor în cadrul SMC. 

Pornind de la revizuirea statutului cadrului didactic și de conducere din învățământul 

general, de la aplicarea SMC reconceptualizat în cheia cerințelor înaintate de societatea în 

continuă schimbare, conforme Consiliului Europei, vom atribui preponderență acestor factori 

în dezvoltarea unei educaţii de calitate scontate. 

Definirea noțiunii de calitate în educaţie trebuie să ofere fiecărui educabil condiţiile 

pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare. Ceea ce ar însemna, pentru început, luarea în 

calcul a valorilor calității în educație, precum: democrație, umanism, echitate, autonomie 

intelectuală și morală, calitatea relațiilor interpersonale, îmbogățirea comunității, inserția 

optimă socială și profesională, individul ca membru critic și responsabil al comunității etc.. 

Dacă e să ne referim la asigurarea calității educației în context formal, vom confirma 

realizarea ei în special prin modul în care cadrul didactic organizează demersul didactic, în 

vederea atingerii competențelor vizate de programă. În concepție modernă, rolul 

formatorului/profesorului este de a facilita și intermedia învățarea, de a fi partener în învățare, 

de a-i ajuta pe beneficiari/elevi să înțeleagă, să argumenteze puncte de vedere proprii, de a 

alege strategii adecvate prin care să-i pregătească pe aceștia să facă față și să se integreze 

exhaustiv unei societăți aflate într-o dinamică fără precedent. 

În context, vom accentua și asupra responsabilității conducerii instituției furnizoare de 

programe de formare profesională continuă, care va trebui să asigure că personalul, 

responsabil de efectuarea activităţilor este capabil să influenţeze calitatea, să fie inclus în 

programe de formare adecvate rolului fiecăruia, ca să fie competent şi conştient de rolurile şi 

responsabilităţile alocate. Dovezi ale acestei activităţi pot fi înregistrările privind instruirile şi 

fișele de evaluare ale angajaților efectuate de organele abilitate din cadrul instituției. 

În consecință, orice formare nu poate genera rezultate și, respectiv, eficiență, în contextul 

îmbunătăţirii calităţii educaţiei, fără un control al rezultatelor învățării, care să atribuie 

relevanță procesului de evaluare devenit inevitabil  [1]. Prin urmare, o analiză şi acţiune 

corectivă continuă din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi 

adoptarea celor mai adecvate și viabile timpului proceduri/strategii/metodologii, precum şi pe 

alegerea şi aplicarea celor mai distinctive standarde de referinţă în domeniul evaluat este 

inevitabilă. 

Din această perspectivă, considerăm că ar trebui extinsă formarea continuă în domeniul 

evaluării, iar programele de formare profesională continuă, axate pe noul curriculum pedagogic, 

ar trebui să includă sistematic suportul necesar, care să sprijine cadrele didactice să evalueze 

competenţele şi să folosească evaluarea în scopul conturării activităţii didactice şi a procesului 

de învăţare a elevilor.  

O contribuție aparte în promovarea carierei didactice/profesionale îi revine și 

masteratului în Didactica disciplinelor, care deschide perspectivele unei formări iniţiale 
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capabile de a pune la dispoziţia profesorilor debutanți fundamentele solide ale teoriei 

evaluării, combinate cu suficiente oportunităţi de exersare a evaluării, în special, a metodelor 

formative. 

Metodologia asigurării calităţii educaţiei determină procesul de asigurare a calităţii 

educaţiei centrat preponderent pe rezultatele învăţării, care sunt exprimate în termeni de 

cunoştinţe, competenţe, valori, atitudini obținute prin parcurgerea şi finalizarea unui nivel de 

învăţământ sau program de studiu preconizat. 

Îmbunătățirea calității în educaţie va genera șanse de reușită respectând parcurgerea 

inevitabilă a următoarelor procese: planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate 

ale învăţării, monitorizarea rezultatelor, evaluarea internă a rezultatelor, evaluarea externă a 

rezultatelor şi, preponderent, optimizarea continuă a rezultatelor în educaţie  [1]. 

Practica demonstrează, că deocamdată sistemul educațional moldovenesc nu deţine 

standarde didactice profesionale, care să definească la nivel naţional: ce ar trebui să ştie şi să 

poată face cadrele didactice. Prin urmare, nu putem vorbi de eficiența rezultatelor evaluării, 

dacă în fiecare proces de evaluare a personalului didactic se folosesc criterii diferite de 

evaluare şi se recurge în mare parte la astfel de materiale evaluative, precum fişa postului şi 

testele, care nu abilitează evaluarea întregului set de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini 

importante pentru o activitate didactică eficientă. 

Prin urmare, standardele trebuie să clarifice diferitele dimensiuni ale unui act pedagogic 

de calitate, care ar permite orientarea evaluărilor şi a tuturor politicilor didactice spre 

competenţe esenţiale predării eficiente şi implementării noilor viziuni/invenții - premize ale 

performanței în educație  [3]. Doar desfășurarea unor evaluări mai complete, bazate pe 

performanţe, şi reducerea dependenţei de evaluări/examinări profesorale în diferite etape ale 

carierei didactice, ar produce rezultate scontate de societatea în permanentă schimbare în 

sistemul educațional actual. 

Considerăm că formarea prin evaluare ar trebui continuată, iar programele axate pe noul 

curriculum de predare să includă în mod sistematic sprijinul necesar pentru a ajuta profesorii 

să-și evalueze abilitățile și să utilizeze evaluarea pentru modelarea predării și a procesului de 

învățare a elevilor. 

Concluzii. Calitatea se produce, se generează permanent, se măsoară şi se îmbunătăţeşte 

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  [1]. 

Învăţarea centrată pe elev  [5], care presupune cunoaşterea îndeaproape a acestuia, a 

culturii, a capacităţilor şi înclinaţiilor sale către anumite domenii, reprezintă o metodă actuală 

care dă posibilitatea profesorului să răspundă cerinţelor şi nevoilor sale de cultură, precum şi să-

l evalueze corect.  

În acest caz, corectitudinea evaluării depinde în mare măsură de imaginea pe care 

profesorul şi-o creează despre elev. 

Calitatea actului pedagogic influenţează performanţele elevilor, prin urmare, evaluarea 

personalului didactic deţine o importanţă majoră în ce priveşte dezvoltarea şi asigurarea 

calităţii.  

Axarea evaluării periodice a personalului didactic pe dezvoltare, pentru a susţine/ 

contribui la îmbunătăţirea procesului de predare, e vorba de feedback formativ prompt, 

esenţial pentru dezvoltarea cadrelor didactice; evaluarea cadrelor didactice presupune 

prioritar demonstrarea realizărilor atinse, fără a trata/a interpreta evaluarea ca o oportunitate 

de învăţare. 
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Susţinerea mai amplă/categorică a cadrelor didactice debutante în scopul dezvoltării lor 

profesionale, ceea ce ar însemna că toate cadrele didactice debutante ar trebui să aibă un 

mentor, să fie monitorizate îndeaproape şi să primească feedback sistematic pentru a-şi 

dezvolta competenţele didactice. Actualul portofoliu didactic ar trebui transformat într-un 

instrument formativ, care să includă date reale privind activitatea desfăşurată de profesorii 

debutanți cu elevii lor, să fie discutat cu directorii şi mentorii lor şi să încurajeze autoreflecţia. 

Revizuirea parcursului profesional al cadrelor didactice astfel încât acestea să fie 

motivate să îşi dezvolte competenţele preluând noi roluri şi responsabilităţi pe parcursul 

carierei lor. În acest context, ar trebui definite şi noi trepte salariale care să reflecte diferitele 

etape şi responsabilităţi ale carierei personalului didactic. 

În final, acordarea mai multor oportunităţi de învăţare informal, prin colaborare în 

cadrul unităţilor de învăţământ şi prin intermediul reţelelor colegiale, va reprezenta un sprijin 

important în procesul de formare continuă a cadrelor didactice/manageriale din învățământul 

general  [5]. 
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Abstract: The professionalization of teachers can be approached in several contexts, among which 

we list the social, cultural and, to some extent, political aspect. Lately, the term "profession" has 

been used to refer to so many different occupations that the original meaning has been almost lost. 

The ubiquity of the term and how we come to use and understand it helps to open the discussion 

about the progress in establishing the status of teachers at the professional level [16]. 

 

În stabilirea modalităţilor de descriere a predării ca profesie există mai multe abordări 

care ar putea fi utilizate. O modalitate este de a privi sarcinile sau rolul profesorului, alta este de 

a revizui măsura în care practica predării se bazează pe un set de cunoştinţe teoretice şi un al 

treilea exemplu este de a lua în considerare factorii contextuali ai predării. Vom începe prin a lua 

în considerare rolul profesorului în context actual. 

Cum se măsoară rolul profesorului? H.S. Broudy (1972) consideră că noţiunea de 

„profesor profesionist” este o „iluzie prietenoasă” [3, pp. 39-67]. Această poziţie a fost 

argumentată prin indicarea faptului că standardele măsurabile stabilite pentru ca un profesor de 

la clasă să fie considerat profesionist sunt aproape imposibil de atins şi că, dacă sunt pregătiţi în 

mod corespunzător pentru a obţine acest statut înalt şi nobil, aproximativ 10%-15% din corpul 

profesoral s-ar putea încadra în categoria menţionată. Broudy consideră că ceilalţi ar putea fi 

instruiţi ca adepţi ai regulilor care s-ar ocupa de practici didactice, pe care el le defineşte ca 

fiind,,orice instrucţiune în care conţinutul poate fi explicat şi în care criteriile pentru învăţarea 

cu succes sunt obiective” [3, p. 60]. De ce H.S. Broudy sugerează că – pentru majoritatea 

profesorilor – atingerea statutului de profesionist este aproape imposibilă? Rolul este atât de 

dificil încât nu poate fi gestionat? Nu se cunosc standardele de performanţă pentru profesori?  

[16]. 

Răspunsurile la aceste întrebări ar putea fi considerate ca afirmaţii despre modul în care 

profesorul este pregătit la disciplina pe care o predă, modul cum se prezintă la clasă şi modul în 

care îşi îndeplineşte rolul.  

Pregătirea profesorilor este deosebit de importantă pentru a fi consideraţi profesionişti. 

În primul rând, aceştia trebuie să deţină mult mai mult decât un nivel semnificativ de cunoştinţe, 

din numeroase domenii: management, psihologie, comunicare, social, drept. Este o măsură 

generoasă impusă de educaţia modernă care ar putea fi identificată ca bază esenţială pentru 

pregătirea profesorului, astfel încât acesta să poată identifica corect elementele societăţii care ar 

trebui reproduse. Acest tip de cunoştinţe este apoi cuplat cu altele mai specializate, în domeniile 

de predare alese. Împreună, formează justificarea pentru ca un profesor să-şi revendice dreptul 

de a educa, ceea ce, pentru unii critici ai programelor de formare a profesorilor, sunt suficient de 

justificate. Furnizorii programelor de formare a profesorilor ar putea adăuga alte tipuri de 

                                                             
4 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice 
în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane, 20.80009.1606.10.   
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cunoştinţe „fundamentale”, precum cele care se ocupă de legăturile dintre educaţie şi societate, 

natura învăţării şi tipologia elevilor. Cunoştinţele dobândite prin educaţia generală sau modernă 

şi cunoştinţele fundamentale ar putea fi dobândite de către oricine, achiziţionarea anumitor 

tipuri de cunoştinţe nefiind suficientă pentru a profesionaliza predarea la clasă. Majoritatea 

programelor de pregătire includ acum elementul suplimentar al practicii pedagogice desfăşurate 

în situaţii speciale sau în sălile de clasă obişnuite. În diferite moduri, prin încercare şi eroare, 

prin metoda uceniciei, prin încercări gândite de a lega cunoştinţele dobândite în sala de curs cu 

realitatea sălii de clasă, profesorii debutanţi se angajează într-un sistem de mentorat care are 

caracteristicile de a fi atât de ajutor, cât şi riguros [16]. 

Societatea aşteaptă ca profesorul să-şi asume un rol special de intermediar care să 

reprezinte corespunzător interesele părinţilor, ale comunităţii şi ale societăţii. Ceea ce se 

intenţionează aici nu este doar perpetuarea trăsăturilor trecutului de dragul lor, ci transmiterea 

cunoştinţelor, valorilor şi abilităţilor care au relevanţă pentru dezvoltarea cu succes a unei 

societăţi. Pe măsură ce ne gândim la aceste îndatoriri sau obligaţii delegate, o parte din 

complexitatea cu care se confruntă profesorul începe să apară. De exemplu, ne place să 

declarăm, cu o oarecare justificare, că nici o clasă de tineri nu este omogenă în ceea ce priveşte 

abilităţile, atitudinile, nevoile şi preferinţele. Cu greu ne putem aştepta ca şi părinţii lor să fie 

omogeni în ceea ce priveşte aşteptările şi uneori cererile pe care le-ar pune în faţa profesorului, 

în numele copiilor lor. Dacă un consens între părinţi pare dificil de imaginat, este şi mai 

problematic atunci când se ia în considerare dificultatea unui profesor care se grăbeşte să 

reprezinte opiniile şi interesele comunităţii, cu atât mai puţin societatea. O reprezentare 

eficientă a comunităţii şi a societăţii poate fi înfăptuită atunci când există stabilitate socială şi 

culturală şi, deci, continuitate între şcolarizarea tinerilor şi rolurile pe care aceştia şi le vor 

asuma ca adulţi. Adecvarea acestei reprezentări devine dificilă în absenţa stabilităţii. De 

exemplu, trăsăturile egalitariste ale unei democraţii şi ale terapiei schimbării într-o societate 

„post-industrială” sunt influenţe care au creat discontinuităţi. Fosta influenţă susţine obiectivele 

egalităţii sociale care, dacă este reflectată în mod corespunzător într-o societate, încurajează 

asumarea de roluri nu prin tradiţie, ci prin preferinţele individuale. Uneori, unele dintre aceste 

preferinţe pot fi constrânse de presiunile şi obiceiurile sociale, dar pe măsură ce se elimină mai 

multe dintre restricţii, vor exista mai multe variaţii în preferinţele personale, care nu toate pot fi 

gestionate de către profesor. Schimbările dramatice şi, uneori, mai rapide decât se aşteaptă în 

structura forţei de muncă fac ca legătura dintre şcoală şi locul de muncă să fie destul de redusă. 

Ceea ce îngreunează încercările profesorului de a modela în mod adecvat şcolarizarea elevilor 

nu este doar imprevizibilitatea viitorului elevilor în societate, ci şi varietatea de alternative pe 

care alţii le promovează pentru a face faţă acelei incertitudini. Oamenii cu viziuni în ceea ce 

priveşte viitorul educaţiei proiectează schimbări uimitoare şi provocări pentru toţi membrii 

societăţii în următorul mileniu [1; 9; 14]. Profesorii au tot dreptul să nu se simtă confortabil 

referitor la perspectiva de a acţiona ca facilitatori în abordarea acestor provocări [16]. 

Încercările de a reprezenta în mod adecvat comunitatea şi societatea ar putea fi oarecum 

mai uşor de gestionat în anumite forme de acorduri socio-politice. Astfel de aranjamente pot 

clarifica ceea ce ar trebui să reprezinte profesorul în societate. Cu toate acestea, validitatea şi 

puterea profesiunii de cadru didactic par dificil de susţinut fără forme extreme de supraveghere 

şi monitorizare. Sub astfel de controale rigide, oportunitatea de a exercita autonomia şi judecata 

profesională este sever limitată. În orice context funcţionează profesorul, reprezentarea 

adecvată şi acceptabilă a părinţilor, a comunităţii şi a societăţii este extrem de dificilă. Cum 

răspunde un profesor la această complexitate? Un răspuns poate fi tratarea etapelor de învăţare 

ca scopuri în sine, măsurarea succesului eforturilor unui profesor prin cât de mult, cât de bine şi 

cât de eficient au învăţat elevii şi renunţarea la obligaţiile prin care acţionează ca agent pentru 
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alţii. Acest răspuns îl pune pe profesor într-un mod de „respectare a regulilor” şi dă înţelegere 

aspectului unei meserii mai mult decât a unei profesii [ibidem]. 

E. Hoyle (1969) a prezentat o listă incompletă de „sub-roluri ale profesorilor” din cauza 

lipsei cercetării comportamentului profesorilor la clasă [6, pp. 59-60]. El sugerează că sub-

rolurile pot fi împărţite în două seturi: „Un set corespunde cu funcţiile majore de instrucţie, 

socializare şi evaluare. Al doilea set se referă la motivarea elevilor, menţinerea controlului şi, în 

general, crearea unui mediu pentru învăţare” [6, p. 50]. Observaţiile lui Hoyle atrag atenţia 

asupra unui alt tip de complexitate cu care se confruntă cadrul didactic. El subliniază că, de cele 

mai multe ori, nu se poate bucura de exclusivitatea unei singure relaţii profesionale cu elevii din 

două motive. În primul rând, profesorul are douăzeci până la treizeci de elevi cărora trebuie să le 

acorde atenţie şi, în al doilea rând, este invadat de o mulţime de cerinţe de rol, ceea ce face ca 

profesionalizarea predării să fie împiedicată [16].   

Toate încercările de a stabili criteriile unei profesii includ referinţe la un set de cunoştinţe 

pe care se bazează practica. Putem fi generoşi cu privire la predare şi să spunem „Oricare ar fi 

abordarea, strategiile folosite şi relaţiile generate, alegerea este legată de unul sau mai multe 

dintre constructele teoretice care pot sau nu să fie identificate în mod conştient” [13, p. 1]. 

Bineînţeles că există o serie de indivizi care se simt confortabil cu ideea că predarea se bazează 

pe un nivel de cunoştinţe pe care le are şi care pot fi  perfecţionate, dar alţii nu iau în considerare 

aceste aspecte. A. Tom (1984) numeşte cercetarea întreprinsă pentru a construi un astfel de 

câmp de cunoaştere, „în cel mai bun caz, neconcludent, în cel mai rău, timp de noapte” [Apud 4]. 

În vremuri mai blânde, A. Kaplan (1964) a descris teoria ca fiind o,,construcţie asimbolică” 

deoarece este în contradicţie atât cu practica, cât şi cu faptul că instrumentul de interpretare, 

delimitare şi unificare a legilor stabilite au fost modificate pentru a se potrivi cu date 

neprevăzute, spre a descoperi o generalizare nouă şi mai puternică [7, pp. 295-297]. 

Cu toate acestea, această viziune nu mai este acceptată, deoarece reprezintă o paradigmă 

asociată cu abordarea pozitivistă. Limbajul criticilor şi al cercetătorilor a fost extrem de dur.             

N.L. Gage (1989) vorbeşte despre un „război” al paradigmelor în anii 80 ce a rezultat din 

dispariţia cercetării cantitative în căutarea obiectivităţii. Baza de cunoştinţe substanţiale ale 

elevilor şcolari realizate prin predare nu pare să fie posibilă de această dată. Episoadele de 

predare - învăţare sunt văzute ca fiind prea evazive, prea idiosincratice, prea discontinue, prea 

inadecvate şi prea banale pentru studiul teoretic [4]. Dacă profesionalizarea profesorilor 

depinde de dezvoltarea „cunoştinţelor specializate şi a mijloacelor de verificare care le permite 

să îndeplinească această funcţie la nivel de grup sau individual” [2,  p. 21], obiectivul pare să fie 

suspendarea stării de dezvoltare profesională. Se pare că disputele acestor cercetători vor 

continua în timp privind forma argumentării despre paradigme, dar şcolarizarea va continua şi 

problema profesionalizării poate fi rezolvată de către practicieni în timp ce îşi desfăşoară 

activitatea zilnică. D. Hawkins (1966) a remarcat că „au existat deseori momente în istoria 

ştiinţei în care cunoştinţele personale ale practicienilor au fost semnificativ mai adânci decât 

orice este înglobat în credinţele şi scrierile celor învăţaţi academic” [5, p. 3]. 

În timp ce războaiele paradigmei se dezlănţuie, cercetătorii sunt în căutarea altor moduri 

de răspuns. D. Schon (1987, cap. 1) este unul dintre ei. El caracterizează paradigmele din jurul 

disfuncţionalităţilor ca fiind previzibile, deoarece am căutat lucruri greşite în locuri greşite. De 

fapt, sugerează că raţionalitatea tehnică a teoreticienilor poate fi utilă pentru a elucida unele 

dintre problemele practicii profesionale, dar reglementările acestora pot fi din ce în ce mai puţin 

importante. El vede practicantul care se confruntă cu „zone nedeterminate de practică, 

incertitudine, unicitate şi conflict de valori [care] scapă canoanelor raţionalităţii tehnice”              

[11, p. 6]. Practicianul devine profesionist şi rămâne pe această poziţie nu în funcţie de cât de 

bine aplică cunoştinţele învăţate apriori, ci de cât de bine recunoaşte şi foloseşte cunoştinţe 
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suplimentare şi semnificative din contextul practicii. În mod asemănător, G. Leinhardt (1990) 

sugerează că, deşi există probleme de depăşit, există câteva modalităţi de a „capta [cunoştinţele] 

meşteşugului de predare” [8, p. 20]. Autorul face referire la ceea ce J.J. Schwab (1971) şi                    

L.S. Shulman (1987) au numit înţelepciunea practicii şi sugerează că procedurile de evaluare a 

certificării sunt acum testate de cunoştinţele generale, mai ales teoretice, dobândite în cadrul 

programelor de pregătire, dar nu şi „cunoaşterea particulară a (…) ambarcaţiunii conexe” [10; 

12, p. 20]. Ideea lucrării lui G. Leinhardt este că există o bază de cunoştinţe semnificativă care ar 

trebui şi poate fi derivată din înţelepciunea practicii şi care completează cunoştinţele bazate pe 

teorie. Instrucţiunile avute în vedere atât de D. Schon, precum şi de G. Leinhard indică unele 

premise în ridicarea bazei de cunoaştere a predării în domeniul respectabilităţii. Aceste idei 

sugerează că trebuie luată în considerare realitatea predării, ceea ce duce la luarea în 

considerare a condiţiilor în care are loc predarea [16]. 

Educaţia este în permanenţă într-o stare de devenire. Schimbarea şi inovaţia au fost 

cuvinte-cheie nu cu mult timp în urmă, dar au fost depăşite de fraze precum „mişcarea şcolilor 

eficiente”, „cultura organizaţională”, „împuternicirea profesorilor” şi ultimul termen la modă, 

„restructurare”. Toate aceste curente moderne au câteva lucruri în comun: se bazează pe şcoală 

şi subliniază importanţa şi centralitatea rolului profesorului. O mare parte a literaturii privind 

eficienţa şcolii conţine mai multe teme recurente: în primul rând, sunt şcoli care produc 

rezultate neaşteptat de bune în privinţa măsurilor de şcolarizare faţă de altele, în circumstanţe 

similare; în al doilea rând, şcolile cu rezultate bune par să aibă mai multe caracteristici comune 

decât diferenţe; în al treilea rând, caracteristicile împărtăşite de şcolile „mai eficiente” ar putea fi 

utile în îmbunătăţirea şcolilor „mai puţin eficiente”. Deşi există variaţii ale temei, profesorii au 

fost văzuţi ca fiind o sursă latentă şi puternică care ar putea fi exploatată pentru a energiza 

funcţionarea şcolii. În locurile în care s-au încercat eforturi de îmbunătăţire a şcolii, profesorii au 

raportat un grad mai mare de satisfacţie şi realizare [15]. În multe cazuri, rolurile profesorilor au 

fost extinse pentru a cuprinde mult mai mult decât sarcinile asociate clasei. Au avut oportunităţi 

de a lucra în colaborare în dezvoltarea misiunii şcolii, stabilirea priorităţilor la nivel de şcoală şi 

întocmirea planurilor de acţiune. Deşi profesorii erau implicaţi şi în multe rutine familiare, 

păreau să-şi îndeplinească sarcinile cu o mai mare responsabilitate şi un sentiment reînnoit al 

scopului. Cu siguranţă s-au simţit profesionişti în ceea ce priveşte munca lor [16]. 
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Abstract: Constructivism is a theory of knowledge, but also of learning that provides educational 

practice with important methodological support. This approach to learning allows for the overall 

and optimal development of each child, but also involves a series of transformations of the 

educational environment and the way of organizing learning. Constructivist learning strategies 

make use of not only planned learning situations, but also spontaneous ones such as: curriculum of 

choice, cooperative learning or learning through discovery; for this reason, being a constructivist 

teacher is an act of courage. It is an act of courage, because it requires a definitive separation in the 

traditional way of organizing learning. 

 

În condiţiile în care instruirea este centrată pe elev, iar profesorul se implică în viaţa 

reală a clasei, prin adaptarea la context şi la diferenţele dintre elevi, se caută soluţii eficiente 

pentru depăşirea obstacolelor după criterii de performanţă, se coordonează construcţia învăţării 

în clasă în practică şcolară se impune cu necesitate profesionalizarea cadrelor didactice. 

 „Profesionalizarea pedagogică” reprezintă un mijloc de valorizare şi ameliorare a poziţiei 

sociale a cadrelor didactice, un simbol şi o garanţie a calităţii activităţii, o cale pentru 

modernizarea şcolii, un mod de formare pedagogică, de oferire a instrumentelor de activitate 

ştiinţifică la clasă” [4].  

După E. Joiţa, profesionalizarea didactică a profesorului solicită, nu numai o armonizare a 

dimensiunilor personalităţii sale, în acord cu solicitările exercitării rolurilor specifice, ci şi o 

aducere în prim plan a acelora care să asigure calitatea, eficienţa rezolvării lor, anume a 

competenţelor. Din perspectiva profesorului, constructivismul reprezintă una din alternativele 

metodologice de instruire a elevilor - o alternativă aflată sub semnul căutărilor pentru 

identificarea unor modalităţi de aplicare. Profesorul constructivist are nevoie şi de cunoştinţe de 

diferite categorii, dar şi de capacităţi cognitive, abilităţi aplicative, alături de elemente afectiv 

motivaţionale, atitudini, aptitudini specifice [3, pp. 32-33]. 

 Profesorii constructivişti încurajează elevii să evalueze permanent modul în care aceste 

activităţi îi ajută să îşi dezvolte înţelegerea lucrurilor. Elevul îşi pune întrebări despre modul în 

care învaţă şi despre activităţile pe care le desfăşoară la şcoală cu scopul de a deveni „expert in 

învăţare”.  

Educaţia este o organizare şi reorganizare a experienţei. J. Dewey afirmă că educaţia este 

un proces al vieţii, de aceea profesorul trebuie să-l pună pe elev în situaţii similare acelora în 

care îi pune viaţa reală, ceea ce presupune angajarea lui în diferite activităţi [2, p. 366]. 

Profesorul nu poate fi doar un simplu recipient al diverselor politici de reformare a 

educaţiei, ci trebuie să poată dovedi înţelegerea lor prin capacităţi şi aplicarea lor critică şi 

creatoare, prin competenţe în condiţii contextuale concrete. De aceea, este necesară 

restructurarea pregătirii profesorului, prin precizarea unor noi standarde pentru formarea, 

evaluarea şi dezvoltarea lui profesională continuă. 

Metodele tradiţionale de învăţare sunt utile şi necesare în procesul de instruire, însă în 

contextul modernizării, digitalizării sistemului educaţional şi accesului sporit la informaţie, în 

era digitală, ele nu mai au nici o valoare dacă nu sunt combinate cu acele metode moderne care 

captează atenţia elevului şi îl implică nemijlocit în procesul de predare–învăţare–evaluare. Un 
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profesor constructivist este cel care transmite informaţia elevilor prin discuţii, dialogări, studii 

de caz, dezbateri, or asta înseamnă implicare şi nu o simplă narare a informaţiei. 

Profesorii constructivişti furnizează instrumente ale cunoaşterii cum ar fi: activităţi de 

rezolvare a problemelor, activităţi bazate pe investigarea realităţii, pe baza cărora elevii pot 

formula si testa ideile proprii, pot trage concluzii şi realiza inferenţe, pot să-şi dezvolte 

cunoaşterea într-un mediu de învăţare bazat pe colaborare. Ghidaţi mereu de profesori, elevii îşi 

construiesc activ cunoştinţele şi nu acumulează mecanic cunoştinţele transmise de profesor sau 

extrase din manuale. 

 Principala diferenţă constă în mutarea atenţiei dinspre profesor spre elev. Sala de clasă 

nu mai este un loc în care profesorul toarnă cunoştinţe în capul elevului pasiv, care aşteaptă, 

asemenea unui vas gol, să fie umplut. În modelul constructivist, elevii sunt implicaţi activ în 

procesul de învăţare. Profesorul devine mai degrabă un facilitator care antrenează, mediază, 

atenţionează şi ajută elevii să-şi dezvolte si evalueze înţelegerea. Una dintre cele mai importante 

sarcini ale profesorului este de a pune întrebări bune.  

Într-o clasă constructivistă atât profesorii, cât şi elevii au atât o viziune complexă asupra 

realităţii, cât şi abilităţi de observare şi explorare cu succes a acestei realităţi (spre deosebire de 

mediul tradiţional în care cunoaşterea este privită preponderent ca o înşiruire de fapte care 

trebuie memorate). Profesorii constructivişti pun întrebări şi probleme, apoi îi ghidează pe elevi 

pentru a găsi propriile răspunsuri. În acest scop utilizează numeroase tehnici în procesul de 

predare. De exemplu, ei pot: 

 cere elevilor să formuleze propriile întrebări (investigaţia); 

 permite interpretări şi exprimări multiple ale învăţării (inteligente multiple); 

 încurajează lucrul în echipă şi utilizarea colegilor ca resurse pentru învăţare. 

Profesorul antrenează, moderează, sugerează dar permite elevilor să-şi experimenteze, să pună 

întrebări să încerce lucruri care nu funcţionează. Activităţile de învăţare solicită participarea 

deplină a elevilor. 

Locul dezvoltării profesionale a profesorului se află la intersecţia dintre schimbările în 

educaţie, dezvoltarea profesională şi perfecţionarea în şcoală. Procesul intens al globalizării 

solicită din partea celui care învaţă să fie tot mai bine pregătit pentru a se adapta la 

transformările rapide şi multidimensionale ale vieţii. În aceste noi condiţii învăţarea a obţinut 

noi semnificaţii. Organizarea învăţării nu se referă numai la anumite conţinuturi de transmis, cât, 

mai ales, la procedee şi modalităţi de orientare şi dobândire independentă a cunoştinţelor. Cel 

mai important aspect al învăţării este considerat a învăţa să cunoşti (a stăpâni instrumentele 

cunoaşterii). Metodologia învăţării devine mai importantă decât conţinutul în sine.  

Învăţarea nu trebuie să ducă la simple acumulări de informaţii, ci la însuşirea 

competenţelor necesare pentru a practica o profesie, pentru integrarea în viaţa socială şi în cea 

profesională, a satisface nevoile de bază şi a acţiona pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 

personale şi sociale. Astfel, putem vorbi despre proaspăta semnificaţie a învăţării, care depăşeşte 

cadrul formal al şcolii şi se extinde semnificativ pe tot parcursul vieţii, mai profitabilă fiind o 

învăţare dincolo de discipline. Potrivit cercetătoarei N. Petrovschi, elevul intră în acţiune, se 

mobilizează şi îşi valorifică reprezentările iniţiale, formulează diferite puncte de vedere şi 

interpretări, le confruntă cu alte opinii sau surse, efectuează reflecţii critice, le apreciază în 

context [6, p. 94]. 

Citând-o pe Elena Joiţa, „constructivismul este o teorie a cunoaşterii, prin extensie şi a 

învăţării, iar pentru instruire oferă principii, sugestii metodologice”. Practica lui se centrează pe 

învăţarea elevului, iar nu pe instruire, pe predarea profesorului, care are alte roluri acum              

[3, p. 7]. 
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Din perspectiva lui J.D. Rainer, profesionalizarea profesorului solicită „îmbinarea a 

diferite modele pentru construirea cunoaşterii, plasarea elevului în centrul instruirii, recurgerea 

la relaţia cunoaştere – reflecţie – acţiune – reflecţie – noua cunoaştere, utilizarea conţinuturilor 

date drept mijloace, punerea accentului pe procese, îmbinarea autonomiei – colaborare şi 

autoritate – facilitare, gândire critică – înţelegere multiplă, învăţare – dezvoltare” [5]. 

Teoria constructivistă este o teorie a cunoaşterii ştiinţifice, aplicată la problemele 

învăţării, ca aprofundare a cognitivismului. Nu este o teorie a instruirii, ci un suport 

ştiinţific, cu valoare conceptuală, metodologică pentru aceasta. Baza teoriei 

constructiviste se află în teoria lui J. Piaget privind dezvoltarea cognitivă, stadială  a 

abilităţilor cognitive, cu rol de construcţie, în care sunt implicate două procese esenţiale: 

asimilarea şi acomodarea, ca interiorizări ale cunoaşterii construite în timp. Piaget 

evidenţiază rolul formării structurilor mentale, ca moduri de organizare a informaţiilor, 

ce se pot combina, transforma şi asimila variat.  

Constructivismul cognitiv se mai revendică şi din teoria lui J. Bruner după care 

învăţarea este un proces activ, în care elevii construiesc noile idei sau concepte pornind 

de la cunoaşterea curentă şi cea trecută [1, p. 59]. 

Constructivismul aduce o nouă lumină în epistemologia pedagogică actuală, explicând 

modul cum se realizează cunoaşterea de către elev a diverselor domenii ale realităţii, cum 

argumentează acesta aderarea la unele idei şi cum le poate folosi (H. Siebert, E. von Glasersfeld, 

Le Moigne, B.G. Wilson, E. Joiţa et al.). 

Potrivit constructivismului, învăţarea poate fi considerată ca fiind un proces de 

constituire a realităţii, a cunoaşterii acesteia. În viziunea constructivistă, învăţarea se desfăşoară 

pe baza unor structuri anterioare, pentru că toate cunoştinţele se bazează pe acumulările 

existente, iar experienţele noi se raportează la alte experienţe, punându-se accent pe 

interacţiunea dintre subiect şi lume.  

Constructivismul apropie învăţarea şcolară de abordarea ei umanistă, axiologică, 

semnificativă profesional. Învăţând astfel, elevul îşi construieşte o anumită imagine asupra 

realităţii, problemei, situaţiei mai aproape sau mai departe de un model cunoscut, de propria 

experienţă anterioară sau imediată. Pentru constructivism sunt potrivite toate metodele care te 

pun pe gânduri, care mijlocesc şi care stimulează o schimbare a perspectivei şi deschid privirea 

asupra unor orizonturi noi, mai largi.  

Pedagogia constructivistă insistă asupra caracterului procesual al învăţării: construcţie, 

reconstrucţie, deconstrucţie permanentă a realităţii prin efortul celui care realizează actul de 

învăţare. 

 Un profesor constructivist este întotdeauna preocupat, el fiind considerat acela care 

deschide uşa elevilor şi îi lasă să intre singuri, totodată ghidându-i-i prin discuţii constructive cu 

implicare tuturor părţilor. După cum declara şi Confucius: „Spune-mi şi voi uita, arată-mi şi poate 

îmi voi aduce aminte, implică-mă şi voi înţelege!”, un profesor bun este acela care ghidează elevul 

spre rezultat lăsându-l să meargă singur pe potecă.  

 Profesorul este cel care creează contextul facilitator: reactualizări, corecţii, materiale-

suport, cerinţe, concepte operative, îndrumări, criterii de evaluare, management. După cum 

relatează N. Petrovschi, elevul este mereu în devenire şi în orice moment al dezvoltării el constituie 

o unitate funcţională, ale cărei acţiuni şi reacţiuni sunt provocate de nevoile vieţii sale [6, p. 61]. 

Concluzii. Constructivismul rămâne o abordare a pedagogiei actuale, însă el nu poate 

reprezenta o rezolvare pentru problemele educaţiei; în acelaşi timp, nu lipsesc limitele. Astfel, 

este dificil de realizat activităţi şcolare constructiviste, in condiţiile în care evaluările sunt 

susţinute de standarde „naţionale”. Proiectarea şi realizarea unui astfel de demers pentru un 

întreg ciclu de instruire ar presupune resurse umane cu o pregătire specială. Sunt necesare, de 
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asemenea, resurse materiale şi financiare considerabile pentru realizarea mediilor prin 

explorarea cărora elevul să-şi poată construi cunoaşterea. 

Lipsa acestor condiţii nu-l poate însă opri pe profesorul interesat de modul în care se 

produce învăţarea să utilizeze proceduri constructiviste; unele caracteristici ale 

constructivismului îl pot pune pe gânduri, îi pot trezi curiozitatea şi îl pot determina să facă un 

prim pas-pasul cel mai greu pe drumul dezvoltării profesionale-cel de cercetător.  

Competenţa profesională a profesorului îi dă acestuia posibilitatea de a reflecta la efectul 

unei anumite activităţi şi de a face apel la tipare de comportament drept instrumente. Profesorul 

interpretează diferite roluri, iar acestea sunt mai diferenţiate decât în cadrul instruirii frontale 

tradiţionale orientate spre conţinut („cu vorba şi cu creta”). Instruirea este un rol pe care 

profesorul trebuie să îl îndeplinească, dar în acest caz mai rar. Învăţarea constructivistă îi cere 

mai degrabă profesorului „să predea cu gura închisă”, acordându-le elevilor mai mult timp şi mai 

multe posibilităţi de a vorbi. 
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Abstract: In the article are presented ideas about emotion as a state, energy, reaction that is 

important for survival, communication, setting boundaries, decision making, unity. In this sense, 

emotional regulation is the reaction that can be redirected, controlled, and allows the person to 

function adaptively. Programs that approach social and emotional learning, as well as psychosocial 

intervention in emotional regulation and development will ensure the effectiveness of behavioral 

balance 

 

În contextul situaţie de criză pandemică, este important ca subiectul abordat să 

contribuie la reglarea comportamentului uman pentru a face faţă dezechilibrului emoţional 

asociat acestei perioade. 

N.J. Kaslow (2020) atestă că programele vizând tema stresului trebuie să fie focalizate pe 

răspunsurile emoţionale cauzate de pandemie, să sprijine abilităţile de a face faţă stresorilor 

cauzaţi de pandemie pe termen scurt, mediu şi lung, să promoveze recunoaşterea semnelor şi 

simptomelor psihologice ale stresului şi să identifice resurse pentru intervenţii de sprijin 

emoţional şi comportament sănătos [Apud 3]. 

În prezent, cercetătorii din domeniul educaţional recunosc faptul că la sfârşitul anilor de 

şcoală, absolvenţii nu sunt pregătiţi să facă faţă provocărilor vieţii de fiecare zi, atât la nivel 

personal, cât şi ca membrii ai societăţii. Abordarea prin excelenţă cognitivă a demersurilor 

curriculare şi didactice nu este suficientă pentru a avea succes şi a fi fericit. În consecinţă, la ora 

actuală, aria învăţării emoţionale se dezvoltă pe baza cercetărilor în domeniu respective, al 

noilor teorii privind natura emoţiilor şi a inteligenţei în relaţie cu succesul. 

Unii autori au considerat că emoţiile, prin starea de agitaţie difuzează, prin intensitatea şi 

desfăşurarea lor tumultoasă, dezorganizează conduita umană. Astfel, Janet, după perspectiva 

psihopatologiei, insistă asupra caracterului generalizat al conduitelor dezadaptative care apar în 

emoţii (idee valabilă doar pentru stările afective primare, primitive nu şi pentru cele 

superioare). Pieron, de pe o poziţie strict funcţionalistă, consideră că emoţia constă într-o 

descărcare anormala de energie nervoasă, o descărcare ce depăşeşte cantitatea ce poate fi 

utilizată de individ pentru reacţiile normale şi care se poate produce chiar şi atunci când nu 

există ocazie de reacţie. Wallon, din perspectiva psihologiei şi psihiatriei infantile, arată că 

emoţiile apar în urma acumulării unei cantităţi de tonus muscular, care dacă nu se consumă în 

activităţi adecvate, pentru a se epuiza gradat, degenerează în spasme, râs, plâns [Apud 6]. 

Alţi autori susţin, din contră, că emoţia, prin mobilizarea energetică a întregului 

organism, organizează conduita. Primul care a sesizat valoarea adaptativă a emoţiilor a fost 

Darwin care, încă din 1872, arăta că originea emoţiilor se află în tiparele vechi comportamentale 

desfăşurate de-a lungul evoluţiei, tipare ce s-au comprimat şi păstrat deoarece s-au dovedit a fi 

utile acţiunilor actuale. Chiar expresiile emoţionale nu sunt decât reziduuri schematizate ale 

unor comportamente vechi, dar utile încă. W.B. Cannon consideră că emoţiile sunt modalităţi de 

                                                             
5 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului „Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice 
în contextul provocărilor societale”, cifrul 20.80009.0807.45. 
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activare a organismului în vederea restabilirii echilibrului. El acordă o mare importanţă 

factorilor biochimici în sensibilizarea afectivă [Apud 6, p. 176]. 

O poziţie contradictorie întâlnim la V. Pavelcu care arată pe de o parte, că emoţia are 

rolul de a preveni psihicul de tulburări şi de dezagregare durabilă, de a restabili echilibrul, prin 

derivare, prin risipirea forţelor pe căi vegetative, prin reacţii inutile sub raportul conduitei, dar 

foarte utile prin efectul lor de liniştire, la lichidarea conflictului dintre tendinţe, de rezolvarea 

înaltei tensiuni psihice, pe de altă parte, emoţia este un proces de degradare a psihicului spre 

fiziologie, de dezintegrare atât pe planul de adaptare individ-mediu, cât şi pe planul intrapsihic.  

 Prin urmare, M. Rocco menţionează că emoţiile sunt importante deoarece ele asigură: 

Supraveţuirea  

Natura a dezvoltat emoţiile noastre în decursul unei evoluţii de milioane de ani. Ca o 

consecinţă a acestui fapt, emoţiile noastre funcţionează ca un sistem interior de ghidare, delicat 

şi sofisticat. Emoţiile noastre ne atenţionează atunci când ne lipseşte impulsul natural. De 

exemplu, când ne simţim singuri, ne lipseşte nevoia de a comunica cu alţi oameni. Atunci când ne 

este frică, ne simţim respinşi, lipseşte nevoia de a fi acceptaţi [4, p. 138]. 

Luarea deciziilor 

Sentimentele şi emoţiile noastre constituie o valoroasă sursă de informaţii. Ne ajută să 

luăm hotărâri. Cercetările au arătat că atunci când sunt afectaţi centrii nervoşi din emisferele 

cerebrale, omul nu poate lua nici cele mai simple decizii. De ce? Pentru că nu ştie ce va simţi în 

legătură cu deciziile sale. 

Stabilirea limitelor 

Sentimentele noastre ne ajută să tragem nişte semnale de alarmă atunci când ne 

deranjează comportamentul unei persoane. Dacă învăţăm să ne încredem în ceea ce simţim şi să 

fim fermi în a exprima acest lucru, putem înştiinţa persoana respectivă de faptul că ne simţim 

incomod, de îndată ce devenim conştienţi de acest fenomen. Acest lucru ne va ajuta în trasarea 

graniţelor care sunt necesare pentru protejarea sănătăţii noastre mentale şi psihice. 

Comunicarea  

Sentimentele noastre ne ajută să comunicăm cu ceilalţi. Expresia feței noastre, de 

exemplu, poate exprima o gamă largă de sentimente. Dacă arătăm trişti şi răniţi, le semnalăm 

celorlalţi că avem nevoie de ajutorul lor. Dacă suntem mai iscusiţi în arta comunicării verbale, 

vom fi în stare să exprimăm mai mult din nevoile noastre emoţionale, având astfel posibilitatea 

de a le simţi mai bine. Dacă reuşim să fim cât se poate de receptivi la problemele emoţionale ale 

celorlalţi oameni, suntem mai capabili să-i facem să se simtă importanţi, înţeleşi şi iubiţi.  

Unitatea  

Sentimentele noastre sunt probabil cea mai mare sursă de unitate a tuturor membrilor 

speciei umane. În mod sigur, convingerile noastre religioase, politice, culturale nu ne-au unit. De 

fapt, ne-au despărţit de prea multe ori, într-un mod tragic şi uneori chiar fatal. Pe de altă parte, 

sentimentele sunt universale. Charles Dickens însuşi a scris despre acest lucru cu mulţi ani în 

urmă într-una dintre cărţile lui mai puţin cunoscute [4, p. 138]. 

În acelaşi context, sentimentele de empatie, compasiune, cooperare şi iertare, de 

exemplu, au potenţialul de a ne uni ca specie. Vorbind la modul general, sentimentele ne unesc, 

convingerile ne despart. În această ordine de idei, analizând denotaţii şi contexte 

psihopedagogice ale emoţiilor, constatăm că noţiunea emoţie provine de la latinescul emotionis, 

în traducere impulsul ce aduce reacţii. În psihologie, noţiunea este definită ca o modalitate de 

percepţie a elementelor şi relaţiilor dintre realitate şi imaginaţie, exprimată fizic prin 

intermediul unor funcţii fiziologice, ca expresia facială sau ritmul cardiac şi ducând până la 

reacţii de conduită precum agresivitatea sau plânsul. Emoţiile sunt studiate şi înţelese de 

psihologi şi, mai recent, de către oamenii de ştiinţă din domeniul inteligenţei artificiale [Apud 2]. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Agresivitate
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pl%C3%A2ns&action=edit&redlink=1
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În această ordine de idei, reglarea emoţiilor este parte a procesului de generare a 

emoţiilor, arătând că emoţiile sunt totdeauna reglate în oarecare măsură, pentru că emoţiile şi 

procesul de reglare a lor se petrec la acelaşi nivel cerebral şi în acelaşi timp [Apud 5]. 

Cercetătorii Eisenberg şi Fabes consideră că nu există un consens unanim asupra 

definiţiei şi conceptualizării procesului de reglare a emoţiilor. Acest lucru se explică prin 

greutatea de a deosebi procesul de generare a emoţiei de cel de reglare a ei, cât şi prin natura 

complexă, multifaţetată a acestui proces [Apud 1].  

Astfel, reglarea emoţională este reacţia emoţională care este redirecţionată, controlată, 

modulată şi modificată pentru a permite persoanei să funcţioneze adaptativ în situaţii 

emoţionale. 

În acelaşi context, reglarea şi dezvoltarea emoţională a persoanei este determinată de 

următoarele nevoi fundamentale: câmpul psihologic, nevoile individuale: dezvoltarea personală, 

afirmarea identităţii, recunoaşterea personală; câmpul sociologic, nevoile sociale: grupuri de 

apartenenţă, recunoaştere socială; câmpul spiritual, nevoile existenţiale: religie, evidenţa, sensul 

vieţii. 

Prin urmare, reglarea emoţională este la fel de importanţă ca şi igiena fizică şi personală. 

Este primordial să-i învăţăm pe copii să-şi înţeleagă şi gestioneze emoţiile şi reacţiile: oricare ar 

fi emoţiile, ele sunt normale şi folositoare; ele sunt temporare; să nu vă fie ruşine sau teamă de 

emoţiile personale; lucrurile se vor schimba şi veţi putea trece peste ele dacă aţi hotărât să faceţi 

aceasta; toate emoţiile se transformă cu timpul asta e natura lor; e foarte important să ştiţi să 

aveţi răbdare înainte de a acţiona; intensitatea emoţională se diminuează cu timpul, nu acţionaţi 

în grabă.  

Astfel, putem să ajutăm copiii imediat după un eveniment traumatizant, adoptând un 

comportament echilibrat, creând o bază solidă, în felul următor: 

 Timp: petreceţi mai mult timp cu copiii şi permiteţi-le să se sprijine mai mult pe adulţi 

timp de câteva luni după eveniment. 

 Afecţiune: afecţiunea fizică este cu atât mai importanta pentru copii după un 

traumatism (din partea părinţilor, a membrilor familiei sau a altor adulţi de încredere). 

 Joc: spaţiul emoţional şi fizic al jocului este unul dintre primele elemente din viaţa unui 

copil care este întrerupt după un eveniment dificil. Este important să se pună la 

dispoziţie locuri sigure şi organizate pentru copii astfel încât să se poată juca de îndată ce 

e posibil. Jocul îi ajută pe copii să dea un sens celor trăite. 

 Cuvânt: încurajaţi copiii să vă vorbească şi să vorbească între ei despre ceea ce au 

experimentat. Aceasta îi ajută să confirme ceea ce cred că au trăit şi le reduce teama. 

 Încurajare: încurajaţi-i pe copii arătându-le că sunt importanţi pentru dumneavoastră şi 

asigurându-i că au reacţii emoţionale normale. 

 Rutină: păstraţi o rutină normală cât mai mult timp posibil. Când totul a fost dat peste 

cap, acest lucru este foarte liniştitor şi îi ajută pe copii să se simtă în siguranţă datorită 

unei constante în viaţa lor. 

A interveni şi a acţiona în situaţii speciale implică să fii conştient de propriile percepţii, 

înainte de orice acţiune. Pentru ca o intervenţie să fie eficace trebuie parcurse următoarele 

etape: observaţie, analiză şi acţiune. 

Intervenţia psihosocială în reglarea şi dezvoltarea emoţională va încerca, să stimuleze 

copilul în dezvoltarea a trei dimensiuni:  

 a fi (identitatea), răspunzând nevoilor sale individuale de iubire, de recunoştinţă, de 

tandreţe, de securitate, de protecţie. Fiecare stimulare pe această axă afectivă 

(necondiţionată) contribuie la îmbogăţirea încrederii şi a stimei de sine. 
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 a face, răspunzând nevoilor sale sociale, legate de natura socială a fiecărui individ. Sunt 

nevoile de limite, de reguli, de exigenţe, de ordine, de autoritate etc.. Fiecare stimulare pe axa 

normativă (condiţională) contribuie la apariţia competenţelor sociale, cum ar fi 

interiorizarea legii, cooperarea cu celălalt, dobândirea unor abilităţi, capacitatea de a-şi 

stăpâni frustrarea, învăţarea unei meserii care cere nişte calităţi. 

 a trăi, răspunzând nevoilor sale existenţiale, care sunt legate de nevoile de legitimare a unui 

proiect de viaţă, de înţelegere a sensului vieţii, a rolului său în lume. Fiecare stimulare pe 

această axă a sensului (credinţă) contribuie la dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la 

umanitate şi responsabilitatea sa în transmiterea valorilor universale. 

În acelaşi context, CASEL, 2015 (The Collaborative for Academic, Social, and Emotional 

Learning) arată că existenţă în şcoală sau implementarea unui program SEL nu sunt suficiente 

pentru a garanta rezultate pozitive. Succesul unui program depinde de implementarea lui în 

condiţii de calitate. În a. 1994 a fost introdusă pentru prima data sintagma „învăţare 

socioemoţională” ca un cadru conceptual pentru a adresa nevoile tinerilor. Programele din  

această categorie vizau cauzele unor probleme de comportament şi în acelaşi timp sprijineau 

performanţa şcolară.  

R.F. Catalano et al. (2002) au realizat o analiză a programelor în domeniul SEL, 

concluziile evidenţiind următoarele aspecte: toate programele au adresat cel puţin cinci 

constructe SEL, programele care au durat nouă luni sau mai mult au produs rezultate mai bune 

decât programele mai scurte, utilizarea de programe şi manuale dedicate oferă consistenţă 

programului, se impune introducerea de evaluări standardizate [Apud 3]. 

M.T. Greenberg (2003) arăta că programele SEL (Social, and Emotional Learning) pot 

obţine rezultate atunci când sunt integrate în curriculumul şcolar, elevii fiind implicaţi în 

activităţi atât la clasă, cât şi în afara acestora. De asemenea, când există o largă implicare a 

elevilor, părinţilor, comunităţii în planificarea, implementarea şi evaluarea programelor. În 

opinia acestui autor, în mod ideal, învăţarea SEL planificată, continuă, sistematică, coordonată ar 

trebui să înceapă la grădiniţă şi să continue pe întreaga perioadă a liceului [Apud 3].  

În acelaşi context, învăţarea socială şi emoţională, SEL (Social and Emotional Learning),  

este definită de către CASEL (the Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) 

drept „procesul prin care copiii şi adulţii dobândesc şi aplică în mod eficient cunoştinţe, abilităţi 

şi atitudini necesare pentru a înţelege şi gestiona emoţii, a stabili şi îndeplini obiective pozitive, a 

simţi şi manifesta empatie faţă de ceilalţi, a stabili şi menţine relaţii interpersonale pozitive şi a 

lua decizii responsabile”.  

CASEL propune organizarea abilităţilor SEL în cinci domenii:  

1. Auto-conştientizarea. Abilitatea de a recunoaşte cu exactitate emoţiile, gândurile şi 

valorile personale şi influenţa acestora asupra comportamentului. Identificarea emoţiilor. 

Percepţia corectă de sine. Recunoaşterea punctelor forte. Încrederea în sine. Autoeficacitatea. 

2.  Managementul personal. Abilitatea de a regla în mod eficient propriile emoţii, gânduri 

şi comportamente în diferite situaţii. Controlul impulsurilor. Gestionarea stresului. 

Autodisciplina. Automotivarea. Stabilirea obiectivelor. Abilităţi organizatorice. 

3. Conştientizarea socială. Abilitatea de a înţelege punctele de vedere ale altor persoane, 

inclusiv ale persoanelor aparţinând unor medii şi culturi diferite. A avea o privire de ansamblu / 

în perspectivă. Empatie. Aprecierea diversităţii. Respect faţă de alţii.  

4. Abilităţi de relaţionare şi comunicare. Abilitatea de a stabili şi menţine relaţii 

sănătoase şi satisfăcătoare cu diverse persoane şi grupuri. Comunicarea. Angajarea socială. 

Construirea relaţiilor. Lucrul în echipă.  

5. Luarea deciziilor. Luarea unei decizii raţionale / alegerea celor mai potrivite opţiuni 

prin analiza posibilelor rezultate şi consecinţe. 
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Cercetarea în domeniul implementării programelor SEL a evidenţiat că cele mai eficiente 

strategii includ patru elemente reprezentate de acronimul SAFE: 1. secvenţialitate - activităţi 

conectate şi coordonate; 2. învăţare activă -  metode active de învăţare pentru a-i sprijini pe elevi 

să dobândească noi abilităţi; 3. Focalizare  - componente clare care contribuie la dezvoltarea 

abilităţilor personale şi sociale; 4. explicit - obiective care ţintesc abilităţi sociale şi emoţionale 

(Durlak et al., 2011) [Apud 3]. 

Astfel, experienţa de implementarea a programelor SEL în România poate fi o premisă 

constructivă, direcţie facilitatoare de promovare a programelor şi în Republica Moldova. 

Pentru a valorifica subiectele ce promovează reglarea emoţională în procesul 

educaţional, am proiectat şi implementă tematici de acest gen la cursurile de formare continue a 

cadrelor didactice / manageriale. De exemplu, Modulul Psihopedagogie cu subiectul Reglarea 

afectivă în procesul educaţional. Expunem în continuare câteva exerciţii din Şedinţa 

Caleidoscopul reglării afective. 

Exerciţii pentru conştientizarea şi acceptarea emoţiilor personale: 

  Exerciţiul „Asociaţiile „Cu ce vi se asociază cuvântul „serviciu”? 

 Parabola „Plata pentru ajutor”: Într-o comună locuia un bărbat, cu care nimeni nu se 

împăca. El era gălăgios, intra în conflict cu toţii, îi brutaliza. Peste un timp el a plecat din acea 

comună. Toţi au răsuflat uşor şi numai un înţelept a plecat după el pentru a-1 convinge să se 

întoarcă, propunându-i o sumă de bani. Când ucenicii înţeleptului l-au văzut au fost mirat şi s-

au întristat. 

  Înţeleptul le-a explicat: „ Acest om e ca drojdiile pentru pâine. Dacă el n-ar fi aici, voi n-

aţi putea înţelege cu adevărat ce este activitatea preferată sau compătimirea. Voi n-aţi fi avut 

posibilitate să învăţaţi cum să depăşiţi emoţiile negative, furia, iritarea. De aceea eu l-am adus 

aici, şi voi îmi plătiţi pentru ca eu să vă învăţ, iar eu îi plătesc lui pentru ajutor”. 

Exerciţiul „Asociere cu altul”: fiecare dintre noi avem astfel de persoane prin apropiere: la 

serviciu, acasă. Gândiţi-vă ce calitate v-aţi dezvoltat Dvs. datorită acestei persoane.  

Exerciţiul „Autoordine”, autopercepţie pozitivă: 

 Ajută să controlezi emoţiile, să respecţi cerinţele eticii comportamentale. Pe rând fiecare 

spune ce ordin îl ajută sau l-ar ajuta să-şi controleze comportamentul. „Vorbeşte liniştit!”, „Taci, 

taci!”, „Nu te lăsa la provocare!”. 

Exerciţiul „Autoacceptare, autostimulare”: 

  Deseori, noi, oamenii, nu suntem apreciaţi la justa valoare de cei din jur şi din această 

cauză surmenajul neuro-psihic este unul din motivele creşterii stării de nervozitate, iritare. De 

aceea e important să ne putem lăuda, stimula singuri, pe zi de 3-5 ori: „Bravo, mi-a reuşit...; sunt 

deşteaptă” (pe rând fiecare se laudă) [7, p. 179]. 

Astfel, implementăm subiectele cu tematicile reglării afective / emoţionale şi în 

programele de formare continue. 

Prin urmare, schimbările din societate solicită o bună capacitate de adaptare a persoanei 

la mediu care se poate realiza numai dacă se înţelege rolul extraordinar pe care îl are reglarea 

emoţională. Intervenţia psihosocială eficace va forma / dezvolta la copii comportamente 

adecvate situaţiilor de dezechilibru emoţional. Prin învăţare socială şi emoţională persoanele se 

dezvoltată, constituind un bagaj enorm pentru viitorul lor personal şi profesional. 

Astfel, reglarea şi dezvoltarea emoţională realizată pe tot parcursul vieţii  este o premisă 

eficace pentru comportamentul echilibrat al persoanei. 
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Abstract: The future of mankind depends on solving everyday challenges. If in 2016 the target was 

focused on establishing a system through which teachers to cooperate and achieve professional 

development so as to develop an impact on practical teaching, in 2019 the emphasis is on 

professional development. It is necessary to participate in mobility, to make full use of digital tools, 

to develop the scientific evidence base. 

 

Introducere 

Rolurile profesorilor au evoluat cu noi cereri care rezultă, în parte, din starea de 

necesitate a societăţii şi din implementarea măsurilor de siguranţă a stării de sănătate a 

populaţiei. Cele mai recente implementări sociale au pus presiuni şi responsabilităţi 

suplimentare asupra profesorilor şi şcolilor. De exemplu, profesorii trebuie să se asigure că toţi 

elevii fac progrese adecvate în domeniile academice. Cerinţele postului, schimbările recente 

pentru profesori sunt fără precedent. Dat fiind faptul că performanţa elevilor este determinată 

de o varietate de factori care nu se află sub controlul profesorilor, presiunea privind 

performanţa elevilor poate provoca un grad ridicat de stres [3]. Cadrele didactice sunt presate să 

muncească mai mult cu mai puţine resurse, adaptându-şi viaţa personală la cea profesională şi 

mulţi se confruntă cu o suprasolicitare. Această adaptare poate duce la sentimente de epuizare, 

la capacitate afectivă a profesorilor de a oferi calitatea instruirii şi, în cele din urmă, poate afecta 

învăţarea şi realizarea elevilor. Acesta este dovada legăturii empirice dintre învăţarea social-

emoţională şi performanţă academică [5]. Într-un studiu calitativ din anul 2005, s-a constatat că 

profesorii au simţit că au o obligaţie etică, morală şi profesională de a trece dincolo de un accent 

exclusiv pe rezultatele academice şi de a promova dezvoltarea socială şi emoţională a elevilor 

[4]. În plus, activitatea didactică trebuie să ţină cont şi de elevii şi studenţii care prezintă „risc”, 

deoarece aceştia au alte nevoi de bază din punct de vedere al socializării, al sănătăţii în principal, 

al adaptării în a studia on-line, în măsura în care aceşti elevi necesită programe de studiu 

individual. Cadrele didactice care desfăşurau orele la clasă îi integrau cu uşurinţă pe aceşti elevi, 

dar, în perioada studiilor academice on-line, este tot mai dificil să lucrezi de la distanţa social 

impusă prin reglementări, astfel încât să se poată satisface adaptabilitatea elevilor la cerinţele 

cotidiene.  

În sprijinul cadrelor didactice şi al elevilor şi studenţilor ar fi necesar să ţinem cont de 

nevoia de resurse în studiu. Indicat ar fi ca resursele materiale ale elevilor şi implicit ale 

profesorilor să fie de actualitate, ca elevii să poată integra din punct de vedere cognitiv 

informaţiile predate, să acceseze resurse pe motoare de căutare, astfel încât să le satisfacă 

intrinsec nevoia de cunoaştere, de studiu în profunzime şi de dorinţă de studiu în ansamblu. De 

mare ajutor ar fi implementarea la nivel naţional a unei noi platforme care să vină în sprijinul 

                                                             
6 Lucrarea a fost efectuată în cadrul Proiectului Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității 
psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane. Cifrul: 
20.80009.1606.10. 
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elevilor, a părinţilor, a cadrelor didactice şi a instituţiilor de învăţământ, astfel încât să fie 

sprijiniţi în evaluarea elevilor în mod spontan. Ne referim la o partajare on-line a rezultatelor pe 

platformă în ceea ce priveşte testarea, astfel încât elevul să primească răspunsul pe loc, să afle 

calificativul primit la sfârşitul examinării. Considerăm că ar fi de mare ajutor uşurarea corectării 

temelor şi a tezelor elevilor, studenţilor, precum şi cunoaşterea informaţiilor dobândite de către 

ei în formarea lor continuă. Acest aspect presupune ca profesorii să aplice testele on-line, să le 

insereze corect pe platformă, astfel încât la finele testării, rezultatul obţinut de elevi, studenţi în 

urma evaluării prin testare să fie transmis în catalogul virtual în acelaşi moment. Pur şi simplu, o 

corelare temporală a notării rezultatelor obţinute. 

În condiţiile pandemiei de Coronavirus educaţia la toate nivelurile, dar şi toate celelalte 

domenii trebuie să se adapteze, trebuie să înveţe să facă faţă provocărilor actuale. Învăţarea la 

ora actuală este un proces natural de dezvoltare personală, dar poate fi văzută şi ca un proces de 

adaptare la noile condiţii. Forţaţi de împrejurările izolării la domiciliu datorită restricţiilor 

implementate din cauza pandemiei, elevii, studenţii sunt puşi în situaţia de a învăţa din mers să 

folosească aplicaţii pe calculator. Prin observaţii, instrucţiuni şi imitaţie suntem capabili să ne 

însuşim aceste abilităţi în scurt timp.   

Tehnologia informaţiei şi a comunicării  este unul dintre vectorii importanţi în schimbarea 

învăţământului superior contemporan [3]. Toate universităţile în condiţiile actuale ale 

pandemiei şi-a revizuit strategia de comunicare, de promovare cu ajutorul tehnologiei 

informaţiei şi comunicaţiilor.  Orice student care are acces la un calculator poate beneficia de 

cursuri online [2]. Resursele web sunt indispensabile în predare, învăţare, evaluare.  

Procesul comunicaţional se metamorfozează. Învăţarea interactivă implică o nouă 

abordare şi accesare a informaţiilor şi conţinuturilor de text. Provocarea timpurilor pe care le 

trăim este să ne putem adapta astfel încât să ducem o viaţă în limitele normalităţii impuse şi 

învăţământul să nu aibă de suferit. „Internetul este mai degrabă un mediu care creează 

oportunităţi, iar modul şi limitele de a profita de aceste posibilităţi depinde de necesităţile, 

motivaţiile şi condiţiile economice, sociale, culturale ale tânărului.” [9].  

Adaptarea studenţilor la tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor utilizând resurse web şi 

resurse sociale nu este o problemă, socializarea lor având loc în condiţii tehnologice–social-

culturale diferite de a adulţilor. Cu toate acestea însă mijloacele de informare clasice, predarea 

directă a profesorilor, cărţile, cursurile editate pe suport de hîrtie mai sunt frecvent folosite. Dar 

în condiţiile actuale această tehnologie  a pătruns în viaţa noastră de zi cu zi, va trebui să ne 

adaptăm la ea, va trebui să devină o parte a obiceiurilor noastre, să se implementeze 

pretutindeni. „Un alt motiv evident pentru care adolescenţii recurg la utilizarea internetului este 

distracţia şi plăcerea, sau chiar evadarea din viaţa reală.” [8, p. 125; 9, p. 318, 321]. Aplicațiile 

utilizate de către elevi, studenţi sunt următoarele: E-Learning, Facebook, Team Microsoft, Zoom, 

WhatsApp, Chat, Videoconferinţe, E-mail. 

Rezultate şi discuţii 

Cercetarea a condus la aflarea opiniei studenţilor cu privire la informarea şi actul 

pedagogic prin intermediul aplicaţiilor: Zoom, Facebook, Team Microsoft, WhatsApp şi modul de 

interacţiune al studenţilor cu profesorii. Sunt medii bune de informare, de asimilare a 

cunoştinţelor conform programei şi orarului zilnic în condiţiile unui an şcolar cu o structură 

atipică? Cercetarea pune în  evidenţă dacă relaţionarea profesor–student a avut de suferit, dacă 

studenţii consideră atractivă predarea în mediu virtual şi stabilirea frecvenţei de accesare a 

website-urilor universităţii. Feedbackul este un instrument valabil pentru detectarea nevoilor 

studenţilor, pentru satisfacerea lor conform obiectivelor organizaţionale ale universităţii. 

Comunicarea bidirecţională trebuie să dea dovadă de responsabilitate de ambele părţi. 

Interesează de asemenea identificarea informaţiilor pe care le caută studenţii.  
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A fost utilizat chestionarul on-line, transmis pe WhatsApp, pe un eşantion de 

disponibilitate de 30 de studenţi, vârsta 18 – 65 de ani de la Psihologie anul 1, Universitatea 

„Andrei Şaguna” Constanţa.  Cele mai importante rezultate obţinute sunt: 

- studenţii se simt informaţi de către universitate în foarte mare măsură – 60%; 

-  informaţiile cele mai des accesate sunt cele cu privire la descărcări şi vizionări de cursuri, 

lucru absolut normal pentru că s-a intrat doar online la cursuri –  66,7%; 

- interacţiunea studenţi – profesori a fost bună în sensul că studenţii au comentat, au 

discutat cursurile pe chat, şi direct prin microfon în proporţie de 53,3%; 

- cel mai apreciat mediu de informare a fost aplicaţia Facebook pentru că majoritatea au 

cunoscut dinainte această aplicaţie, doar 10% având nevoie de ajutor, în rest au răspuns că 

nivelul competenţelor lor online au crescut pentru 66,7%) din studenţi, considerând că 

accesarea cursurilor online este atractivă: 

- ca un avantaj este de reţinut că 8% din cei chestionaţi au spus că în mediu online timizii 

au avut mai mult curaj să interacţioneze la cursuri iar 33,3% au afirmat că îşi doresc socializarea 

cu colegii şi profesorii; 

- ca un dezavantaj al interacţiunii online: 53,3% au afirmat că simt lipsa comunicării 

directe şi un procent destul de mare 50% acuză afectarea sănătăţii şi stilul de viaţă sedentar. 

La întrebările demografice s-au obţinut următoarele rezultate: media de vârstă este de 40 

de ani; 90% sunt de gen feminin; 86,7% locuiesc în mediul urban; nivelul de educaţie: absolvenţi 

de liceu – 26,7%, cu şcoală postliceală – 10%, cu facultate – 43,3%, cu master – 13,3%, cu 

doctorat – 6,7%. 

Mijloacele de acces la informaţii au un rol foarte important pentru cadrele didactice, 

acestea având posibilitatea să: coordoneze o conferinţă, un proiect sau un colocviu, să realizeze 

prezentări, să gestioneze documentele unui grup, să creeze un spaţiu de dezbateri şi discuţii 

pentru membrii unui grup sau să colecteze date. De asemenea, studenţii pot publica proiecte, 

lucrări online acestea fiind vizualizate şi evaluate fie de cadrele didactice, fie de colegi. Acest tip 

de învăţare permite atât studenţilor, cât şi profesorilor să interacţioneze într-o comunitate on-

line fără a fi prezenţi în acelaşi loc sau timp. Astfel, studenţii au mai mult timp pentru 

dezvoltarea cognitivă, pentru adaptarea, corectarea şi prezentarea ideilor. Unii studenţi nu 

trebuie să concureze cu extravertiţii din punct de vedere emoţional, care tind să domine sala de 

clasă în predările clasice într-un timp relativ scurt. 

Eficienţa profesorului a fost definită drept „credinţa sau convingerea profesorilor că pot 

influenţa cât de bine învaţă elevii, chiar şi cei care pot fi dificili sau nemotivaţi” [2, p. 4].  

În profesia didactică, epuizarea se realizează prin burnout-ul profesional privit în cele 

trei dimensiuni: epuizarea emoţională – oboseală, depersonalizarea – sentimente de indiferenţă 

sau atitudini negative şi realizarea personală redusă – incapacitatea de a contribui la obţinerea 

unor rezultate academice performante a elevilor. Profesorii cu un sentiment mai puternic de 

eficacitate îşi stabilesc obiective mai provocatoare pentru ei înşişi şi pentru elevii lor, îşi asumă 

responsabilitatea pentru rezultatele elevilor şi sunt mai susceptibili de a adopta inovaţii [1].  

Evoluţiile din plan socio-politic la nivel european se concentrează pe asigurarea faptului 

că profesorii sunt gata să lucreze cu instrumentele pentru învăţarea digitală şi la distanţă, care 

sunt cu atât mai necesare în acest moment de incertitudine cauzat de COVID-19 (Norbert 

Schöbel şi Ann Vanden-Bulcke – Comisia Europeană) [6]. 

Viitorul omenirii depinde de soluţionarea provocărilor cotidiene. Comisia Europeană, în 

cadrul webinarului „Pedagogical support for apprenticeships: teachers and trainers – 

Employment, Social Affairs & Inclusion” a concentrat atenţia asupra prioritizării cadrelor 

didactice şi a formatorilor privind educaţia şi formarea profesională.  Priorităţile comune includ 

dezvoltarea profesională iniţială şi continuă a profesorilor, grupuri de lucru pentru educaţie şi 



93 

diverse studii. Dacă în anul 2016 ţinta era centrată pe stabilirea unui sistem prin care profesorii 

să coopereze şi să atingă dezvoltarea profesională astfel încât să dezvolte un impact asupra 

predării practice, în anul 2019 Comisia Europeană a pus probema „construirii unor poduri” mai 

puternice între şcoli şi locurile de muncă astfel încât profesorii să beneficieze de dezvoltare 

profesională, iar elevii să înveţe în mod inovator şi eficient [6]. 

Concluzii. Credinţele cadrelor didactice cu privire la gestionarea comportamentului 

elevilor, studenţilor şi managementul clasei în această perioadă pandemică putem spune că 

lipsesc, fiind favorizate de învăţământul practicat la distanţă. Considerăm că ar fi binevenită o 

experienţă la nivel cultural, în care cadrul didactic poate experimenta modele de predare, în 

condiţiile contextuale, în alte ţări din Uniunea Europeană, şi nu numai. Împărtăşirea din 

experienţa dobândită poate conduce la adaptatea unor măsuri de gestionare a predării, 

adaptarea curriculum-ului. Investiţiile în dezvoltarea profesională continuă a profesorilor le pot 

spori abilităţile pedagogice şi statutul profesional. 

Deopotrivă avem şi puncte tari ale noilor reglementări, printre care: inovaţia pedagogică 

prin utilizarea instrumentelor şi a soft-urilor de predare online de ultimă generaţie, adaptabile 

locului de predare, utilizarea multimedia şi ocrotirea naturii prin economisirea hârtiei, creşterea 

numerică a subiecţilor participanţi la cursurile online prin accesarea oricând şi oriunde, 

utilizarea surselor de informare şi auto-învăţare care conduc la dobândirea conţinutului abstract 

al acestora, dar şi rolul important al feedbackului dat elevilor, studenţilor în urma evaluării. 

Considerăm că este necesar să dezvoltăm baza de argumentări ştiinţifice, să ne 

îmbogăţim abordările pedagogice cu impact în practica didactică, astfel încât să dezvoltăm 

competenţele-cheie. 
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PROFILUL COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE INSTRUCTORULUI AUTO 

 

LILIA BUIMESTRU, 

şef al Centrului Naţional de Educaţie Rutieră, IŞE 

 

Abstract: In this article we refer to the professional skills required/expected from a driving 

instructor in the activity in driving school, as a result of his training for teaching. It is compared the 

professional training of driving instructors in the EU and the Republic of Moldova,  demonstrates 

the necessity of professional training of driving instructors according to educational policy 

documents and normative acts, with an emphasis on a national methodology. 

 

Apartenenţa unei persoane la una sau altă profesie se manifestă prin specificul activităţii 

desfăşurate într-un anumit domeniu. Totodată, aceasta presupune un complex de cunoştinţe 

teoretice şi deprinderi practice care definesc formarea/pregătirea pentru activitatea ce urmează 

a fi desfăşurată, precum şi corespunderea unei baze normative: 

a) CORM şi Fişa postului; 

b) profilul ocupaţional şi/sau standardul ocupaţional; 

c) standardul de competenţă profesională; 

d) Nomenclatorul domeniilor de formare profesională – standardul de calificare. 

Instructorul auto face parte din personalul didactic al şcolii auto care se află într-un câmp de 

acţiune aflat în strânsă legătură cu practica educaţională şi valorifică modelul practicii didactice 

[3], care într-un sistem educaţional modern evidenţiază intensitatea următoarelor tendinţe: 

 valoare prin individul concret şi prin societate; 

 orientarea personalităţii spre asimilarea activă a diversităţii de modele; 

 formarea personalităţii sociale active şi necesare la nivel profesional; 

 crearea condiţiilor pentru autodezvoltare şi autorealizare; 

 adaptarea procesului educaţional la dinamica provocărilor societăţii. 

 Confruntând opiniile exprimate în documentele de politici şi în literatura de specialitate 

referitor la cariera didactică, constatăm un consens general – necesitatea formării pentru 

cariera didactică. Exigenţele societăţii contemporane impun formarea competenţelor 

profesionale sub spectrul pluralismului şi concurenţei între mai multe concepte: formare 

profesională, funcţie, competenţe solicitate/aşteptate/adaptate, drepturi, obligaţii, 

responsabilităţi [1, pp. 3, 10].  

 Pentru a realiza activităţi cerute la locul de muncă la un nivel calitativ specificat în cadrul 

ocupaţional,,este nevoie de: 

 competenţe cognitive, care vizează utilizarea conceptelor teoretice şi capacitatea de 

cunoaştere dobândite prin experienţă; cunoştinţele sunt acele informaţii pe care 

angajatul trebuie să le posede pentru a înţelege/a putea să facă (know-how); 

 competenţe funcţionale, care să permită aplicarea cunoştinţelor în situaţii concrete, într-

un domeniu specific, concret de activitate,  de învăţare sau de  activitate socială; 

 competenţe personale, care vizează capacitatea adoptării/adaptării unei atitudini şi/sau 

comportament la diverse situaţii; 

 competenţe etice, presupun demonstrarea anumitor valori personale şi profesionale” [2]. 

 Abordarea conceptului de competenţă în aspect didactic este unul sintetic, deschis 

vocaţional şi în mare măsură educaţional. În contextul domeniului de activitate didactică, 

competenţele fac parte dintr-un câmp de interferenţă  între procesul educaţional/de formare şi 

postul ocupaţional. Adaptat la particularităţile sistemului naţional de formare profesională a 

conducătorilor de autovehicule este necesar ca instructorul auto să poată să realizeze la un nivel 
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de performanţă, totalitatea sarcinilor didactice specifice formării profesionale a conducătorilor de 

autovehicule. 

C. Debeleac analizează experienţe de formare/certificare a competenţelor instructorilor 

auto în UE, sinteză pe care o prezentăm în Tabelul 1 [4]. 

 

Tabelul 1. Formarea instructorilor auto în UE 

 
Ţara 

Condiţii de acces Durata  
formării 

profesionale 

Certificarea  
formării 

profesionale 
Vârstă Nivel 

ISCED 
Experienţă 

de 
conducere 

auto 

Acte solicitate 

R
e

p
u

b
li

ca
 C

e
h

ă
  

24 ani 
 
nivel 3 

 
min. 3 ani 

Act de identitate; 
act de studii;  
aviz psihologic; 
aviz medical; 
cazier; 
permis de 
conducere. 

Legislaţie 
rutieră  
– 140 ore; 
 
practică 
rutieră  
– 140 ore; 

1) Examen scris 
(30 min.); 
2) examen oral; 
3) probă de 
conducere auto; 
4) probă de 
instruire practică 
(45 min.). 

D
a

n
e

m
a

rc
a

 

 
21 ani 

 
nivel 3 

 
min. 3 ani 

Act de identitate; 
act de studii;  
aviz psihologic; 
aviz medical; 
cazier; 
permis de 
conducere. 

 
8 luni 

1) Examen       scris 
(30 min.;                
45 întrebări); 
2) examen oral; 
3) probă de 
conducere auto 
(30 min.).; 
4) probă de 
instruire practică. 

M
a

re
a

 B
ri

ta
n

ie
 

 
21 ani 

  
min. 3 ani 

Aviz psihologic; 
aviz medical; 
cazier; 
permis de 
conducere. 

 
40 ore 

1) Probă de 
conducere auto; 
2) probă de 
instruire practică. 

Pentru cat. A 
1) examen scris 
(90 min.); 
2) probă de 
conducere auto 
(60 min.); 
4) probă de 
instruire practică. 

O
la

n
d

a
 

 
18 ani 

 
nivel 3 

 
min. 3 ani 

Aviz psihologic; 
aviz medical; 
cazier; 
permis de 
conducere. 

 1) Examen scris 
(30 min.); 
2) examen oral; 
3) probă de 
conducere auto 
(90 min.).; 
4) probă de 
instruire practică. 
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S
p

a
n

ia
 

 
20 ani 

 
nivel 3 

 
min. 3 ani 

Aviz psihologic; 
aviz medical; 
cazier; 
permis de 
conducere. 

 
210 ore 
sau 
450 ore 

1) Examen scris; 
2) examen oral  
(30 min.); 
3) probă de 
conducere auto 
(40 min.); 

R
o

m
â

n
ia

 

 
25 ani 

 
nivel 
3/4 

 
min. 5 ani 

Act de identitate; 
act de studii;  
aviz psihologic; 
aviz medical; 
cazier; 
permis de 
conducere. 

 
120 ore 

1) Examen scris, 
test 60 de întrebări 
(60 min.); 
2) probă de 
conducere auto 
(30 min.). 

 

 În Republica Moldova formarea instructorilor auto este reglementată parţial de Legea   

nr. 131/2007 privind siguranţa traficului rutier, Tabelul 2 [5]. 

 

Tabelul 2. Formarea instructorilor auto în Republica Moldova 

Ţara 

Condiţii de acces Durata  
formării 

profesionale 

Certificarea  
formării 

profesionale 
Vârstă Nivel 

ISCED 
Experienţă 

de 
conducere 

auto 

Acte solicitate 

R
e

p
u

b
li

ca
 M

o
ld

o
v

a
  

25 ani 
 
nivel 3 

 
min. 5 ani 

Act de identitate; 
act de studii;  
aviz 
psihofiziologic; 
aviz medical; 
aviz consultativ-
narcologic; 
cazier; 
permis de 
conducere. 

 1) Proba scrisă; 
2) probă practică 
în trafic. 

 

Cele prezentate le relaţionăm cu aspectele aptitudinal-atitudinale specifice exigenţelor 

conducerii auto (după Constantin Doru Blaj), care trebuie să le valorifice instructorul auto în 

timpul activităţilor de formare profesională cu viitorii conducători auto, în aspectul: 

 „funcţiilor şi însuşirilor senzoriale: acuitate vizuală, discriminarea culorilor, discriminarea 

şi identificarea formelor; vedere nocturnă; vedere periferică; buna percepere a vitezelor 

şi a distanţelor; spiritul de observaţie; mobilitatea schemelor perceptive; auzul normal; 

sensibilitatea tactilă normală; reprezentarea spaţială şi topografică. 

 funcţiilor şi calităţilor motorii: viteza de reacţie; precizia mişcărilor; abilitatea mişcărilor; 

coordonarea mişcărilor manuale, mână-picior; siguranţa mişcărilor; automatizarea 

schemelor motorii; plasticitatea schemelor şi structurilor motorii. 

 calităţilor atenţiei: capacitatea de orientare; mobilizarea şi menţinerea voluntară a 

atenţiei; rezistenţa la stimuli perturbatori; rezistenţa la oboseală; stabilitatea, 

distributivitatea, comutativitatea, concentrarea. 

 capacităţilor şi calităţilor intelectuale: memoria: vizuală spaţială, topografică, motorie a 

schemelor ce intră în alcătuirea deprinderilor de conducere auto, trăinicia şi fidelitatea 

păstrării în memorie a semnelor/indicatoare/marcaje/semnale rutiere şi a regulilor de 

circulaţie; promptitudinea şi fidelitatea reactualizării; inteligenţa şi gândirea: inteligenţa 
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generală în limite normale, promptitudinea şi precizia în adoptarea deciziilor  în situaţii 

critice (în timp limitat); capacitatea de anticipare a evenimentelor rutiere (mediată de 

gândire concretă, imagistico-topografică); flexibilitatea  schemelor operatorii ale gândirii 

concret-situaţionale. 

 însuşirilor afective: echilibru emoţional; rezistenţa la factori stresanţi, frustranţi 

afectogeni. 

 calităţilor voliţionale: autocontrolul şi stăpânirea de sine (în situaţii critice); rezistenţa la 

oboseală; capacitatea de automobilizare şi de rezistenţă la efectele oboselii; capacitatea 

de a controla efectul stresant al riscului; rezistenţa la monotonie; rezistenţa la 

dificultăţile traficului rutier (condiţii meteorologice nefavorabile, intensitate crescută, 

traseu dificil). 

 trăsăturilor de personalitate: simţul de răspundere dezvoltat; seriozitatea 

comportamentală; calmul; spiritul de disciplină; autoestimarea realistă; disponibilitatea 

de relaţionare socială (politeţe, respect faţă de alţi participanţi la trafic, spirit de 

cooperare, toleranţă, exigenţă faţă de abaterile de la regulamentul circulaţiei rutiere, 

atitudine constructiv-activă în asigurarea unui climat optim în fluxul circulaţiei pe 

drumurile publice etc.); corectitudinea, rezistenţa la tentaţii (alcool, droguri); atitudinea 

autocritică (capacitatea de a-şi recunoaşte slăbiciunile, greşelile, abaterile, de a le 

controla, de a le înlătura);  motivaţie pozitivă pentru activitatea de conducere auto”        

[6, p. 323]. 

În baza celor prezentate, este oportun să expunem următoarea consideraţie, activitatea 

realizată de către un instructor auto trebuie să asigure calitatea rezultatelor, prin: 

 selectarea din cadrul specialităţii, ca ştiinţă, a ideilor ştiinţifice, a noţiunilor şi 

problemelor importante care trebuie să fie învăţate de cursanţi; 

 coordonarea conţinutului legislaţiei rutiere, siguranţei rutiere, mecanicii, conducerii 

autovehiculului în vederea prezentării unitare; 

 organizarea predării–învăţării–evaluării şi obţinerii permisului de conducere; 

 găsirea modalităţilor pentru a mări accesibilitatea activităţilor de formare pe 

categorii/subcategorii de autovehicule, pentru activizarea gândirii cursanţilor, pentru 

dezvoltarea spiritului critic şi a capacităţii acestora de apreciere a diversităţii traficului 

rutier; admiterea şi susţinerea ritmurilor diferite de învăţare; încurajarea iniţiativei şi 

creativităţii în învăţare; raportarea performanţelor cursanţilor la posibilităţile şi nivelul 

de aspiraţie al acestora; completarea cunoaşterii teoretice cu experienţele practice 

realizate în context real; asigurarea confortului psiho-emoţional prin respectarea 

diferitor criterii de ordin ergonomic; 

 valorificarea conţinutului ştiinţific în dezvoltarea intelectuală, morală şi a deprinderilor 

practice necesare viitorilor conducători de autovehicule pentru inserţia profesională şi 

socială. 

Integrând cele expuse, pot fi evidenţiate următoarele concluzii: 

1. Pentru cariera didactică a instructorului auto este necesar formarea competenţelor 

profesionale. 

2. Se impune formarea instructorilor auto în acord cu exigenţele specifice conducerii auto, 

subordonate documentelor de politici educaţionale şi a actelor normative. 

3. Devine imperios elaborarea Metodologiei cu privire la formarea instructorilor auto în 

Republica Moldova.  
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CADRUL DIDACTIC – PROMOTOR ÎN SCHIMBAREA CULTURII EDUCAȚIONALE7 

 

CRENGUȚA SIMION, 

cercetător științific,  

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

 

Abstract: In this article we propose ten simple and effective psycho-pedagogical techniques 

applying them to the classroom will cause changes in the social and mental environment of both 

students and teachers. The ultimate goal of these techniques is to improve the teacher-student 

relationship, and this relationship will lead directly to effective teaching-learning, as well as the 

training of thinking people. 

 

Motto: 

„A fi educator înseamnă a fi promotor 

al respectului de sine.” 

(A. Cury). 

 

Scopul fundamental al educației constă în ajutorarea elevilor să învețe. Iar cadrul didactic 

trebuie să asigure acest lucru. Sistemul educațional din Republica Moldova, cât și cele 

internaționale sunt supuse la diverse distrageri cum ar fi: scopuri politice, priorități naționale, 

fișele posturilor, presiunile grupurilor, ambițiile părinților etc.. Însă, așa cum menționează și 

cercetătorul K. Robinson, nucleul educației îl reprezintă relația dintre elev și profesor, iar 

celelalte depind de cât de productivă este acea relație și de cât succes are. Dacă această relație 

nu funcționează, atunci nici sistemul nu funcționează, dacă elevii nu învață, nici procesul 

educației nu are loc. Prin urmare, crearea condițiilor în care relația dintre elevi și profesori să se 

dezvolte, reprezintă sarcina de bază a educației. Iar oamenii cei mai îndreptățiți care să facă 

schimbarea sunt cei care, în condițiile potrivite, pot avea cel mai mare impact asupra calității 

procesului de învățare: cadrele didactice 3.  

O învățare eficientă este rezultatul unei predări eficiente și concepută cum trebuie să 

devină o formă de artă. Profesorii extraordinari stimulează elevii să învețe indiferent de 

categoria socială, de dimensiunea clasei, de mediul fizic. Bineînțeles, că cunoștințele pe care le 

are cadrul didactic despre un anumit subiect sunt esențiale pentru un proces educațional de 

calitate, dar nu sunt suficiente pentru a preda. Cealaltă jumătate a instruirii de calitate este să 

știi cum să-i inspiri pe elevi prin disciplina care o predai, în așa fel, încât elevii să-și dorească s-o 

învețe activ. Prin rolurile pe care le au, profesorii pot îndeplini trei scopuri esențiale pentru 

elevi, consideră K. Robinson și anume: 

1) Inspirație: Ei își inspiră elevii cu propria lor pasiune pentru disciplinele lor și pentru a 

se realiza la cel mai înalt nivel în domeniile lor. 

2) Încredere: Ei își ajută elevii să asimileze aptitudinile și cunoștințele de care au nevoie 

pentru a deveni indivizi care învață independent, cu încredere și care pot continua să-și 

dezvolte nivelul de înțelegere și expertiză. 

3) Creativitate: Ei le permit elevilor să experimenteze, să cerceteze, să pună întrebări și să-

și dezvolte abilitățile și dispozițiile gândirii originale 3. 

Astfel, menirea cadrului didactic este să-i facă pe elevi să fie interesați de ceea ce predă. Or, 

aceasta și este miza procesului de transformare a educației. Cum descoperă cadrul didactic 

                                                             
7 Articolul este realizat în cadrul proiectului: Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în 
contextul provocărilor societale, Prioritatea IV: Provocări societale, cifrul 20.80009.0807.45. 
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modul potrivit de predare? Este cunoscut deja, că elevul învață cel mai bine, atunci când este 

implicat în ceva activ: când este curios, când pune întrebări, descoperă idei noi și simte direct 

entuziasmul disciplinelor. 

Cercetătorul și psihoterapeutul, dr. A. Cury propune zece tehnici psihopedagogice, simple 

și eficiente pentru a crea un spațiu de dezvoltare autentică și deplină în sala de clasă. Potrivit 

autorului, aceste tehnici nu implică schimbări în ambientul fizic sau curriculă, ci în ambientul 

social și psihic al elevilor și profesorilor. Însă aplicarea acestor tehnici în școală depinde de 

materialul uman: de pregătirea cadrelor didactice și de schimbarea culturii educaționale. Aceste 

tehnici, mai spune autorul au ca obiectiv educarea emoției, a stimei de sine, a raționamentului 

schematic, a capacității de administrare a gândurilor în situații de tensiune, a toleranței etc.. Și în 

final formarea de oameni care gândesc 2.  

1. Muzica ambientală în sala de clasă 

Această tehnică are ca obiectiv: dezaccelerarea gândirii, îmbunătățește concentrarea, dezvoltă 

plăcerea de a învăța, educă emoția.  

2. Așezarea elevilor în cerc sau în formă de U 

Obiectivele acestei tehnici sunt: dezvoltarea siguranței, promovarea educației participative, 

diminuarea conflictelor în sala de clasă, reducerea conversațiilor între elevi. 

Școala clasică, tradițională încolonează elevii, unii în spatele celorlalți, ceea ce se consideră că 

acest aranjament este nociv, deoarece generează distrageri și blochează inteligența, distruge 

spontaneitatea și siguranța acestora în a-și expune ideile. Prin urmare, aranjarea meselor în 

formă de semilună, de U sau în dublu cerc îmbunătățește concentrarea, liniștește gândirea, iar 

climatul și interacțiunea din clasă devin agreabile. 

3. Expunerea interogativă: arta interogației 

Tehnica aceasta are următoarele obiective: reaprinderea motivației, dezvoltarea capacității de a 

(-și) pune întrebări, îmbogățirea interpretării de texte și enunțuri.  

Transmiterea cunoștințelor de-a gata, creează o ambianță fără provocări, aventură și 

inspirație intelectuală. A. Cury menționează, că a educa înseamnă a provoca inteligența – este 

arta provocării. Or, expunerea interogativă generează îndoiala, îndoiala generează stresul 

pozitiv, iar acest stres deschide ferestrele inteligenței. 

4. Expunerea prin dialog: arta întrebării 

Această tehnică are ca obiective următoarele: dezvoltarea gândirii critice, promovarea 

dezbaterii de idei, stimularea educației participative, depășirea nesiguranței, învingerea 

timidității, îmbunătățirea concentrării.  

Arta întrebării generează gânditori inteligenți, iar atunci când cineva încetează să pună 

întrebări, încetează să învețe și să se dezvolte. Și cercetătorul K. Robinson este de părere, că 

profesorii experți îi provoacă pe elevi să pună întrebări pentru a-i inspira să le exploreze 3. Iar 

cercetătoarea M. Bocoș consideră, că practicarea pedagogiei dialogului înseamnă a nu pierde 

ocazia de a antrena metacomunicarea, de a realiza analize ale dimensiunii de comunicare reale 

în diferite situații didactice, de a învăța să reflectezi – din punct de vedere cognitiv și 

metacognitiv, de a anticipa reacțiile altora, de a construi strategii argumentative sau explicative  

etc. 1.  

5. Povestirea de istorioare 

Obiectivele acestei tehnici urmăresc: dezvoltarea creativității, educarea emoției, creșterea 

capacității de a lua decizii în situații de tensiune, îmbogățirea relațiilor cu ceilalți. 

În timpul predării, cadrul didactic poate recurge și la povestirea de istorioare, pe care le 

poate condimenta cu veselie, alteori cu lacrimi. Istorioarele captează atenția, gândirea și 

stimulează analiza.  
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6. Umanizarea cunoașterii 

Această tehnică are ca obiective: stimularea curajului, cultivarea creativității, dezvoltarea 

gândirii critice, formarea de persoane care gândesc autonom. 

Cercetătorul A. Cury consideră, că cadrele didactice indiferent de disciplina pe care o 

predă, informațiile transmise trebuie să aibă un chip, o identitate. Aceasta presupune 

umanizarea cunoașterii, povestirea vieții savanților care au elaborat ideile, reconstruirea 

atmosferei emoționale pe care au trăit-o pe când își desfășurau cercetările. De asemenea autorul 

afirmă cu convingere că umanizarea cunoașterii este fundamentală pentru revoluționarea 

educației Apud 2.  

7. Umanizarea profesorului: ce poveste spui 

Tehnica dată are ca obiective: dezvoltarea socializării, stimularea afectivității și înțelepciunii, 

depășirea conflictelor, prețuirea lui „a fi”. 

Cercetătorii în psihopedagogie ne avertizează, că educația modernă se află în criză pentru 

că nu este umanizată. Aceasta a generat tineri care gândesc logic, știu să opereze cu numere și 

aparate, însă nu știu să rezolve conflicte, contradicții și provocări. Umanizarea cunoașterii este 

fundamentală, iar umanizarea dascălilor este primordială. Un profesor va influența 

personalitatea elevilor mai mult prin ceea ce este, decât prin ceea ce știe. 

8. Educarea respectului de sine: laudă înainte de a critica 

Obiectivele tehnicii sunt: educarea emoției și respectului de sine, promovarea solidarității, 

rezolvarea de conflicte în sala de clasă, filtrarea stimulilor „stresanți”.  

Această tehnică laudă/critică îl ajută pe un elev care a greșit. E recomandabil, mai întâi 

cadrul didactic să laude anumite caracteristici, apoi poate să-l critice pe elev, iar această critică îl 

face să reflecteze asupra greșelii comise. Însă, stima de sine nu vine din a-i lăuda în permanență. 

Lauda potrivită și confirmarea pozitivă din partea profesorilor trebuie să-și aibă locul lor în 

încurajarea elevilor de a face lucrurile bine. Însă își poate pierde valoarea dacă nu este 

temperată prin critică constructivă și simț al măsurii. De aceea, cadrul didactic are un rol activ în 

educația morală a elevilor, să fixeze limite și să-i ajute să învețe cum să ia decizii 4.  

9. Administrarea gândurilor și emoțiilor 

Această tehnică are următoarele obiective: prevenirea conflictelor, promovarea siguranței, 

dezvoltarea spiritului întreprinzător, protejarea emoției în situații de tensiune.  

Școala nu-i pregătește pe tineri să-și controleze gândurile și emoțiile. Iar gestionarea 

gândurilor și a emoțiilor reprezintă una dintre cele mai importante descoperiri ale științei 

actuale, cu mare aplicabilitate în educație și psihologie, conchide A. Cury.  

10.  Participarea la proiecte sociale 

Această tehnică are ca obiective următoarele: dezvoltarea responsabilității sociale, cultivarea 

solidarității, creșterea capacității de lucru în echipă, prelucrarea temelor colaterale: educația 

pentru sănătate, pentru pace și pentru drepturile omului. 

Angajamentul social trebuie să fie unul din obiectivele primordiale ale educației. 

Angajarea elevilor/tinerilor în proiecte sociale îi vor determina să conștientizeze importanța 

faptului de a fi utili. Astăzi, mai mult ca oricând, societatea este într-o competiție fără precedent, 

de aceea avem nevoie de tineri hotărâți, creativi și întreprinzători. Trebuie să formăm tineri care 

să iasă în evidență în lume, care să propună schimbări, care să-și reabiliteze sensul existențial și 

sensul lucrurilor (Ricoeur, 1960) Apud 2.  

Prin urmare, aplicarea tehnicilor psihopedagogice în activitatea didactică va diminua 

stresul atât în rândul profesorilor, cât și al elevilor. Aceste tehnici scade nivelul de anxietate, 

certurile și altercațiile dintre elevi. Și nu în ultimul rând, elevii vor deveni mai motivați să învețe. 

Progresul uman, care se bazează pe necesitățile fundamentale de cunoaștere, îl determină 

pe cadrul didactic să fie în pas cu exigențele apărute. Astfel, cultivarea activităților de cunoaștere 
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și formarea competențelor implică diferite tipuri de activități și abordări ale predării. Dincolo de 

scopurile și obiectivele educaționale, cât și cele opt competențe cheie, se va conștientiza că o 

mare parte din ceea ce dorim să învețe elevii, nu vine doar din instruire. O bună parte vine din 

practică, experiență, reflecție, relații, dezbatere, provocări și inspirație. 

Concluzionăm că a fi un profesor bun presupune multă flexibilitate, cunoștințe, abilități și 

pasiune pentru reușita elevilor. Iar un profesor care se respectă pe sine va fi și un promotor al 

discipolilor săi.  
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Abstract: This article analyzes the concrete aspects of socialization, as follows the concrete social 

environment, premature socialization, conscious-unconscious interactions, types of socialization, 

general education, vocational education, social maturity, definitive determination of the vital 

circuit, self-knowledge and personal identification, the national, religious, ideological, evolutionary 

and spiritual domain. 

 

În condițiile actuale, când societatea contemporană se confruntă cu o complexitate de 

probleme, devenirea omului este o chestiune primordială și noi constatăm că acest proces se 

desfășoară în condiţii dominate de contradicții sociale. Concomitent cu contradicţiile sociale şi 

viciile interne ale unei sau altei ţări epoca contemporană este tot mai mult cuprinsă de 

circumstanţele dramatice apărute în relaţiile dintre diferite ţări (dintre cele înalt dezvoltate şi 

cele subdezvoltate, dintre ţările bogate şi cele sărace, dintre ţările mari şi cele mici). Anume 

aceste condiţii pun în toată amploarea problema privind adaptarea socio-culturală a omului la 

condiţiile social-istorice dinamice şi aflate în permanentă schimbare. Tocmai de aceea 

majoritatea cercetătorilor în domeniu susţin teza că socializarea ar reprezenta un proces de 

însuşire de către individ pe parcursul vieţii sale a normelor sociale şi a valorilor culturale ale 

acelei societăţi din care face parte [9, p. 316]. 

 Socializarea este concepută şi ca un proces de însuşire de către oameni a experienţei 

sociale acumulate de-a lungul istoriei şi în cadrul căruia este creat omul istoric concret. 

Considerăm ca fiind justificată viziunea  lui E. Durcheim potrivit căreia morala trebuie să devină 

nucleul socializării, deoarece ea cuprinde un sistem de reguli obiective de conduită a omului şi 

mai concret sistemul educaţional al personalităţii. Anume educaţia îndeplineşte misiunea de a-l 

învăţa pe individ să se supună disciplinei, să-l instruiască pentru a se integra în societate             

[3, p. 18]. 

 În ultimul timp în literatura de specialitate tot mai mult se afirmă şi teza, că socializarea 

necesită includerea activă a omului în mediul social. Are loc adaptarea la condiţiile lui 

schimbătoare, însuşirea temeinică a unor roluri şi funcţii sociale în scopul transformării 

creatoare atât al mediului natural şi social, cât şi a omului însuşi. 

 În aşa mod prin socializare se înţelege, în special, influenţa dominantă a mediului social 

asupra individului în scopul de a-l transforma pe acesta în personalitate. Deseori însă procesul în 

cauză este interpretat în mod unilateral, individul fiind evidenţiat numai ca subiect pasiv al 

anumitei influenţe sociale, ce oferă socializării un caracter conformist reducând uneori 

socializarea la influenţa educaţională a societăţii asupra individului. De aici putem deduce şi teza 

că socializarea este procesul de formare, de devenire a calităţilor sociale, ale aptitudinilor, 

valorilor, cunoştinţelor, priceperilor, datorită cărora omul devine participant capabil şi activ la 

relaţiile, instituţiile şi comunităţile sociale [14, p. 35]. Deci, în esenţa şi profunzimea sa 

socializarea poate fi concepută ca un proces de devenire a omului având trăsături şi orientări 

sociale clar exprimate. Totodată, e necesar să accentuăm şi faptul că socializarea reprezentând 

un proces integru cuprinde trei factori de o însemnătate deosebită: 1 – socializarea, „cosmică –

geografică” a indivizilor: clima, teritoriul ş.a.; 2 – socializarea biologico-fizică: instinctele şi 

stimulentele principale îi impun pe oameni să se încadreze în interacţiuni multiple;                              

3 – „socializarea psihologică”: sugestia, imitarea, contactele emotiv-intelectuale etc.                      



104 

[10, pp. 261-287]. Privită în sens generic şi istoric socializarea constituie de fapt un proces de 

transformare calitativă a organismului biologic într-o fiinţă socială aptă de a acţiona împreună 

cu ceilalţi membri ai societăţii. Fiecare epocă economică ni se prezintă ca istoria mişcării 

„rolurilor” îndeplinite de oameni în cadrul sistemului de relaţii sociale respective. Astfel, 

mişcarea rolurilor poate avea loc atât pe cale ascendentă progresistă, cât şi pe cea descendentă, 

conservatoare.  

Procesul de devenire a omului prin socializare se manifestă în istorie mai ales în 

domeniul de producţie în interacţiunea dintre relaţiile de producţie şi forţele de producţie. În 

acest context, considerăm argumentată concepţia lui В. Ратников conform căreia socializarea 

este un proces de însuşire de către individ a unui anumit sistem de cunoştinţe, norme şi valori 

care-i permit să-şi înfăptuiască activitatea vitală într-un mod adecvat pentru societatea dată      

[7, p. 541]. De  aici deducem, că în realitate socializarea este un asemenea proces prin 

intermediul nemijlocit al căreia societatea este angajată în permanenţă în afirmări de tip 

atitudinal şi comportamental ale oamenilor. 

 Dar însăşi dezvoltarea societăţii confirmă, că procesul de socializare este atât de complex 

semnificativ şi contradictoriu încât individul nefiind încadrat în el, nu s-ar realiza nici într-un fel, 

iar societatea ar înceta să mai existe. În socializare este realizat principiul continuităţii, adică 

individul născându-se află existenţa anumitor valori culturale pe care însuşindu-le le transmite 

apoi altor generaţii, prin urmare este un proces educativ nonformal și informal. Așa dar un rol 

deosebit îl are în socializarea individului – familia, mediul social și instituția de școlarizare. 

Potrivit acestei legităţi universale (a continuităţii) oamenii preluând valorile culturale ale epocii 

date, le interiorizează, le desăvârşesc în modul cuvenit şi apoi le transmit generaţiilor 

următoare. 

 Este cunoscut faptul că socializarea este determinată de mediul social concret. Însăşi 

istoria demonstrează că rolul determinant al acestuia constă în faptul că conţinutul şi orientările 

dezvoltării fenomenelor sociale determină şi procesul de devenire a personalităţii (omului). 

Notăm însă, că în acest sens omul nu este pur şi simplu un element pasiv în raport cu societatea, 

ci o influenţează pe aceasta în mod activ şi creator, modificând-o în permanenţă potrivit schemei 

om–societate–om.  

Anume din acest punct de vedere rezultă o determinare mai complexă a socializării care  

ar putea fi expusă în următoarea concepere: socializarea este un proces continuu ce depinde nu 

numai de formele interacţiunii omului cu mediul social, ci în mare măsură şi de nivelul de 

dezvoltare şi maturitate a acestei societăţi. Examinată anume astfel, socializarea include în sine 

pe de o parte, influenţa cu un scop precis determinat al condiţiilor sociale, a diferitor instituţii 

sociale asupra omului în scopul familiarizării lui cu sistemul de noţiuni, aprecieri, imaginaţii, 

norme sociale şi alte valori culturale acceptate de societate. Pe de altă parte – activitatea socială 

a omului însăşi, manifestată şi realizată în procesul socializării reale, a devenirii omului                    

[4, p. 102]. 

 Dar însăşi devenirea reală a omului (îndeosebi în ontogeneză) demonstrează că omul 

interacţionează cu mediul social fiind determinat de faptul că este purtătorul nemijlocit al acelor 

relaţii sociale, care se constituie în mod real în societate la treapta respectivă a dezvoltării sale 

istorice. În aşa mod omul nu este altceva decât însăşi produsul real al condiţiilor social-istorice şi 

al relaţiilor sociale. De aici ar rezulta că în cel mai larg sens mediul social cuprinde o totalitate de 

condiţii economice, tehnologice social-politice şi culturale inclusiv formaţiunile spirituale 

precum şi domeniul ideologic al societăţii. Prin urmare, avem tot temeiul să afirmăm că 

socializarea personalităţii reprezintă o autoidentificare activă a omului cu mediul social 

examinat în unitatea elementelor naturale „sociale, spirituale privind legăturile stabilite între ei, 

precum şi reprezentând prin sine un proces logic de desfăşurare în om a două componente – 

conştient şi inconştient, a trei nivele ale corpului, corpul fizic, corpul astral, corpul mental şi care 
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parcurge cinci etape – socializarea timpurie, instruirea generală, instruirea profesională, 

maturitatea socială, definitivarea ciclului vital şi care cuprinde şapte straturi – auto-identificarea 

cu compartimentele ei: social – profesional, familiar –de grup, naţional, teritorial, religios–

ideologic, evoluţionist – de gen, sexul şi spiritualul [6, p. 8]. 

 Menţionăm, în mod deosebit, că una din particularităţile manifestării socializării omului 

contemporan constă în conceperea nu numai a dezvoltării mediului social în general, ci şi a 

diverselor domenii şi componente ale acestuia. În viziunea noastră, problema constă în faptul că 

progresul ştiinţifico-tehnic, conţinutul mediului social (mai concret a diferitor laturi ale 

acestuia), în special a celui de producţie şi social-politic se complică în permanenţă. În aceste 

condiţii şi cerinţele înaintate faţă de procesul real de devenire a omului se complică şi se 

modifică în mod substanţial. În acelaşi timp are loc şi procesul invers de influenţă a omului 

asupra mediului ambiant. 

 Anume de aceea cerinţele avansate înaintate faţă de procesul privind optimizarea 

socializării necesită sporirea gradului de coordonare a influenţei diferitor domenii ale mediului 

social asupra acestui proces deosebit de important referitor la devenirea omului. În consecinţă, 

în societate este atestat un grad înalt de eficienţă ştiinţifico-tehnică care îmbogăţeşte în mod 

substanţial procesul de socializare a membrilor societăţii.  

 În atare context, remarcăm că mai mulţi cercetători în problema examinată menţionează 

că dintre domeniile mediului social care influenţează devenirea omului un rol determinant 

revine unor laturi spirituale de primă valoare din mediul social (se are în vedere mass-media) 

care completează substanţial instruirea şi educaţia viitorilor cetăţeni, care poate fi atribuită la 

educația nonformală și informală a indivizilor. În aşa mod îmbogăţirea conţinutului domeniilor 

respective ale mediului social contribuie tot mai mult la o însuşire mai temeinică a cunoştinţelor 

ştiinţifico-tehnice avansate, acestea constituind noi metode de gândire, dexterităţi şi deprinderi 

profesionale de primă necesitate, sporirea nivelului de comunicare, sporirea considerabilă a 

orizontului şi nivelului ştiinţific al conştiinţei sociale şi individuale. 

 Astfel creşterea considerabilă a rolului diverselor laturi de caracter spiritual ale mediului 

social este determinată de necesitatea însuşirii de către om a celor mai avansate realizări 

ştiinţifico-tehnice fapt ce contribuie la un proces intens şi eficient de socializare. Aceasta are loc 

deoarece în ultimele decenii ale secolului XX, începutul secolului XXI lumea savantă şi oamenii 

de stat au elaborat şi utilizează pe larg în activitatea lor nemijlocită un nou termen – societatea 

informaţională. Fenomenul în cauză reflectă o tendinţă obiectivă a unei noi rotaţii în evoluţia 

civilizaţiei, legate nemijlocit de apariţia unor noi tehnologii informaţionale şi 

telecomunicaţionale, a unor noi cerinţe şi a unui nou mod de viaţă. Omenirea a intrat într-o 

asemenea etapă a dezvoltării când informaţia a devenit una din principalele valori ale vieţii 

oamenilor. Telecomunicaţiile îndeplinesc un rol tot mai mare atât în procesul de satisfacere a 

cerinţelor în informaţie, cât şi în dezvoltarea societăţii în ansamblu. Serviciile 

telecomunicaţionale şi informaţionale au devenit servicii de primă necesitate pretinzând să 

devină elemente componente ale coşului de consum. În aşa mod domeniul comunicaţional 

îndeplineşte următoarele funcţii: 1) funcţia socială; 2) funcţia economică; 3) funcţia politică;                

4) funcţia de stat; 5) funcţia tehnologică [8, pp. 3-6]. 

 În practica sociologică este tot mai evidenţiat faptul că socializarea trebuie concepută 

sub două aspecte: 1) aspectul activ care prevede o selectare conştientă şi atitudine clar orientată 

de alegere a normelor şi regulilor de conduită socială; 2) aspectul pasiv-acesta fiind conceput în 

special ca un proces de asimilare de către subiect a normelor şi regulilor sociale existente.  

 Potrivit cerinţelor acceptate în societate aspectele în cauză sânt orientate de anumite 

imperative etice având un grad mai avansat de comunitate şi importanţă, care după E. Durkheim 

sunt axate pe „conştiinţa colectivă”, pe transmiterea normelor şi tradiţiilor de la o generaţie la 

alta, sprijinindu-se în mare măsură pe rolul educaţiei morale.  
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 Fiind un proces istoric continuu şi cuprinzând ambele faze, activă şi pasivă, de acumulare 

de către oameni a experienţei şi orientărilor valorice (inclusiv a celor morale) necesare pentru 

îndeplinirea funcţiilor lor sociale, socializarea reprezintă deci şi un rezultat al includerii 

individului în sistemul complex de relaţii sociale. Faptul în cauză creează condiţii şi posibilităţi 

reale privind optimizarea şi intensificarea colaborării oamenilor prin intermediul însuşirii 

funcţiilor şi rolurilor social-istorice. Anume acest fapt l-a influenţat pe M. Weber să distingă 

„socializarea instituţională” de „socializarea asociativă”, accentuându-se şi deosebirea respectivă 

dintre cele două etape ale socializării – activă şi pasivă. La ambele aceste etape socializarea 

asigură păstrarea stabilităţii societăţii şi succesiunea istorică care se reproduce pe sine însăşi de 

la o generaţie la alta. În aşa mod socializarea ar păstra societatea ca integritate contribuind astfel 

la însuşirea de către cetăţenii noi a valorilor, idealurilor şi a conduitei respective. De aceea                

M. Weber şi consideră că acţiunea socială care se află la temelia socializării, a concepţiei 

înţelegerii altuia este conduita umană și ea trebuie să fie social-orientată, adică astfel ca acțiunile 

să fie orientate conceptual la aşteptări, să fie orientate în conformitate cu acestea şi să conţină o 

orientare subiectiv-orientată de sens a indivizilor [2, pp. 21-32]. 

 În acest sens, evidenţiem şi momentul important că în etapa sa activă socializarea 

reprezintă temelia pentru depăşirea normelor învechite (a fostelor valori şi reguli) şi acceptarea 

normelor noi, a valorilor noi menirea cărora constă în accelerarea ritmurilor dezvoltării istorice 

a societăţii şi a devenirii omului. Prin prisma acestor idei şi teze remarcăm că socializarea ar 

însemna de fapt transformarea unui individ în fiinţă socială prin „tranzacţii” între sisteme  

definite de valori, reguli ale indivizilor cu strategii proprii [1, pp. 83, 112-136, 167-215]. 

 Deci, o asemenea concepere, iar apoi şi realizare a socializării ca un proces profund 

conştientizat în plan istoric şi dominat de orientările active ale dezvoltării societăţii ar completa 

în permanenţă conţinutul procesului devenirii omului. De asemenea, este necesar ca şi direcţiile 

de bază ale socializării să contribuie în mod ascendent la satisfacerea cerinţelor specifice privind 

sferele dominante ale activităţii vitale ale omului: cotidiană, interpersonală, moral-spirituală, 

conduită socială, senzaţional-emoţională care se manifestă în socializarea individului prin două 

etape consecutive: adaptarea socială şi interiorizarea. 

 Prima etapă cuprinde adaptarea activă a omului la condiţiile social-economice, la 

funcţiile de bază, la normele social-istorice care se constituie la diferite nivele ale activităţii 

vitale ale societăţii. Se are în vedere genul ajustării la grupele sociale şi organizaţiile sociale, a 

instituţiei care se manifestă în calitate de mediu pentru activitatea vitală a omului. Etapa a doua 

include interiorizarea şi evidenţiază procesul înglobării normelor sociale şi ale valorilor în lumea 

interioară a omului. 

 Pe parcursul desfăşurării ambelor etape ale socializării are loc nu numai influenţa strict 

controlată, conştientizată şi cu un scop clar definit, ci şi desfăşurarea proceselor spontane din 

psihicul individului şi din afara lui ce contribuie la devenirea personalităţii [5, p. 98]. 

 Faptul în cauză e confirmat şi de Teiare de Şardene în concepţia căruia lumea se mişcă în 

direcţia obţinerii unei stări tot mai complexe aceasta fiind însoţită de apariţia unor factori psihici 

conştienţi de o valoare sporindă. Procesul de socializare are loc pe parcursul întregii vieţi a 

omului în care mediul social, (societatea ca atare îndeplineşte un rol important) omul posedând 

dreptul la o alegere liberă a orientării personale de conduită. Reieşind însă din caracterul 

complex al socializării notăm că aceasta ca proces bilateral şi cu diverse orientări cuprinde de 

asemenea interacţiunea între factori biologici şi cultură, între acei care sunt supuşi socializării şi 

acei care realizează socializarea în mod nemijlocit [11, p. 98]. Tocmai de aceea dezvoltarea, iar 

apoi şi devenirea reală a omului reflectă o corespundere, o anumită interacţiune model al 

personalităţii-model al societăţii, prin aceasta avându-se în vedere însuşirea de către om a 

experienţei istorice, a valorilor culturale, politice, juridice şi morale, precum şi a concepţiei 

despre lume ca atare. Astfel, interacţiunea în cauză prevede stabilirea unor cerinţe reale ale 
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sociumului în raport cu conduita reală a omului privind conţinutul relaţiilor sociale reale în care 

omul este integrat. 

 În cazul când socializarea decurge în mod activ este asigurată alegerea liberă a normelor 

morale şi respectiv-un adevărat progres al societăţii, inclusiv transformări pozitive în relaţiile, 

legăturile esenţiale şi structurale ale omului. Prin urmare, în procesul devenirii sale omul – 

însuşind cunoştinţele de producţie şi social-istorice – însuşeşte concomitent şi anumite 

deprinderi şi dexterităţi care fiind aplicate în mod creator contribuie la afirmarea a noi stări ale 

progresului social. Este important ca  activitatea omului să poarte un adecvat caracter social util 

şi mai ales în circumstanţele când se are în vedere alegerea, iar mai apoi realizarea unui anumit 

rol social.  

 Societatea contemporană a acumulat o experienţă bogată în domeniul îndeplinirii 

rolurilor sociale posedând şi mijloacele eficiente privind însuşirea acestei experienţe colective 

bogate a societăţii de către fiecare om în particular. Şi numai acel om poate deveni cu adevărat 

ceea ce tinde să devină când parcurge pe deplin procesul de socializare însuşind experienţa 

socială acumulată şi cunoştinţele social-politice şi ştiinţifice necesare pentru a contribui 

substanţial la progresul societăţii. În continuare el apreciază în mod obiectiv procesele social-

politice (conţinutul şi tendinţele lor de dezvoltare la etapa istorică respectivă) desăvârşindu-şi în 

permanenţă calităţile personale. În acest proces este important faptul că experienţa de producţie 

acumulată de către oameni, cunoştinţele, deprinderile şi dexterităţile practice constituie 

elemente nemijlocite ale conştiinţei istorice.  

 În viziunea noastră în acest proces în ultimul timp se manifestă tot mai pronunţat un 

element important al conduitei sociale a omului, observat foarte subtil de J.P. Sarte. Este 

important, scria gânditorul – ca omul să conceapă că nu există alt legislator decât numai el 

însuşi, fiind lăsat în voia sorţii, el îşi va decide propriul destin. De aceea omul se poate realiza în 

spirit uman nu scufundându-se în propriul său Eu, ci aflându-se în căutarea unor scopuri în afară 

şi care se pot manifesta sub formă de eliberare sau de o altă autorealizare concretă [12, p. 344].  

 În contextul devenirii omului subliniem că esenţa socială a acestuia ca şi însăşi procesul 

de socializare nu este un ceva constant din punct de vedere al istoricului şi valabil pentru toate 

perioadele dezvoltării societăţii. Esenţa socială a omului în modul interpretat de noi e alcătuită 

din relaţii multilaterale şi manifestându-se sub diferite aspecte, având şi un caracter situativ şi 

concret-istoric. În virtutea acestui fapt diferite forme ale esenţei umane într-o măsură sau alta 

pot contribui, dar şi pot frâna progresul social-istoric. Astfel, dacă ne referim la etapa istorică 

primordială a dezvoltării istoriei umane constatăm că relaţiile social-istorice din această epocă 

asigurau o legătură nemijlocită a omului primitiv cu comunitatea; omul din perioada medievală 

era legat foarte strâns de biserică – omul timpurilor noi era dominat de realizările ştiinţifico-

tehnice. Istoria contemporană creează condiţii care presupun dezvoltarea ascendentă a 

individualităţii umane oferindu-i omului posibilităţi şi convingeri clare pentru o devenire reală.  

Este caracteristic însă faptul că şi într-o etapă istorică şi în alta devenirea omului este un 

proces, în care acesta este reprezentat într-o „formă depăşită”  (după cum accentua Hegel). Prin 

această apreciere se are în vedere că omul (personalitatea este o totalitate de relaţii sociale fiind 

parte inseparabilă a unei anumite comunităţi. Sau putem afirma că în procesul de devenire (de 

constituire) personalitatea reprezintă un anumit model al societăţii în întregime (un model 

individualizat). În aşa mod, personalitatea posedând un nivel selectiv înalt ar reflecta realitatea 

la un nivel diferit de identitate-şi obiectiv, dar şi denaturat. 

 Caracterul profund schimbător al lumii contemporane denotă că procesul de socializare 

este conceput astfel încât la o anumită etapă a dezvoltării sale (a devenirii sale) fiecare membru 

al societăţii se individualizează ca om istoric eliberându-se de aşa-numitele legături primare ale 

circumstanţelor natural-estetice. În faţa lui astfel este pusă o nouă problemă istorică care 

prevede orientarea de a deveni în sens social de a se adapta în conformitate cu condiţiile lumii 



108 

schimbătoare. În acest context menţionăm că un factor primordial şi esenţial în dezvoltarea 

reală a socializării ar fi faptul ca fiecare om să conceapă şi să realizeze că norma  devenirii sale ar 

fi nu numai o concepere aprofundată a realităţii ştiinţifico-tehnice contemporane, ci şi o 

împlinire mai conştientă a noilor cerinţe sociale. Printre aceste cerinţe un loc deosebit revine 

faptului individual real. Potrivit vizuinii originale a lui E. Fromm care accentua că atât timp cât 

omul a fost o parte integră a lumii, atât timp cât el nu a conştientizat nici posibilităţile şi nici 

consecinţele acţiunilor individuale el nu se temea de această lume. Însă din momentul din care 

omul devine individ, el rămâne de unul la unul cu această lume groaznică, uimitoare şi 

imprevizibilă. În aceste circumstanţe se afirmă nişte stări psihologice obsedante care-l 

influenţează pe om să se decidă de propria individualitate, să suprime senzaţia singurătăţii şi a 

incapacităţii personale. Realizarea acestui scop necesită ca omul să se identifice cu lumea 

înconjurătoare. Noile legături ce rezulta în această orientare şi proces nu sunt identice cu 

relaţiile sociale obişnuite care au fost întrerupte în procesul dezvoltării [13, p. 34]. 

 Studiul în cauză demonstrează astfel caracterul continuu al proceselor de socializare şi 

individualizare. În acelaşi timp, notăm şi faptul că omul poate fi inclus în procesul devenirii în 

cazul când îşi recapătă convingerea în sine şi acceptând în totalitate cerinţele şi normele 

societăţii sau a unui grup social (conformismul social). În viziunea noastră practica socială 

demonstrează însă că un asemenea mod sau proces de socializare nu conţine perspective clare 

pentru dezvoltarea (devenirea) personalităţi. În cazul însă când omul este orientat să aleagă 

calea istorică ce prevede legături active şi de sine stătătoare ale unui om concret cu alţi oameni 

şi cu societatea în ansamblu, relaţii ce nu sunt limitate sau dominate de anumite imperative de 

caracter statal sau ideologic, atunci şi sânt create posibilităţi de devenire reală. Un rol deosebit 

in procesul de socializare și devenire a omului ca individualitate activă il are aspectul 

educațional în deosebi nonformalul și informalul ca elemente ale procesului educațional în 

ansamblu. 
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Abstract: The changes in our society have reflections on the professional process training of future 

teachers from the perspective of the cultural collaboration. An analysis of the process of developing 

social competence of future teacher-students in the process of initial training is required. 

 

Schimbările rapide din societate au generat dificultăţi procesului de formare profesională 

inițială a viitorilor profesori. Astăzi se constată că mediul școlar devine din ce în ce mai complex 

şi necesită o receptivitate sporită a cadrelor didactice față de aspectele noi apărute. Astfel că, 

modificările esențiale ale caracterului învățământului (a orientării, scopurilor, conținutului, a 

provocărilor societale) condiționează schimbări în ceea ce privește pregătirea profesională  

inițială a cadrelor didactice (un accent mai mare în formarea unor competențe la viitorii 

profesori), chiar  introducerea de cursuri noi în Planul de formare inițială  profesională a 

cadrelor didactice (pentru a conștientiza procesul de formare a unor competențe actuale la 

elevi). 

Ținem să evidențiem că, în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 din țară, cadrului didactic i 

se cere o colaborare eficientă: în echipa pedagogică (pentru alcătuirea eficientă a orarului, 

pentru a asigura coerența abordărilor didactice etc.), cu părinții (pentru susținerea copiilor în 

activitatea de acasă, asigurarea stării de bine a copiilor etc.), cu grupurile vulnerabile etc.. Această 

situație cere să reflectăm asupra pregătirii profesionale inițiale a viitorilor profesori din 

perspectiva culturii colaborării.  Se cere  o analiză a procesului de dezvoltare a competenței 

sociale la studenții pedagogi în procesul pregătirii inițiale. 

În domeniul psihologiei sociale, conceptul de competenţă socială s-a înrădăcinat datorită 

aportului de valoare al cercetătorului M. Argyle, definit fiind drept „pattern-uri ale 

comportamentului social care dau indivizi competenţi din punct de vedere social, capabili să 

producă efectele dorite asupra celorlalţi indivizi” [Apud 4, p. 74].  

Psihologul român V. Robu în lucrarea sa „Competenţe sociale şi personalitatea” subliniază 

importanţa conştientizării nevoii de dobândire a competenţei sociale, aspect care este exprimat 

printr-un  „set de abilităţi şi deprinderi care facilitează relaţiile interpersonale şi obţinerea stării 

de bine în domeniul vieţii sociale” [6, p. 10]. Pe lângă aceasta, autorul identifică măsura în care 

diversele competenţe sociale se asociază cu factorii de personalitate implicaţi în obţinerea 

performanţei individuale. 

O contribuţie aparte în dezvoltarea conceptului de competenţă socială îi revine 

cercetătorului francez J.-M. Dutrénit, care abordează competenţa socială din perspectiva 

interacţionistă. În lucrările sale J.-M. Dutrénit menţionează faptul că unele persoane fără studii 

se pot integra mai repede în societate, decât altele cu studii. Autorul consideră competenţa 

socială un ansamblu de calităţi care evidenţiază această diferenţiere şi menţionează rolul muncii 

în dezvoltarea conceptului [2].  

Şi în domeniul psihologiei pedagogice au fost realizate un şir de studii vizând noţiunea de 

competenţă socială. Respectiv, Н.В. Кузьмина, A.A. Реан s-au referit la analiza competenţei ca 

„trăsătură de personalitate” la pedagogi [8]. 

                                                             
8 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului „Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice 
în contextul provocărilor societale”, cifrul 20.80009.0807.45. 
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Interesul faţă de competenţa socială este materializat în mai multe lucrări. Cercetătoarea 

L. Pavlenko cercetează aprofundat acest concept în lucrarea sa de doctor prezentând 

următoarele caracteristici ale competenței sociale [5, pp. 21-22]: 

 reprezintă un tip de comportament ce conduce la performanţă socială; 

 include voinţa de a angaja o interacţiune cu altcineva şi încrederea în sine pe care 

o presupune aceasta, ca şi o aptitudine empatică şi abilitate în materie de relaţii 

sociale; 

 semnifică abilitatea unei persoane de a-şi stăpâni propriile emoţii, de a nu se 

lamenta şi de a fi capabilă să-şi argumenteze ideile, arta de a asculta, de a rezolva 

conflictele şi de a coopera; 

 este o dimensiune fundamentală a succesului, deoarece, iniţiind şi practicând 

afaceri, individul vine mereu în contact cu noi situaţii şi persoane; 

 prezintă un set de abilităţi pe care indivizii le pot utiliza în scopul îmbunătăţirii 

calităţii relaţiilor interpersonale; 

 caracteristică integrativă a personalităţii, adică o formaţiune în structura 

personalităţii, care permite să-şi realizeze productiv funcţiile sale, să-şi 

demonstreze subiectivitatea, să aibă succes, să-şi dezvolte capacitatea de a dialoga 

cu celălalt; 

 calitate a persoanei ce se referă la acceptarea normelor sociale, prin care 

societatea reglează viaţa şi interrelaţiile între membrii ei; 

 sistem de cunoştinţe despre realitatea socială şi despre sine; sistem de priceperi 

sociale complicate şi deprinderi de relaţii interpersonale, scenarii de 

comportament în situaţii social tipice, care permit adaptarea rapidă şi adecvată, 

luarea de decizii oportună, conştientă, acţionând după principiul „aici, acum şi în 

cel mai bun mod; 

 caracterizează interacţiunea persoanelor între ele; 

 demonstrează nivelul de socializare al persoanei; 

 componentă a competenţelor-cheie;  

 calitate de personalitate care asigură interacţiunea persoanelor cu ceilalţi; 

 ori tip de comportament încrezut. 

Conform recomandărilor Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene 

privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți,  O. Mândruț,        

L. Catană şi M. Mândruț  evidențiază structura competenței sociale: 

 

Tabelul 1. Structura competenței sociale [3, pp. 40-41] 

Cunoștințe Abilități Atitudini 
- Înțelegerea modului în care 
indivizii pot să-și asigure o 
stare optima fizică și mentală; 

- înțelegerea codurilor de 
conduită (comportament); 

- cunoașterea noțiunilor 
fundamentale de bază 
referitoare la indivizi, grup și 
organizații de muncă; 

- înțelegerea dimensiunilor 
multiculturale și 
socioeconomice ale societății; 

- înțelegerea modului în care 

- Abilitatea de a comunica 
într-un mod constructiv, 
în diferite contexte, 
pentru a manifesta 
toleranță; 

- a exprima și a înțelege 
puncte de vedere diferite; 

- a negocia inspirând 
încredere și manifestând 
empatie; 

- a fi capabil de a gestiona 
stresul și frustrarea, 
exprimându-le într-un fel 

- Colaborarea; 
- încrederea în sine; 
- integritatea; 
- interes pentru dezvoltări 

socioeconomic; 
- interes pentru 

comunicarea 
interculturală; 

- valorizarea diversității și 
a respectului pentru alții;  

- disponibilitatea de a 
învinge prejudecățile 
prin acceptarea de 
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identitatea culturală națională 
interacționează cu identitatea 
europeană. 

constructiv; 
- a stabili o distincție între 
sferele profesionale și cele 
private (personale). 

compromisuri. 

 

În această ordine de idei, dobândirea competenței sociale de către viitorii pedagogi se 

caracterizează prin deținerea unor cunoștințe, deprinderi și atitudini, care corespund: 

Cunoștințe: cunoașterea drepturilor omului; dobândirea informațiilor despre conflict; 

înțelegerea diversității comportamentului uman în funcție de temperament, inteligență etc. 

(propriul comportament,  a colegilor și adulților cu care interacționează); 

Deprinderi: inițiază interacțiuni cu ceilalți colegi, cu părinții etc.; asigură interacțiunea 

elevilor; cere și oferă ajutor; alege modele de comportament eficiente în situațiile de interacțiune; 

produce influență socială dezirabilă asupra altor persoane; își exprimă individualitatea; determină 

nivelul relațiilor interpersonale între individ și socium; exprimă opiniile şi sentimentele în mod 

deschis şi sincer; exprimă și înțelege puncte de vedere diferite; argumentează punctele de vedere și 

decizii personale; negociază inspirând încredere și manifestă empatie; soluționează conflictele în 

mod pașnic;  capacitatea la un atașament profund (demonstrează compasiune; ține cont de 

dorințele și nevoile altora); aduce performanțe sociale; facilitează relațiile interpersonale și 

obținerea stării de bine, a rezultatelor pozitive, iar prin aceasta și a proceselor de adaptare, 

integrare, socializare; 

Atitudini: tendința de colaborare; valorizarea diversității și a respectului pentru alții; 

disponibilitatea de a învinge prejudecățile prin acceptarea de compromisuri; asumarea 

responsabilității pentru greșeli; respectarea normelor sociale și etice în relațiile cu ceilalți; 

atitudine pozitivă față de ceilalți. 

Toate aceste caracteristici conturează profilul social al viitorului profesor ce deține și 

manifestă competență socială.  

Importanța unei metodologii în formarea și dezvoltarea acestei competențe la viitoarele 

cadre didactice este conturată de următoarele argumente: 

 va dezvolta fiecărui student (de la specialitatea Teoria educației) o serie de capacități: 

de a-și forma o gândire critică; de a face opțiuni și de a avea inițiative; de a defini și 

rezolva probleme; de a comunica ușor cu învățătorii și elevii din școli pe parcursul 

practicii; de a-i înțelege, de a negocia, de a fi preocupat de comunitate. 

 se vor crea ocazii pentru ca viitorii profesori să fie deschiși la o învățare unii de la alții; 

 se va facilita comunicarea și se vor dezvolta relații constructive cu colegii și profesorii 

universitari; 

 se va exersa încercarea de a privi lucrurile din perspectiva copiilor, dintr-o percepție a 

ceea ce simte copilul, adică de ce are nevoie și ce înțelege el la fiecare vârstă; 

 se va practica controlarea comportamentului și a limbajului, oferindu-le studenților un 

exemplu bun în ceea ce privește relaționarea cu cei din jur; 

 se vor conștientiza semnificațiile valorilor sociale și importanța acestora în câmpul 

muncii în calitate de profesor; 

 se va dezvolta responsabilitatea colectivă pentru binele fiecăruia și se vor încuraja 

atitudinile și comportamentele democratice; 

 se vor dezvolta la studenți (viitori profesori) capacitățile necesare în formarea și 

dezvoltarea acestei competențe la elevi în cadrul mediului școlar. 

Ținem să evidențiem, în continuare, câteva aspecte metodologice importante ce contribuie 

la dezvoltarea competenței sociale la studenți în procesul formării profesionale inițiale.    
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Se remarca evident metodele interactive, care favorizează o învățare activă, interactivă și 

care determină o schimbare în activitatea de pregătire profesională inițială.  

Paleta de strategii didactice interactive variate oferă studenților șansa de a acumula 

experiențe de viață prin contactul nemijlocit cu colegii. Cadrul didactic universitar devine 

resursă, producător, lider de opinie, cu alte cuvinte participant activ la propria învățare. 

Se evidențiază în acest context principiul interacțiunii sociale care se referă la rolul esențial 

al comunicării și al conlucrării cu colegii în pregătirea personală și profesională inițială.  

Conform acestui principiu cadrele didactice universitare care le creează studenților 

oportunități de a face schimb de opinii, de a colabora la diferite sarcini de învățare, de a-și 

exprima idealuri, speranțe și credințe îi vor ajuta astfel să învețe lucruri noi unii de la alții și să-și 

transmită reciproc modele de acțiune eficientă.  

Interacțiunea socială îi va ajuta pe studenți să își îmbunătățească concepția despre sine și 

încredere în posibilitățile lor. Psihologia socială genetică reliefează însă că nu orice interacțiune 

provoacă un progres cognitiv, ci doar acelea care provoacă un conflict sociocognitiv. 

Conflictul sociocognitiv se definește prin divergența răspunsurilor oferite de partenerii 

unei interacțiuni la o situație problemă cu care sunt confruntați și căreia trebuie să-i găsească un 

răspuns comun [7, p. 51]. 

Prin confruntarea punctelor personale de vedere, prin colaborare în cercetarea lucrărilor 

și prin corectări reciproce studenții își,,construiesc”, în procesul interacțiunii sociale, modalități 

de operare intelectuală cu diferite categorii de informații, precum și convingerile, gusturile, 

interesele de cunoaștere. 

Deci, metodele interactive folosite tot mai des în procesul de pregătire profesională inițială 

a viitoarelor cadre didactice trebuie să-i îndrepte și să-i îndrume pe studenți să facă alegeri și să 

își asume responsabilitatea pentru ele, să își formeze opinii personale, să se antreneze în 

discuții, să pună în valoare respectul reciproc, onestitatea, empatia. Astfel, aceste metode 

interactive constituie o premisă în formarea și dezvoltarea competenței sociale.  

Metodele interactive pot să nu fie folosite în cadrul mediului universitar deoarece se 

consideră că discuțiile în grupuri degenerează în,,lupte în arenă”. Se mai renunță la dezbaterile 

din sala de curs deoarece nu îi pot face pe studenți să se deschidă și să vorbească. Reieșind din 

aceste reflecții, susținem că ascultarea activă va ajuta cadrele didactice universitare să devină 

niște moderatori experți în discuțiile în grup în contextul unei situații de învățare. Deoarece, 

ascultarea activă, ca tehnică de îmbunătățire a acurateței recepționării unei informații prin 

atenție,,completă” acordată emițătorului, îl încurajează pe celălalt să vorbească, asigurând 

înțelegerea din partea interlocutorului. 

Situațiile în care ascultarea activă își regăsește aplicabilitatea sunt: (1) de informare – 

pentru a oferi și primi informații clare, suficiente, ascultătorul trebuie să obțină toate detaliile, să 

verifice informațiile, faptele și să desprindă informațiile semnificative; (2) de confirmare, de 

recunoaștere a celor comunicate, pentru a-l face pe celălalt să audă ceea ce spune; (3) de iritare, 

pentru reducerea ostilității și îmbunătățirea comunicării [1, p. 31]. 

Sintetizând cele relatate mai sus conchidem că pentru a asigura formarea și dezvoltarea 

competenței sociale la viitorii profesori este nevoie de cadre didactice universitare care sunt 

pregătite în acest sens, care ar urmări manifestarea acestei competențe pe parcursul anilor de 

studii, ar cerceta nivelul de formare a acesteia și ar folosi metodologia potrivită în dezvoltarea ei. 

Mai specificăm că mediul universitar exercită o multitudine de influențe asupra pregătirii 

din această perspectivă. Și că dacă acest mediu va fi privit, atunci finalitatea acestuia ar fi ca în 

grupa de studenți să se instaureze relații de colaborare în procesul de învățare iar pe parcursul 

practicii psihopedagogice să obțină o înaltă performanță în colaborarea cu elevii și învățătorul 

clasei respective. 



113 

Prin urmare, astăzi, această competență solicită actualizare, dezvoltare, exersare în cadrul 

unor programe de formare profesională inițială. 
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DIMENSIUNI PSIHOPEDAGOGICE ALE FORMĂRII/DEZVOLTĂRII  

COMPETENŢEI DE LUCRU CU COPIII AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC LA STUDENŢI 

 ÎN PROCESUL DE FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ9 

 

CORINA RADU, asistent univ.,  

Universitatea de Stat,,Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

 

Abstract: All learners are entitled to high-quality education, a relevant curriculum, appropriate 

assessment and valued learning opportunities. Schools should provide an environment that 

accommodates learner’s diversity, including varied learning needs, to maximize each young 

person’s potential. Quality education should be designed to fit learners rather than requiring them 

to fit into an existing system. This should ensure that they engage with the learning process, and see 

a clear purpose for their studies. Learners may go through difficult periods in their social and/or 

family lives or may have negative school experiences that throw them off track. Early detection of 

learning difficulties, socio-emotional distress, or disengagement is vital – before they manifest 

through school absenteeism, or inappropriate behaviour. Schools need to establish an early 

warning and monitoring system in collaboration with the family. Effective identification and 

monitoring should not be seen as a bureaucratic and disciplinary process that only records and 

responds to incidents of absenteeism or misconduct, but more of a support system. Learners need to 

know that they matter and are cared for. 

 

Este demonstrat că sprijinul primit de elevi din partea cadrelor didactice este unul din cei 

mai importanţi factori ai implicării acestora în activitatea şcolară precum şi în ceea ce priveşte 

bunăstarea şi atitudinile sociale, emoţionale şi comportamentale, pentru că educaţia cea mai 

bună trebuie să valorifice nu doar cunoştinţele elevilor dar şi sufletul acestora.  

De-a lungul timpului, profesorii trebuie să-şi dezvolte aptitudini şi competenţe noi în mod 

continuu, prin dezvoltare profesională continuă, iar formarea iniţială a cadrelor didactice are 

nevoie, de asemenea, să fie adaptată pentru a include abordări noi. 

Educatorul are o profesiune din cele mai frumoase, dar, totodată, şi mai dificile. Rolurile 

cadrului didactic se extind şi atribuţiile profesionale devin din ce în ce mai solicitante [2, p. 129]. 

Astfel se aşteaptă de la cadrele didactice: 

 Să utilizeze o varietate de strategii educaţionale şi să le adapteze în funcţie de 

particularităţile psihopedagogice individuale ale elevilor.  

 Să poată diagnostica factorii şi situaţiile de risc în care pot fi implicaţi elevii (climatul 

nefavorabil la nivel de clasă, şcoală, familie, relaţia defectuoasă dintre profesor şi elev, 

influenţa negativă a grupului, absenteismul, problemele de sănătate, dificultăţile de învăţare 

ş.a.) 

 Să poată comunica eficient şi să construiască relaţii puternice, pozitive, bazate pe încredere 

cu elevii provenind din diverse medii.  

 Să utilizeze strategii adecvate de gestionare a clasei, precum şi tehnici de rezolvare a 

conflictelor şi de prevenire a comportamentului agresiv. 

 Să posede competenţe interpersonale pentru a promova un climat pozitiv în şcoală şi în 

clasă. 

De aceia în cadrul formării profesionale iniţiale, studenţii în curs de formare ar trebui să 

beneficieze de expunere practică la realitatea de zi cu zi a dezavantajelor educaţionale şi a 
                                                             
9 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului „Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice 
în contextul provocărilor societale”, cifrul 20.80009.0807.45. 
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mediilor multiculturale, de exemplu în cadrul stagiilor de practică aceştia să fie repartizaţi în 

clase cu o rată ridicată de insucces şcolar sau în activităţi cu familii vulnerabile, pentru a fi siguri 

că viitoarele cadre didactice dobândesc competenţele, abilităţile şi cunoştinţele care le permit să 

răspundă la o serie de situaţii de risc care au loc în sala de clasă.  

Elevii pot trece prin perioade dificile în viaţa lor socială sau familială sau pot avea parte de 

experienţe şcolare negative care îi pot deturna de la parcursul şcolar normal. Identificarea în 

stadiul incipient al dificultăţilor de învăţare, al stresului socio-emoţional sau a pierderii 

interesului este esenţială – înainte ca acestea să se manifeste prin absenteism sau comportament 

inadecvat. Identificarea şi monitorizarea eficientă nu ar trebui să fie văzute ca un proces 

birocratic şi disciplinar care nu face decât să înregistreze şi să răspundă la incidente de tipul 

absenteismului sau al comportamentului inadecvat, ci mai curând ca un sistem de sprijin. Elevii 

trebuie să ştie că ei contează şi că nevoile lor sunt ascultate [1, p. 122]. 

Chiar dacă verificarea prezenţei la şcoală şi a progresului în procesul de învăţare rămân 

esenţiale, este necesară şi adoptarea unei perspective mai ample asupra situaţiei particulare a 

unui elev. Identificarea timpurie ar trebui să se bazeze pe o viziune cuprinzătoare asupra 

persoanei care include, de asemenea, factori de ordin social, familial şi emoţional. O atenţie 

deosebită ar trebui acordată impactului evenimentelor critice ale vieţii (inclusiv evenimente 

traumatizante) asupra dezvoltării personale a unui tânăr. 

Monitorizarea reprezintă menţinerea unei evidenţe a gamei largi de aspecte, inclusiv 

bunăstarea socio-emoţională a elevului, sentimentul de apartenenţă la şcoală, procesele de 

învăţare, nivelurile de reuşită, prezenţa la şcoală, comportamentul şi alte informaţii relevante. 

Deşi sunt mai dificil de monitorizat, aceste procese cognitive şi emoţionale pot furniza în timp 

util indicii asupra scăderii nivelului de interes faţă de şcoală, înainte ca această constatare să fie 

externalizată ca absenteism şi comportament inadecvat. Nu toate aceste aspecte trebuie să fie 

înregistrate în mod formal, dar ele pot fi utile pentru identificarea schimbărilor care pot indica 

factori ce împiedică un elev în dezvoltarea şi în succesele şcolare obţinute [3].  

Pot fi utilizate metode şi strategii diferite, dar este esenţial ca identificarea elevilor aflaţi în 

situaţii de risc să fie urmată de o intervenţie rapidă, cu un scop precis. Cele trei niveluri de 

intervenţie sunt: sprijin universal – pentru toţi elevii; sprijin dedicat – pentru grupuri de elevi 

care se confruntă cu nevoi sau riscuri moderate; sprijin individual – intervenţie majoră pentru 

niveluri cronice sau extrem de ridicate ale necesităţilor sau riscurilor [4].  

În urma chestionării realizate recent în cadrul grupelor de studenţi-viitori pedagogi cu 

scopul de a îmbunătăţi formarea profesională, sunt solicitate conţinuturi care ar contribui la 

formarea profesională conform  situaţiilor prezente în cadrul şcolii contemporane: 

 Competenţa de identificare, monitorizare şi lucrul cu elevii aflaţi în situaţii de risc. 

 Lucrul cu părinţii. 

 Predarea pentru elevii cu nevoi educaţionale speciale. 

 Încadrarea tehnologiilor noi în şcoli. 

Constatăm că studenţii manifestă interes pentru elevii aflaţi în situaţii de risc deoarece în 

cadrul stagiilor de practică efectuate se atestă din ce în ce mai mulţi astfel de elevi. Cu  scopul de 

a determina care sunt cunoştinţele studenţilor referitoare la elevii aflaţi în situaţii de risc am 

aplicat pe un eşantion de 46 persoane un chestionar. Rezultatele sunt analizate cantitativ şi 

calitativ în continuare.  

Prima întrebare a vizat cunoaşterea de către studenţi a semnificaţiei termenului ,,copii 

aflaţi în situaţie de risc” astfel 96% dintre respondenţi au afirmat că acest termen le este 

cunoscut şi 4% dintre ei nu cunosc semnificaţia termenului. 
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 Figura 1. Cunoaşterea termenului  

,,copii aflaţi în situaţie de risc” 

 

 

 

Figura 2. Contextul din care studenţii au aflat despre termenul 

,,copii aflaţi în situaţie de risc” 
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Următoarea întrebare a avut drept scop determinarea contextului în care studenţii au aflat 

despre această categorie de copii. Astfel, 42% dintre studenţi afirmă că au aflat la buletinele de 

ştiri despre copiii aflaţi în situaţii de risc, 33%  au studiat la cursurile universitare conţinuturi 

privitoare la această categorie de elevi, 16% s-au confruntat nemijlocit în cadrul stagiilor de 

practică cu situaţii de risc şi 9% dintre  respondenţi se confruntă zi de zi   cu elevi aflaţi în 

asemenea situaţii. 

Următoarea întrebare propusă a fost identificarea categoriilor de elevi aflaţi în situaţii de 

risc, din răspunsurile oferite de studenţi putem menţiona: 

– Copiii din familiile social-vulnerabile.  

– Copiii rămaşi fără ocrotire părintească. 

– Copiii abuzaţi.  

– Copiii cu probleme de sănătate. 

– Copiii supuşi violenţei, sărăciei. 

– Copiii aflaţi în risc sunt acei care sunt fără supravegherea celor maturi. 

– Copiii ce practică cerşitul, copii care trăiesc în stradă. 

– Copiii rămaşi în grija bunicilor. 

– Copiii rămaşi fără grijă părintească, cei din orfelinate de exemplu. 

– Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi peste hotare. 

– În situaţii de risc sunt copii unde în familiile lor este violenţă şi agresiune. 

– Copiii care întârzie în dezvoltare.  

– Copiii care au respectul de sine scăzut. 

 

 
Figura 3. Interesul studenţilor pentru studierea conţinuturilor 

referitoare la copii aflaţi în situaţie de risc 

 

Următoarea întrebarea pe care am adresat-o a avut ca scop determinarea interesului 

studenţilor pentru a studia mai amănunţit în cadrul cursurilor universitare tematici 

referitoare la elevii aflaţi în situaţii de risc, astfel deschiderea spre informaţii noi şi-au 

manifestat-o aproximativ 85% dintre studenţi şi 15% nu au interes pentru studiul aprofundat 

al problematicii copiilor aflaţi în situaţii de risc. 

Respondenţilor care au răspuns afirmativ la întrebarea precedentă le-a fost acordată 

următoarea întrebare, şi anume ce teme concrete ar dori să studieze, răspunsurile acestora 

au fost: 

– Metode, strategii, tehnici de  rezolvare a problemelor lor. 

– Monitorizarea copiilor aflaţi în situaţie de risc.  

– Cum să ajutăm şi să protejăm aceşti copii pentru ca viitorul lor să nu fie compromis. 

– Ce măsuri se realizează pentru a diminua situaţiile de risc. 

– Metode care ne-ar ajuta să lucrăm cu astfel de copii, dar şi cum să conversăm cu 

părinţii acestor copii. 
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– Care sunt situaţiile de risc, ce categorie de copii este expusă riscului, care este vârsta 

copiilor care sunt în situaţii de risc. 

– Formele de protecţie care sunt accesibile pentru aplicare asupra copiilor în situaţie de 

risc în Republica Moldova. 

– Care sunt consecinţele pe termen lung şi ce anume îi afectează. 

– Măsurile de prevenire a apariţiei copiilor în situaţie de risc. 

– Cum procedăm când întâlnim copii în astfel de situaţii. 

Cadrele didactice sunt în contact zilnic cu elevii şi doar având o pregătire profesională 

bună vor putea să detecteze imediat dificultăţile de învăţare pe care aceştia le întâmpină, vor 

putea identifica factorii care contribuie la un climat şcolar nefavorabil astfel încât să acţioneze 

prompt pentru soluţionarea situaţiei problematice în care se află elevul evitând agravarea 

situaţiei. Este important ca în procesul de formare profesională iniţială să fie studiate în cadrul 

cursurilor tematici ce ţin de situaţiile de risc în care se pot afla elevii şi care pot dăuna grav atât 

procesului instructiv-educativ, cât şi dezvoltării personalității copiilor. 
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PROFILUL EDUCAŢIEI POSTMODERNE  

PRIN PRISMA COMPETENŢEI CADRULUI DIDACTIC 

 

LUDMILA POPA, profesoară, 

IP Gimnaziul Ţînţăreni, r-nul Anenii Noi 

 

Abstract: The flexibility and the openness toward transcendence is coordinating the 

transfiguration, the adjustment, the adaptation of lyrical ego to the movable coordinates of the 

existential area for both the teacher and the trained subject, coordinates which pretend to see 

human manifesting as free, formative creature emphasizing self-awareness, collaboration, critical 

thinking, adaptability, interpretation of the ever changing world. 

 

Sfera existenţială a postmodernismului condiţionează şi influenţează coraportul stabilit 

dintre unităţile definitorii ale universului, determinând ce, cât, cum, unde intervine 

suportul/aportul în vederea extinderii zonei de concordanţă a dezvăluirii valorice a instanţei de 

recurs, susţinând în sine un parcurs în serviciul evoluţiei, un rol primordial fiindu-i rezervat 

fiinţei umane-realitate ce întruneşte un context interior etalonat de cunoaştere, (auto)realizare, 

(auto)dezvoltare, (auto)determinare. Oricât de sporadică ar fi existenţa umană, totuşi, din 

perspectiva longevităţii, ea îşi dezvăluie o anumită coerenţă, un anumit fel de a fi, un anumit stil, 

un anumit rost coordonat de o suită de scopuri ce configurează o anumită finalitate, raportându-

se la următoarele sisteme neurologice (Robert Dilts):  

1. Mediu ce reprezintă contextul existenţial construit din elemente ce generează conceperea 

libertăţii omului de a se institui existenţial şi valoric prin deschidere spre transcendere; 

2. Comportament – reprezintă acţiunile, inclusiv ceea ce se comunică (în exterior) prin cuvânt 

(intensitate, ritm, timbru), gest, mimică, încorporate în ansambluri de creaţii atitudinale prin 

care se manifestă conţinutul personal; 

3. Abilităţi – sunt obiceiurile, strategiile de gândire, îndemânarea, destoinicia, dibăcia, 

priceperea, iscusinţa de percepere şi interpretare a mesajului fenomenal ipotetic furnizat de 

elementele realităţii obiective;  

4. Convingeri – sunt principiile şi presupunerile care ghidează acţiunea la nivel mental în 

apropierea subiectivă a unei serii de conţinuturi ce determină importanţa omului în 

societate şi rolul societăţii în viaţa omului;  

5. Valori – „principii complexe, dar cu siguranţă tipizate [original: patterned], ce rezultă din 

interacţiunea tranzacţională a trei elemente analistic distinctibile ale procesului evaluativ: 

cognitivul, afectivul şi elementele directive – care dau ordinea şi direcţia fluxului constant al 

actelor omeneşti şi a gândurilor pe măsură ce relaţionează cu soluţia problemelor omeneşti 

comune.” [4, p. 4]. 

6. Rol (Identitate) – „coagularea” esenţei valorice la nivelul convingerilor, abilităţilor, 

comportamentului;  

7. Spiritualitate – numită şi conexiune (dincolo de sine), înglobează legătura pe care o ai cu 

entitatea din care faci parte (familie, organizaţie etc.), misiunea pe care o ai în cadrul ei, 

regulile şi legile după care aceasta funcţionează. Creează sentimentul de apartenenţă la ceva 

dincolo de tine. 

Noua educaţie are obligaţia de a configura sistemele neurologice în unda structurării sistemului 

de personalitate/individualitate prin a circumscrie procesul educaţional în contextul existenţial 

al elevilor, oferindu-le contexte de formare a unui ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, 

capacităţi, deprinderi şi atitudini dobândite prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice de 

realizare, adaptate vârstei elevului şi nivelului cognitiv al acestuia, în vederea rezolvării unor 
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probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală; necesare pentru manifestarea culturii 

comunicării transdisciplinare care determină şi condiţionează evoluţia activităţii integratoare 

într-un continuu spaţio-temporal ce solicită dialogul între culturi, religii şi spiritualităţi, fără a 

distruge ceva în acest proces; asigurându-i o verticalitate conştientă în „interpelarea” simultană 

a diferitelor niveluri ale realităţii de integrare şi împlinire a fiinţei sale, creându-i un patrimoniu 

al valorilor, un univers axiologic prin care omul îşi expune demnitatea sa şi în care omul se 

întâlneşte mereu cu sine însuşi; un act ce influenţează comportamentul celorlalţi, o interacţiune 

vie între actorii care participă la definirea situaţiei existenţiale în care se află. 

Acestea fiind spuse, Postmodernitatea capătă conturul unei revoluţii a individului în cadrul 

Universului, în sensul afirmării individualului şi deconstrucţiei oricăror structuri, în timp ce 

transmodernitatea este o revenire la unitatea de întemeiere (Antonio Sandu), esenţială fiind 

formarea unor atitudini [2] transnaţionale, transpolitice, transreligioase, transculturale, 

marcate de următoarele 10 competenţe: 

1. Competenţa de a construi, aprofunda semnificaţia unui enunţ, a înţelege sensul în 

adâncime (sense-making). 

2. Inteligenţa socială (social intelligence). 

3. Gândire novatoare şi adaptivă, capabilă să găsească soluţii inedite. 

4. Competenţa crossculturală. 

5. Gândirea computaţională. 

6. Alfabetizare în noile mass-media. 

7. Transdisciplinaritatea (înţeleasă ca abilitatea de a înţelege concepte din mai multe 

discipline, înţelegere transversală). 

8. Competenţa de a proiecta, a dezvolta atitudini şi comportamente mentale specifice unei 

gândiri anticipative. 

9. Managementul sarcinii cognitive. 

10. Competenţa de a munci şi colabora virtual. 

(Cercetătorii de la Apollo Research Insitute, Palo Alto) 

 

Astfel, idealul vocaţional-creativ al profesorului mentalese [5] contemporan fiind marcat 

de dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii, în formarea personalităţii 

autonome, creative, tradus în contextul existenţial prin educarea limbajului învăţării, dar mai 

ales prin curarea şi promovarea metalimbajului creativităţii, explorând necunoscutul, învăţând 

din experienţa personală şi transpersonală, favorizând transferul şi generarea de noi 

cunoştinţe(axat fiind pe Sistemul de principii ale învăţării eficiente10 [1]), cooptarea elementelor 

referenţialului axiologic al contextului existenţial şi eficientizarea imprimării calităţii de a fi 

operant pe terenul intersecţiilor conceptuale, determinându-i axa funcţionalităţii prin 

proiectarea în subiect a criteriilor de măsurare a ceea ce aspiră a fi: generator de relaţii sau 

rezultat al relaţiilor în coraportul omului cu mediul existenţial. Semnificaţia valorică, în acest 

caz, fiind manifestată printr-un dialog ce antrenează concomitent ascensiunea procesului de 

autocunoaştere în scopul desăvârşirii spirituale precum şi potenţialitatea sa asupra lucrurilor 

(Figura 1), producând VALORI/ATITUDINI/COMPORTAMENTE cu tentă transdisciplinară [3]: 

1. Penetrarea şi re-crearea prin cuvânt a nivelurilor de Realitate11. 

                                                             
10 Sistemul de principii ale învăţării eficiente: Principiul învăţării în stiluri diferite şi ritmuri diferite; Principiul învăţării 
axate pe investigaţii continue, efort şi autodisciplină; Principiul formării şi dezvoltării prin învăţare a competenţelor 
personale; Principiul învăţării prin studiu individual şi prin activităţi de grup; Principiul învăţării conştiente şi active; 
Principiul învăţării prin acţiune; Principiul motivaţiei învăţării; Principiul acordării asistenţei didactice în procesul 
învăţării; Principiul obţinerii succesului prin învăţarea eficientă; Principiul învăţării pe parcursul întregii vieţi. 
11 Nivelul de Realitate este ansamblul de sisteme invariat la acţiunea unui număr de legi generale. Realitatea este ceea 
ce rezistă experienţelor, reprezentărilor, descrierilor, imaginilor ori formalizărilor noastre matematice. (B. Nicolescu) 
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2. Contemplarea tuturor dimensiunilor fiinţei umane (inteligenţa analitică, sentimente şi 

corp). 

3. Dezvoltarea unei gândiri integratoare, sistematice şi axate pe coevoluţia om–natură, 

activitatea socială intra- şi interpersonală, predestinată pregătirii complexe a persoanei 

pentru a sesiza semnificaţiile adânci ale realităţii printr-o adevărată deschidere, o 

corespondenţă între vibraţii şi propria ființă. 

4. Manifestarea puterii asupra lucrurilor transpusă în efortul dobândirii conţinutului şi 

abilitatea transferului acestuia. 

5. Dezvăluirea circulară a fiinţei umane: atât ca fiinţă în devenire, cât şi ca devenire întru 

fiinţă, cooptată în mediul transdisciplinar al cunoaşterii. 

6. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului 

limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o 

manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social. 

7. Construirea unui viitor sustenabil în acord cu mişcarea globală a realităţii. 

8. Fondal-esenţă procesului de intrare a elevului în rezonanţă cu mediul existenţial. 

9. Transpunerea prin limbaj a coordonatelor propriei identităţi. 

10. Aflarea echilibrului interior al elevului manifestat în combinaţia dintre ştiinţă, artă, 

cultură şi fiinţă, prin coraportarea EU-lui la standardele potenţialului uman. 

 

 
Figura 1. Minimodel al învăţării 
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Penetrarea şi re-crearea prin cuvânt a nivelurilor de Realitate, în cadrul procesului 

educaţional, presupune aflarea echilibrului interior al elevului manifestat în combinaţie de 

ştiinţă, artă, cultură şi fiinţă, prin coraportarea EU-lui la standardele potenţialului uman ce-i 

asigură leadership-ul în dezvăluirea sa plenară în contextul transcenderii prin: 

 Conferirea sensului (valorii) existenţei prin acceptarea schimbării, anticiparea şi 

pregătirea pentru schimbare, provocarea schimbării. 

 Demonstrarea autonomiei personale în realizarea transferului de informaţie, 

transferului de semnificaţie, intenţiei de influenţare, acordului între instanţa de enunţare 

şi instanţa de receptare. 

 Adoptarea comportamentului responsabil şi activ prin activităţi de interacţiune vie între 

actorii care participă la definirea situaţiei existenţiale. 

 Manifestarea structurilor de personalitate echilibrate între sine şi mediu (entitate 

integrată) prin structurarea ansamblului nivelurilor de realitate într-o conjunctură 

complexă spre favorizarea mișcării evolutive a Realităţii. 

 Autoorganizarea progresului interior pentru cunoaştere prin explorarea şi valorificarea 

sinelui, mediului social şi a terţului inclus. 

 Exprimarea identităţii personale în relaţionarea constructivă a esenţei şi existenţei sale 

prin translarea valorilor din plan individual în plan universal şi invers. 
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Abstract: Our study analyzes the curriculum as a model of permanent learning. In this perspective 

we highlight two meanings of the fundamental pedagogical concept of a curriculum:                               

a) philosophical – as a paradigm of pedagogy asserted in the postmodern (contemporary) 

historical era; b) technological - higher educational project, focused on the aims of education, 

according to which the basic contents, methods, evaluation are selected, being adaptable in open 

pedagogical and social context, applicable at all levels of the system and of  the educational process 

(the curricular reform of the system curriculum, the  curricular built curriculum, programs / 

textbooks /the curricularly built school aids, lessons, etc.. That are built curricular). 

The proposed curriculum based on the academic curriculum model is built at the level of the 

necessary pedagogical interdependence between: a) general objectives, defined in terms of 

competences related to the types of culturally validated knowledge and psychologically validated 

intelligence - b) curricular areas - c) educational disciplines integrated in the curricular areas, 

which can be developed monodisciplinary / intradisciplinary / interdisciplinary / multidisciplinary 

or multidisciplinary / transdisciplinary. The academic curriculum model considers the superior 

products of human knowledge which were validated socially and historically, at the level of 

fundamental cultural values: art, religion and philosophy; sciences (logical-mathematical, natural, 

socio-human), technology. Its pedagogical realization at higher level does not exclude but implies 

the opening to other curriculum models, currently superimposed over the academic curriculum: the 

experiential curriculum, the student-centered curriculum, the curriculum focused on social 

reconstruction (from different political perspectives), etc.. 

 

 Curriculumul – ca paradigmă afirmată în ştiinţele educaţiei în societatea postmodernă 

(contemporană) – constituie un nou mod / model de abordare a pedagogiei. Avem în vedere 

pedagogia consolidată ca ştiinţă socio-umană specializată în studiul educaţiei (teoria generală a 

educaţiei), instruirii (teoria generală a instruirii / didactica generală). Sensul conceptului de 

paradigmă promovat este: a) epistemologic – vizează un mod sau un model de abordare a unei 

ştiinţe, matură prin conceptele fundamentale stabilizate denotativ, prescriptiv, pragmatic, care 

definesc obiectul de studiu specific, normativitatea specifică, metodologia de cercetare specific; 

b) sociologic – vizează recunoaşterea şi aplicarea modelului la nivelul comunităţii ştiinţifice 

(Thomas S. Kuhn, 1999) [5]. 

 Paradigma curriculumului iniţiată la începutul secolului XX (John Dewey, 1902; Franklin 

Bobitt, 1918) [1; 4], lansată la jumătatea secolului XX (Ralp W. Tyler, 1949) 6], este confirmată în 

cea de-a doua jumătate a secolului XX. La nivel de politică a educaţiei, este validată calitatea sa 

ÎNVĂŢAREA PERMANENTĂ:  DIMENSIUNE 

DE PROFESIONALIZARE A CADRELOR DIDACTICE 
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de model superior, global şi deschis, de proiectare a educaţiei şi a instruirii, necesar în 

perspectiva educaţiei permanente şi a autoeducaţiei, a învăţării eficiente pe tot parcursul vieţii 

(Louis D’Hainaut, 1979) [3].  

 Paradigma curriculumului încearcă să rezolve conflictul istoric, prelungit în epoca 

modernă (începutul secolului XIX – secolul XX) între pedagogia psihologică / psihocentristă – 

centrată asupra cerinţelor psihologice ale educaţiei şi ale educatului – şi pedagogia sociologică / 

sociocentristă, centrată asupra cerinţelor sociale ale educaţiei şi ale educatului. Soluţia propusă, 

integrativă, vizează centrarea educaţiei şi a instruirii asupra finalităţilor educaţiei / instruirii, 

macrostructurale (idealul educaţiei, scopurile generale ale educaţiei) şi microstructurale 

(obiectivele generale, specifice, concrete / operaţionale ale educaţiei / instruirii) construite la 

nivelul interdependenţei dintre cerinţele, faţă de educaţie şi educat, psihologice (exprimate în 

termeni competenţe) şi sociale (exprimate în termeni de conţinuturi de bază, validate de 

societate). Conceptele fundamentale care asigura „matricea disciplinară” a pedagogiei vor fi 

reconstruite, astfel, la nivelul teoriilor generale ale domeniului, teoria generală a educaţiei şi 

teoria generală a instruirii (didactica generală). Determinante sunt conceptele fundamentale 

redefinite şi reconsolidate epistemologic în / de Teoria generală a educaţiei (vezi Sorin 

Cristea) [2]. 

  Avem în vedere conceptele pedagogice fundamentale care definesc:  

 I. Obiectul de studiu specific:  

 1. Educaţia = activitate psihosocială, cu funcţie generală de formare-dezvoltare 

permanentă a educatului pentru integrarea socială, realizată, în mod obiectiv (prin funcţia 

generală şi structura de bază / corelaţia educator – educat) şi subiectiv (prin finalităţile 

educaţiei), pe tot parcursul vieţii.  

 2. Sistemul de educaţie / instruire = contextul deschis în care este realizată educaţia prin: 

activităţi pedagogice, organizate în instituţii specializate în educaţie / instruire, şcolare şi 

extraşcolare; influenţe pedagogice neorganizate, nespecializate provenite din mediul social / 

comunitar, cultural, politic, natural etc.;  

 3. Finalităţile educaţiei = orientările valorice prospective ale educaţiei stabilite de 

proiectanţii educaţiei la nivel de sistem de educaţie / învăţământ (idealul educaţiei, scopurile 

generale ale educaţiei) şi de proces de învăţământ (obiectivele generale, specifice, concrete / 

operaţionale);  

 4. Conţinuturile generale ale educaţiei = valorile pedagogice generale (binele moral, 

adevărul ştiinţific, utilitatea adevărului ştiinţific aplicat; frumosul din artă, natură, societate; 

sănătatea psihică şi fizică), care reflectă cerinţele generale psihologice (individuale) şi sociale, de 

formare-dezvoltare normală a omului şi a societăţii prin: educaţie morală, educaţie ştiinţifică, 

educaţie aplicată (tehnologică şi profesională), estetică, psihofizică;  

 5. Formele generale ale educaţiei, realizate prin: activităţi pedagogice organizate / 

planificate / specializate ierarhic (educaţie formală) şi / sau flexibil (educaţia nonformală); 

influenţe pedagogice neorganizate / neplanificate / nespecializate.  

 6. Metodologia educaţiei = metodele de educaţie morală, ştiinţifică (intelectuală), aplicată 

(tehnologică, profesională), estetică, psihofizică / căile de acţiune eficientă propuse de educator 

pentru realizarea obiectivelor specifice activităţilor cu scop general de educaţie morală, 

ştiinţifică (intelectuală), aplicată (tehnologică, profesională), estetică, psihofizică. 

 7. Evaluarea sistemului de educaţie / învăţământ = verificarea gradului de îndeplinire a 

finalităţilor macrostructurale ale educaţiei / scopurilor generale ale educaţiei, raportate la 

idealul educaţiei, care reflectă, la nivel subiectiv, funcţiile generale ale educaţiei, cu caracter 

obiectiv (de formare–dezvoltare psihologică: cognitivă – noncognitivă; de formare–dezvoltare 

socială: culturală – civică – profesională). 
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 8. Acţiunile proiectate în cadrul activităţii de educaţie = a) elaborarea şi comunicarea 

mesajului pedagogic, centrat asupra finalităţilor educaţiei, realizat de educator; b) = receptarea, 

asimilarea mesajului pedagogic, realizate de educat la nivel de răspuns pedagogic dirijat / 

autodirijat; c) evaluarea = verificarea / examinarea rezultatelor educatului (implicit şi ale 

educatorului) obiectivate la nivel de răspuns pedagogic dirijat/autodirijat al educatului (elevului  

etc.), verificare / examinare realizată în funcţie de finalităţile proiectate de educator (profesor 

etc.). 

 II. Normativitatea specifică, necesară pentru ordonarea activităţii de educaţie la nivel 

macrostructural, realizată prin axiomele educaţiei / pedagogiei construite prin focalizarea sau 

corelarea conceptelor pedagogice fundamentale: 

 1. Axioma definirii educaţiei ca activitate psihosocială. 

 2. Axioma conceperii educaţiei la nivelul interdependenţei dintre dimensiunea educaţiei: 

a) obiectivă (funcţia generală – structura de bază) – b) subiectivă (finalităţile educaţiei). 

 3. Axioma valorificării tuturor conţinuturilor şi formelor generale ale educaţiei în 

perspectiva educaţiei permanente şi a autoeducaţiei. 

 4. Axioma realizării-dezvoltării educaţiei în context deschis la nivel de sistem de 

învăţământ, proces de învăţământ, activităţi concrete de educaţie/instruire, situaţii de educaţie 

concrete (determinate de resursele şi condiţiile pedagogice existente la un anumit moment dat). 

 III. Metodologia de cercetare specifică, necesară la nivel de: 

 1. Cercetare pedagogică fundamentală (istorică, teoretică), cu scop strategic de 

consolidare şi emancipare epistemologică permanentă a pedagogiei / ştiinţelor pedagogice / 

ştiinţelor educaţiei, care trebuie angajat la nivel de politică a educaţiei, pe termen mediu şi lung. 

 2. Cercetare pedagogică operaţională (empirică, experimentală, cantitativă, calitativă), cu 

obiective specifice şi concrete de perfecţionare a activităţii de educaţie / instruire / proiectare 

curriculară a educaţiei şi a instruirii, la toate nivelurile sistemului şi ale procesului de 

învăţământ, angajate pe termen mediu şi lung.  

 Aceste concepte pedagogice fundamentale – denotative, prescriptive / normative şi 

pragmatice / metodologice – de maximă generalitate, abstractizare şi stabilizare (istorică şi 

teoretică) sunt necesare în construcţia tuturor ştiinţelor educaţiei mai vechi sau mai noi. Sunt 

valorificate, în mod special, în reconstrucţia Teoriei generale a instruirii (Didacticii generale) şi în 

validarea epistemologică a unei noi ştiinţe fundamentale a educaţiei, recunoscută deja în plan 

academic – Teoria generală a curriculumului (a proiectării curriculare a educaţiei şi a instruirii la 

toate nivelurile sistemului şi ale procesului de învăţământ). 

 Teoria generală a curriculumului are ca obiect de studiu specific proiectarea 

curriculară a educaţiei şi a instruirii la toate nivelurile sistemului şi ale procesului de 

învăţământ). Conceptele pedagogice fundamentale, denotative, care definesc şi analizează 

obiectul de studiu specific sunt cele care au ca sferă de referinţă de maximă generalizare, 

abstractizare, stabilizare: curriculumul (ca tip superior de proiect pedagogic cu caracter global şi 

deschis; fundamentele generale ale curriculumului (filologice, istorice, filozofice, sociologice, 

psihologice, politice), fundamentele specific pedagogice ale curriculumului (finalităţile educaţiei / 

instruirii, macrostructurale, ale sistemului de educaţie / învăţământ şi microstructurale, ale 

procesului de învăţământ), domeniile curriculumului (conţinuturile, formele/tipurile), produsele 

curriculumului; procesul de construcţie a curriculumului. 

 Conceptul pedagogic de curriculum reprezintă „un proiect educativ”, construit în 

funcţie de finalităţile educaţiei (de idealul şi de scopurile generale ale educaţiei, de obiectivele 

generale, specifice şi concrete ale educaţiei / instruirii), în raport de care sunt stabilite 

conţinuturile de bază, metodele eficiente în realizarea educaţiei / instruirii şi strategiile de 

evaluare (iniţială, continuă, finală). Un astfel de „proiect educativ”, aplicabil la toate nivelurile 
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sistemului şi ale procesului de învăţământ, este adaptabil permanent la un context pedagogic şi 

social deschis, în cadrul căruia intervin variabile cu caracter obiectiv (formele de organizare 

determinate social, resursele pedagogice existente, ambianţa existentă) şi subiectiv (formele de 

organizare iniţiate de educator, stilurile pedagogice, ambianţa creată). 

 Reconstrucţia curriculumului la nivel de proces de învăţământ solicită, astfel, o 

raportare la obiectivele generale şi specifice definite în termeni psihologici de competenţe, în 

funcţie de care sunt construite ariile curriculare care integrează în structura lor disciplinele de 

învăţământ reprezentative în plan academic şi pedagogic în perspectiva educaţiei permanente şi 

a autoeducaţiei, a formării–dezvoltării capacităţii elevului / studentului de învăţare pe tot 

parcursul vieţii. Avem în vedere produsul curricular fundamental – Planul de învăţământ –, 

în funcţie de care sunt (re)construite programele / manualele / auxiliarele şcolare (ca produse 

curriculare operaţionale, ale profesorului şi ale elevului). 

 Planul de învăţământ pe care îl propunem are în vedere modelul de curriculum 

academic, centrat asupra produselor superioare ale culturii umane, confirmate social-istoric: 

arta, religia şi filozofia (concepţii generale despre lume), ştiinţele (logico-matematice şi 

informatice; ale naturii, socio-umane), tehnologia (ca ştiinţă aplicată social). Modelul de 

curriculum academic, confirmat istoric şi pedagogic la nivel axiomatic, nu exclude, ci 

presupune deschiderile spre alte modele de curriculum (experienţial, centrat pe elev, centrat pe 

reconstrucţia socială) supradimensionate în prezent sau forţate ideologic (spre zona care 

întreţine diluarea sau chiar marginalizarea curriculumului academic). 

 Construcţia curriculară propusă are la bază stabilirea unor raporturi pedagogice 

optime între obiectivele generale ale planului de învăţământ, exprimate în termeni de competenţe 

generale şi ariile curriculare care integrează în structura lor mai multe discipline de învăţământ 

(care pot fi construite monodisciplinar, intradisciplinar, interdisciplinar, multi-/pluridisciplinar 

sau chiar transdisciplinar). Important este ca ariile curriculare: a) să fie elaborate în funcţie de un 

reper unitar semnificativ la nivel de tip de cunoaştere sau de tip de inteligenţă angajată;                  

b) să asigure distribuţia echilibrată a disciplinelor de învăţământ în cadrul planului de 

învăţământ; c) să permită construcţii intradisciplinare, interdisciplinare etc., validate pedagogic 

şi social. 

 

Plan de învăţământ pentru clasele I-XII, 

construit curricular la nivel de model de învăţare permanentă 

 

Obiectiv general / 
Competenţa generală – 
definită în termeni psihologici 
de tip de cunoaştere / tip de 
inteligenţă 

Aria curriculară Discipline de învăţământ care pot fi 
integrate în cadrul ariei curriculare 
(monodisciplinar, intradisciplinar, 
interdisciplinar, pluri-
/multidisciplinar, transdisciplinar), 
distribuite logic şi pedagogic, în 
învăţământul primar – gimnazial – 
liceal  

Verbală Comunicare în limba 
şi literatura română 
şi în limbi şi 
literaturi străine 

 Limba şi literatura română. Limba 
latină 

 Limba şi literatura maternă 
 Limba şi literatura străină: 1, 2, 3 

Logico-matematică Ştiinţe matematice şi  
informatice 

 Matematică (Aritmetică, Algebră, 
Geometrie etc.) 

 Informatică (TIC etc.) 
Experimentală, explicativă / 
demonstrativă explicativ; 

Ştiinţe ale naturii  Geografie fizică  
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„naturalistă”   Biologie 
 Fizică 
 Chimie 

Interpretativă, socio-umană 
/ demonstrativă 
interpretativ, hermeneutic 
(istoric-teoretic / logistic, 
axiomatic) 

Ştiinţe socio-umane  Geografie socio-umană, economică, 
politică etc. 

 Istorie 
 Sociologie 
 Economie 
 Psihologie 
 Filozofie (logică, etica, estetică, 

istoria filozofiei, epistemologie)  
 Religia (etica religioasă, istoria 
religioasă) 

Aplicată  Ştiinţe şi arte 
aplicate 

 Educaţie tehnologică (ştiinţifică 
aplicată) 

 Educaţie estetică (artistică aplicată: 
muzică, arte plastice etc. 

 Educaţie fizică (prin unele ştiinţe şi 
arte aplicate) 

Socio-morală (interpersonală, 
intrapersonală, 
afectivă/emoţională) 

Educaţia morală şi 
vocaţională  

 Dirigenţie (Conversaţii / Dezbateri 
etice) 

 Orientare şcolară şi profesională 
 Consiliere în carieră 
 Educaţia religioasă 
 Activităţi de educaţie morală şi 
vocaţională de tip nonformal) 
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Rezumat: Articolul abordează problema  suportului educaţional și metodologic, necesar pentru 

formarea profesională iniţială a cadrelor didactice. Este prezentată experienţa Ucrainei privind 

rezolvarea acestei probleme în învăţământul superior, inclusiv a Universităţii Naţionale Taras 

Şevcenko din Kiev. Sunt expuse idei privind majorarea calităţii formării profesionale iniţiale a 

viitoarelor cadre didactice. 

 

Formulation of the problem. Educational and methodological support in the educational 

process of higher educational institutions (HEI) is important, since it attracts the attention of 

interested people in admission to the corresponding faculty, contributes to a better perception 

and assimilation of educational material by applicants for education, its reproduction and, if 

necessary, use in the future professional activity. It requires significant methodological work of 

scientific and pedagogical workers aimed at taking into account their experience and the 

experience of colleagues and foreign partners, analyzing relevant information from various 

sources, studying the wishes of applicants for higher education, focusing on the requirements of 

the time and understanding the needs of the labor market for specialists with relevant 

information. 

Continued methodological activity of the teacher combines educational, organizational, 

scientific and social components. It provides for the preparation, provision and improvement of 

the learning process and should include accurate calculations regarding the requirements for 

the content of educational and methodological support of disciplines, its volume, the rationality 

of using different resources in the teaching process, as well as the results obtained in the 

implementation of scientific and educational projects, including international. The 

methodological activity of scientific and pedagogical workers covers preparation for lectures, 

laboratory, practical, seminar practical classes, educational practice; development and 

publication of lecture notes, collections of exercises, tasks, workshops, teaching materials for 

writing theses; ongoing work to improve qualifications, study best practices with the provision 

of reporting on peer-reviewed lecture notes; drawing up tasks, exam tickets, methodological 

developments, subject of theses; development of schedules for independent work of applicants 

and others. 

A scientific and pedagogical worker, in accordance with the Law of Ukraine „On Higher 

Education”, can independently determine the structure of the course, its content, a set of 

methods and educational technologies, teaching aids, diagnostics and control. He is „focusing on 

the expected learning outcomes and disciplinary competencies specified by the educational 

program in the description of the discipline” and following the principle of student-

centeredness, independently chooses basic and additional information materials, such as 

reference dictionaries, readers, presentations, audio and video materials, etc. [7, p. 6]. 

The methodological work of a scientific and pedagogical worker must correspond to the 

expected learning outcomes. And in general, educational and methodological support of 

disciplines should be available to all participants in the educational process. 

Analysis of recent research and publications. Taking into account the order of the Ministry 

of Education and Science of Ukraine No. 384 of March 29, 2012 (as amended according to the 
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Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 683 of June 5, 2013) „On approval 

of the forms of documents for personnel training in higher educational institutions of I-IV levels 

of accreditation”, which contains samples of documents for the higher education institution, we 

focus on the form № Н-4.04 „Individual work plan of the teacher and its accounting” [9]. In the 

notes to this form, it is indicated that the higher education institution can be amended in the 

forms and content of the „Individual work plan of the teacher and its accounting”, depending on 

the specifics and profile of their activities. Thus, creativity and non-standard approaches to the 

work of the teacher in accordance with the implementation of the named document are allowed. 

Hence, the methodological work aimed at high-quality educational and methodological support 

of the educational process can be interpreted by scientists in different ways. 

Each of them considers the issue of methodological work in its own way. For example, 

S.S. Vitvitskaya. in the activities of a scientific and pedagogical worker of an institution of higher 

education, he distinguishes not only educational and methodological work, but also 

organizational and methodological work, which includes work in the preparatory department, in 

the selection committee, preparation of scientific and methodological seminars, career guidance 

activities, preparation of materials for a meeting of the department, faculty council, Council of 

the higher education institution, etc. [1, pp. 65-67]. S.Zh. Goncharova considers methodological 

activity as a specific type of educational activity, based on the systemic unity of the creation of a 

method, its approbation, implementation and application of the methodology [2, p. 10].                    

N.E. Erganova sees in methodological work an independent type of professional activity of a 

teacher in design, development and construction, research of teaching aids that allow for the 

regulation of educational activity in a particular subject or a cycle of academic disciplines [4]. 

The aim of the publication is to analyze the connection between the educational and 

methodological support of the educational process of the higher education institution with the 

quality of the methodological work of scientific and pedagogical workers in the preparation of 

competitive graduates. 

The purpose of the publication: to reveal the connection between the educational and 

methodological support of the educational process of the higher education institution with the 

quality of the methodological work of scientific and pedagogical workers; to focus on the 

importance of high level of creativity of teachers for a high level of educational and 

methodological support of the subjects. 

Presentation of the main material. According to the „Procedure for the formation of the 

study load at Taras Shevchenko National University of Kiev” methodical work refers to other 

types of work (except for educational), not taken into account for hours, finding fixation in the 

individual work plan of the teacher [10]. It is coordinated by the scientific and methodological 

center for organizing the educational process and contributes implementation of scientific and 

methodological support in the institutes and faculties of the higher education institution through 

the implementation of modern methods and technologies.  

Among its main tasks is the development of guidelines for institutes and faculties on the 

formation of curricula and amendments to them; generalization of objective and subjective 

components of students' motivation for systematic independent work; development of scientific 

and methodological recommendations for the introduction of modern technologies into the 

educational process. Among the directions of the center's functioning, we single out: control 

over planning, execution and compliance with the established standards of the workload of the 

teaching staff; examination of curricula for their compliance with the established standards. 

Preparation of guidelines for the development and modification of curricula; control over the 

implementation of curricula; study, generalization and development of guidelines for the 

implementation of positive experience in the organization of higher education and new learning 
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technologies; study of the state of preparation of textbooks, teaching aids, methodological 

developments, including in electronic form; organization of advanced training for teachers and 

methodologists in the field of information and computer technologies [8]. 

Under the leadership of the center, scientific and methodological commissions of 

faculties work, which direct the methodological work of departments and teachers, in particular 

on: planning, which consists in defining a system of approaches to ensure high efficiency; 

analysis of tasks for methodological work, which are indicated in the „individual plan of the 

teacher's work and its accounting” and their creative understanding; organization of work on 

improvement of the content and structure of their activities; diagnostics, which requires regular 

study of the real level of competence of teachers, provides for the analysis of educational 

documentation, the quality of preparation for classes and their conduct; forecasting, which 

requires the definition of knowledge and skills necessary for teachers in the future; modeling, 

which consists in the development of new provisions of educational work, the formation and 

implementation of models of advanced experience, etc.; restoration, which involves the 

recreation of partially forgotten or lost knowledge by teachers through individual consultations; 

correction associated with correcting shortcomings in the activities of teachers; promotion of 

advanced pedagogical experience, which is introduced through lectures, round tables, exchange 

of achievements; control information, focused on the analysis of the methodological activities of 

teachers. 

Methodical work is an integral system of interrelated actions of scientific and 

pedagogical workers and is based on their scientific achievements, work experience and is 

aimed at improving professional skills, achieving optimal results in the educational process of 

the HEI, and the like. In an institution of higher education, it is implemented with the aim of 

creative and professional growth of scientific and pedagogical personnel and uses the 

achievements of domestic and world pedagogy, specific methods, technologies, creates systems 

for providing those who study with textbooks, manuals, additional didactic materials. It includes 

the perception and transfer of the work experience of creative colleagues, which consists in 

attending classes, sharing impressions of the quality of their conduct and advising on the 

provision of educational activities, improving their level and the state of readiness to teach 

specific disciplines; organization of workshops as forms of improving the knowledge and skills 

of specialists in the areas of their activities. In the process of conducting the workshop, the 

theoretical and practical part can be involved with listening to information and solving 

problems, developing approaches to planning, organizing classes and educational events; 

demonstrative and open classes, especially useful when introducing new teaching technologies, 

when individual scientific and pedagogical workers are already familiar with them and have the 

appropriate methods, while others are just getting familiar with the innovations; scientific and 

practical conferences and seminars, pedagogical readings, in which scientific and pedagogical 

workers prepare in advance, working through the relevant sources, building their own system of 

demonstrating the experience gained on the problem. 

In addition, it is important to improve the professional level of scientific and pedagogical 

personnel through classes in courses, at institutes, at the faculties of advanced training, 

internships, self-education and others. 

Taking into account the requirements of the Laws of Ukraine „On Education” (2017) and 

„On Higher Education” (2014), it should be noted that higher educational institutions, according 

to their specifics, a specific field of knowledge and specialty, educational or educational and 

scientific program have the right to independently decide on the content of educational and 

methodological support of the educational process. Its main document is the program of the 

academic discipline. It must comply with the conditions established by clause 38 of the Licensing 
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conditions for the implementation of educational activities. Program includes a curriculum of 

academic discipline, which is one of the components of the program, planned learning outcomes, 

the procedure for assessing learning outcomes, basic and auxiliary recommended literature, 

information resources on the Internet. The curriculum of the academic discipline is provided for 

by clause 12 of Art. 34 and part 7 of Art. 35 of the Law of Ukraine „On Higher Education” is one of 

the components of the work program [3]. 

Each scientific and pedagogical worker, department, educational program support group 

can determine what other documents are needed for successful study of the discipline by 

applicants for education. These can be textbooks and teaching aids, as well as copyright 

materials developed by the teacher: lecture notes; guidelines and recommendations; individual 

tasks; collections of situational tasks (cases), examples of solving typical tasks or performing 

typical tasks; computer presentations; illustrative materials; resource directories, etc. [3]. 

The teacher can provide applicants for higher education with links to available for them 

scientific, educational and methodological literature and electronic resources and other sources 

of information, including foreign and international, which are allowed to be used in the 

educational process. 

In addition, for those aimed at obtaining professional qualifications in regulated 

professions of EP, a higher education institution may establish additional requirements for the 

composition, content and procedure for approving educational and methodological support of 

an academic discipline autonomously or in accordance with a higher education standard. It can 

be printed scientific, educational methodological, popular science and other publications; 

electronic publications; open state registers; published documents and official websites of 

statistical bodies, other institutions and organizations; open databases; audio and video 

recordings; other materials and sources of information, etc. [3]. 

The educational and methodological support of the academic discipline can be stored in 

the order established by the institution of higher education, in particular, in the library; on 

electronic resources; open state registers, information systems, databases; external electronic 

resources providing free access to information. We consider it necessary to indicate that an 

information resource is a set of documents in information systems (libraries, archives, data 

banks, etc.), and an information product is documented information prepared and intended to 

meet the needs of users [5]. 

The types of information resources include: news feeds (online news), electronic copies 

of periodicals; access to electronic archives and databases containing information on a variety of 

issues, analytical reports and research, own analytical materials and other materials available to 

the scientific and pedagogical worker. Information resources include those presented in 

electronic format with a link to the access mode of books, articles, dissertations, reports, 

reference books, as well as textbooks, manuals, readers, dictionaries, courses and lecture texts, 

workshops, recommendations and instructions, etc. [7, p. 14]. 

As educational and methodological support, there are curricula of disciplines, which 

indicate the relationship between disciplines, the listed types of training, named the main and 

additional sources on the basis of which the program was developed, educational publications 

(mainly textbooks) that reproduce the content of the discipline in accordance with approved 

program. Textbooks should be created at a high scientific and methodological level, contain 

assignments for independent work, creative assignments, basic terms and concepts, a list of 

basic and reference literature for each topic, diagrams, figures, tables that contribute to the 

assimilation of new material by applicants for education. Teaching aids for supplementing the 

materials presented in textbooks, providing various options for practical, independent and other 

tasks, and others of great importance for ensuring the educational process in the higher 
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education institution. 

Conclusions. Thus, we come to the conclusion that the educational and methodological 

support of the educational process of a modern institution of higher education fully depends on 

the quality of the methodological work of scientific and pedagogical personnel, their readiness to 

focus on the best domestic or foreign experience, the ability to take a balanced attitude to the 

preparation of curricula, working curricula, textbooks and other educational publications, use 

the most modern technical teaching aids, apply innovative approaches to providing the 

necessary knowledge to applicants for higher education. 
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Abstract: Ensuring the normative and policy framework in the artistic education system in the 

Republic of Moldova establishes the specific aspects of the educational process ensured through 

art;  ensures the convergence of efforts in the extension, deepening, education and correlation with 

the multiple needs of students in Art / Music Schools, ensuring their well-being, ensuring access and 

equal opportunities to a quality education of the beneficiaries of the arts education system. To 

educate spiritual intelligence means to bet on values, to stimulate in students the process of 

discovering the meaning of life.  

 

Introducere 

 Cadrul normativ şi de politici în sistemul educaţional artistic din Republica Moldova 

stabileşte aspectele specifice ale procesului educațional din Școlile de Artă/ Muzică, fortificând 

convergenţa eforturilor în extinderea și aprofundarea, educaţiei şi corelarea cu nevoile multiple 

ale elevilor cu aptitudini înalte, asigurând starea de bine a acestora, accesul şi şansele egale la o 

educație de calitate pentru toate categoriile de beneficiari ai sistemului de învățământ artistic. 

Sistemele educaționale parcurg un proces de actualizare sau de reformă, în funcție de natura și 

amploarea schimbărilor urmărite. Pe fondul rapidității schimbărilor sociale, economice și, mai 

ales, tehnologice, la nivel mondial, se vorbește de schimbări/ajustări/revizuiri educaționale  

permanente. A educa inteligența spirituală înseamnă a miza pe valori, a stimula procesul de 

descoperire și creație. Şcoala de Arte/Muzică, profilul Artă Muzicală prin organizarea specifică a 

procesului educaţional, reprezintă factorul principal care răspunde în modul cel mai direct 

necesităţii istorice şi obiectivelor de a educa oameni multilateral dezvoltați, dotați de înalte 

însușiri spirituale şi înzestrați de cele mai înalte cuceriri ale culturii și artei. În această ordine de 

idei, se reliefează scopul primordial al profilului Artă Muzicală - dezvoltarea culturii muzicale ca 

parte componentă a culturii spirituale care include în sine şi dezvoltarea armonioasă a 

personalității copilului, activizarea potenților creative, pregătirea elevului pentru activitate 

muzical-artistică. Curriculumul diferențiat pentru Școlile de Artă / Muzică, profilul Artă muzicală 

oferă un set de valori, principii și alte aspecte/direcții de schimbare pe care trebuie să se 

fundamenteze un sistem modern de educație prin artă. Producerea schimbărilor vizate de un 

nou Curriculum este condiționată de înțelegerea caracterului complex al curriculumului, ca:  

produs, constituit din documente curriculare, care urmează să fie implementate; proces de 

implementare, proiectare, dezvoltare contextualizată care presupune: participarea unor actori 

educaționali; influențe diverse; decizii în relație cu activitatea de predare–învățare–evaluare, cu 

rezultatele obținute de elevi. Potențialul artelor, în acest sens, poate deveni mijloc în cultivarea 

spirituală a personalității elevului, a culturii neamului. 

Curriculum – tendințe în politicile educaționale, de la tradiție la inovație 

 Curriculumul diferențiat pentru Școlile de Artă / Muzică, profilul Artă muzicală vine să asigure 

corelarea cu strategiile naționale de referință pentru dezvoltarea educației și cadrul conceptual 

și procedural care face ca schimbările curriculare să fie întemeiate, relevante și cu valoare 

constructivă. Cadru conceptual valorifică contribuțiile anterioare, bunele practici în proiectarea 

curriculumului, studii și cercetări relevante din domeniul educației. Ne referim în mod special la 



134 

Cadrul de referință al educației și învățământului extrașcolar și Curriculum de bază; sistem de 

competențe, documente care pun la dispoziție un ansamblu de concluzii și recomandări 

relevante fundamentând schimbarea curriculară. Curriculum stabilește rolul catalizator pe care 

îl are la nivelul sistemului de educație artistică, evidențiind nevoia unei perspective holistice ca 

premisă a învățării permanente. Această abordare are implicații asupra competențelor ce 

urmează a fi formate prin curriculum la disciplinele de profil Arte muzicale și asupra rezultatelor 

învățării, asupra pedagogiei și mediului de învățare. Curriculumul oferă oportunități de învățare 

care îi permit fiecărui elev să-și împlinească potențialul, în funcție de opțiuni, să-i asigure 

integrarea în comunitate și manifestarea cetățeniei active, pentru a contribui la împlinirea 

nevoilor și intereselor personale și ale societății. Prin urmare curriculum diferențiat pentru 

învățământul artistic vine să acopere nevoile de formare a tuturor categoriilor de elevi, iar 

capacitatea sistemului de învățământ de a crea condițiile activizării tuturor predispozițiilor și 

posibilităților, mai mari sau mai mici purtate de copii rămâne una esențială. Supradotarea 

primește numeroase semnificații și definiții, în funcție de mai multe sisteme de referință. 

Totodată, cercetătorii americani scot în evidență dispoziții particulare în domeniul artei 

muzicale, artei vizuale și /sau altor expresii artistice. 

 Sistemul de învățământ este centrat pe formarea de competențe. Opțiunea curriculumului 

diferențiat se îndreptă către o ofertă centrată pe formarea competențelor-cheie/transversal, cât 

și pe formarea competențelor generale menite să asigure promovarea mediului artistic și 

cultural, să fortifice adecvarea și sensibilizarea cultural-artistică. Definite la un nivel înalt de 

abstractizare și generalizare, acestea consemnează așteptările societății, vizând atât parcursul 

școlar al copiilor/ elevilor în ansamblul său, cât și performanțele cele mai generale care ar trebui 

atinse de ei la finele școlarizării (a unor trepte de școlarizare), inclusiv prin educația 

extrașcolară/nonformală. Un model de competențe generale/transdisciplinare pentru domeniul 

Arte Muzicale sunt prezentate după cum urmează: 

 Practicarea /aplicarea capacităților şi abilitaților artistice sub diverse forme şi activități, 

manifestând potențial uman creativ, sensibilitate, implicare şi iniţiativă. 

 Transferarea achizițiilor/talentelor artistice dobândite în cadrul activităților extrașcolare, în 

realizarea vocațională individuală, consemnând traseul de dezvoltare a persoanelor prin 

învățare şi muncă, în funcţie de specificul cerinţelor şi aşteptărilor socioeconomice ale 

domeniului artistic şi ale mediului de viaţă. 

Ca rezultate ale proceselor de învățare, competențele sunt definite în perspectiva 

Recomandării europene, ca ansamblu structurat de cunoștințe, abilități și atitudini [1]. 

Curriculum pe categorii de cunoștințe, aptitudini și valori este focalizat pe îmbogățirea și 

aprofundarea competențelor, pe exersarea abilităților înalte, pe formarea comportamentelor 

specifice determinării performanțelor în domeniul/profilul particular. Acest curriculum are în 

practica școlară curentă o pondere mare din eforturile de diferențiere, individualizare și 

personalizare. Cele 3 dimensiuni sunt prezentate separat doar din motive teoretice, în procesele 

de învățare, precum și în manifestarea competențelor, acestea funcționează agregat, împreună. 

Competența specifică pentru profilul Artă Muzicală se manifestă printr-un set de atitudini față 

de sarcina asociată și care, prin motivație și interese, angrenează ansamblul de abilități și  

cunoștințe, respectiv seturile de capacități cognitive, emoționale și artistice care pun în acțiune 

comportamente specifice, contextualizate de sarcină și rol.   

 Provocarea în implementarea unui Curriculum centrat pe formarea de competențe constă în 

realizarea acestui proces prin utilizarea resurselor școlii (resurse umane, materiale, financiare, 

de timp) plecând de la identificarea nevoilor reale pe care le au elevii, de la cunoașterea 

specificului comunității din care face parte instituția, astfel încât: elevii să valorifice traseul de 

învățare pe care l-au ales, să particularizeze acest traseu prin disciplinele opționale pe care le 
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pot alege, să se implice activ în propria învățare încredințați că achizițiile dobândite le sunt utile 

pentru viață, în afara școlii; părinții să fie informați cu privire la finalitățile educației și la profilul 

de formare al elevului pe diferite niveluri, exprimat în termeni de competențe (respectiv, ce 

trebuie să știe, să știe să facă, să valorizeze și să se manifeste atitudinal un elev); profesorii să 

acționeze ca resursă cu rol esențial în asigurarea calității învățării; școala, ca instituție de 

învățământ, să urmărească să atingă misiunea asumată în documentele strategice și 

operaționale pe care și le-a propus, inclusiv în relație cu comunitatea din care face parte. Logica 

adaptării curriculare, după L. Hollingworth, 1926, ca „educație pentru cei mai educabili”, este în 

acord cu trebuințele de dezvoltare și afirmare ale aptitudinilor generale și specifice cu 

manifestările pe registrul supramediu [15]. În concepția pedagogului american V.S. Ward, 1982, 

fundamentul teoretic al oricărui demers educativ pentru elevii cu capacități înalte emerge dintr-

un raționament care corelează trei ocazii extraordinare: ”aptitudini extraordinare”; sarcini 

extraordinare; experiențe extraordinare de învățare, menite să transleze excepționalitatea din 

copilăriile cu asumarea unor activități extraordinare la maturitate [15]. 

   Curriculumul diferențiat sau calitativ diferit a fost interpretat în multiple accepțiuni, ca 

modificare operată în programele școlare obișnuite la nivelul: conținuturilor educației, 

proceselor didactice (metodele de predare și de evaluare), mediului psihologic și fizic de 

învățare, produselor expectate de la copii în urma parcurgerii programului instructiv-educativ 

[2].  

       Considerând că toți elevii experimentează mai multe categorii de curriculum – core 

curriculum, curriculum specializat, subliminal și informal avansăm un registru suplimentar de 

teoretizare a diferențierii intervenției educaționale în cadrul căruia cvartetul „conținut, proces, 

mediu și produs”, adaptate trebuințelor și posibilităților copiilor dotați, preia partitura specifică 

fiecărei categorii curriculare [9]. Jerome Bruner în anii ’60 avansează conceptul de reciprocitate, 

definit 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 obținerii 

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]. 

Aspecte manageriale privind calitatea implementării curriculumului 

 Calitatea în educaţie înseamnă asigurarea reciprocității pentru fiecare educabil a condițiilor 

pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare. Așadar, calitatea reprezintă nivelul de 

satisfacţie pe care îl oferă eficacitatea ofertei educaţionale din domeniul învățământului şi 

formării profesionale, stabilit prin atingerea unor standarde cerute şi a unor rezultate excelente 

care sunt solicitate şi la care contribuie participanții la procesul de învăţare şi ceilalţi factori 

interesaţi. Calitatea se produce, se generează permanent, se măsoară şi se îmbunătățește 

continuu, iar organizația 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. 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 are la bază mai multe modalităţi, printre care şi metodele de învăţare active şi 

interactive. Competenţele care conduc la eficientizarea activităţii rezultă din domeniile 

funcţionale ale instituţiei şcolare: managementul curriculumului (aplicare, dezvoltare, evaluare); 

resursele umane (recrutare, motivare, formare, evaluare); resursele non-umane (materiale, 

financiare, informaţionale, de timp); dezvoltarea organizațională ca strategie educativă. 

Abordarea acestei probleme la nivel de sistem asigură interacționarea și evoluarea 
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concomitentă cu alte componente ale sistemului de educație, precum formarea cadrelor 

didactice, evaluarea rezultatelor elevilor, managementul școlar, finanțarea, elaborarea 

manualelor, ghidurilor și a altor resurse de învățare etc. 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 performanță” [2]. Deci este pe deplin 

adevărată și definirea: „competența înseamnă recunoașterea că știi să acționezi” [ibidem], 

îndeosebi în actualitate, într-o eră a schimbărilor, care ne face să fim întru totul de acord și cu 

afirmația lui P. Jonaert: „situația este sursa și criteriul competenței” [6]. Este deosebit de 

important ca managementul calității să fie îndreptat spre implementarea eficientă a 

curriculumului, atingerea obiectivelor educaționale, agreate atât la nivel de instituție cât și la 

nivel de comunitate [10].  

Concluzii. Trăim în vremuri în care explozia informațională solicită schimbare și inovație 

permanentă în educație. Viitorul aduce multiple schimbări în ceea ce privește filozofia și practica 

managerială la nivelul sistemului de învățământ. Succesul educației în societatea contemporană 

se bazează pe adaptarea demersului educațional la nevoile individuale de autoinstruire atât a 

cadrelor didactice cât și ale elevilor. Ideea centrală este aceea că fiecare copil din Școala de 

Artă/Muzică este unic, capabil de performanță iar acest fapt reprezintă punctul de plecare în 

toate deciziile luate cu scopul primordial de a-l ajuta să-și dezvolte pe deplin și armonios 

personalitatea. Sursele care determină nevoia de schimbare atât în managementul Școlilor de 

Artă/Muzică cât și la nivelul politicilor educaționale generale și artistice sunt multiple, fiind 

impuse de nevoile comunității locale și de presiunea exercitată de cerințele societății la nivel 

regional, național, european. Efectul cumulat al acestor presiuni și direcții de reformă 

curriculară, solicită în mod inevitabil un management schimbat, adaptat la o nouă viziune asupra 

conducerii școlii, care să fie restructurată, flexibilă și colaborativă. Generațiile de copii și 

adolescenți care sunt acum pe băncile școlii trebuie să facă față în viitor unor noi provocări, 

diferite de cele în care au fost pregătiți. Din acest motiv școala trebuie să formeze la elevi 

abilități de învățare pe tot parcursul vieții în acord cu cerințele pieței muncii și cu schimbările 

societății din secolul XXI. Accentul curriculumului pentru profilul Arte se deplasează spre 

abordarea globală a climatului educațional care poate asigura crearea posibilităților dezvoltării 

echilibrate și sincronice a potențialelor cognitiv, afectiv și atitudinal. 
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Abstract: The key competencies represent directions for the development of 21st century education 

that have influenced and shaped the evolution of the entire educational process for a successful 

activity in contemporary society. The documents examined put the need for training the 

competence to learn to learn which has the widest degree of applicability required in lifelong 

learning. The European Reference Framework 2018 includes certain reformulations in the list of 

key competences, so the competence to learn to learn has been reformulated in the Personal, social 

and learning to learn competence. This key competence integrates the competence to learn to 

learn, as described in the 2006 Recommendation, with a broader scope of personal and social 

development.  The findings guide us to new perspectives for the development of the learning 

process in general education in a transdisciplinary context. 

 

Învățarea a fost și este o problemă extrem de actuală și importantă, deoarece reprezintă 

activitatea esențială a vieții întregi.  Anume învățarea îi conferă vieții noastre sensul ei cel mai 

adecvat și mai adânc. Totodată, schimbările tehnologice tot mai rapide, roboții care urmează să 

ne înlocuiască la locurile de muncă conferă învățării noi semnificații. Astfel încât însuși procesul 

de învățare capătă însemnătate, iar o învățare eficientă nu mai este cea axată pe memorare, dar 

pe procesele superioare ale gândirii, condiționând  dezvoltarea strategiilor proprii  de învățare. 

Societatea contemporană, se află în continuă evoluție, înaintând diverse provocări dar și 

oportunități de învățare. Fiecare societate își are propriile provocări și presiuni configurate din  

intersecția marilor provocări ale lumii contemporane. În atare context, Comisia Europeană a 

adoptat Concepția învățării pe tot parcursul vieții, ce presupune înzestrarea viitorilor cetățeni cu 

un sistem de competențe cheie, necesare pentru a face față provocărilor sociale. Recomandarea 

Parlamentului European privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

(2006) a subliniat următoarea idee: în timp ce globalizarea continuă să confrunte Uniunea 

Europeană cu noi provocări, fiecare cetățean va avea nevoie de un registru de competențe-cheie, 

care să-i asigure adaptarea flexibilă la o lume în rapidă schimbare și profundă interconectare. 

Acest document a prezentat o primă listă a competențelor-cheie, din care s-a dezvoltat tendința 

generală a conceptorilor de curriculum în diverse țări de a construi un curriculum școlar centrat 

pe formarea de competențe-cheie  [Apud 4].  

În accepțiunea Comisiei Europene din 2006 conceptul de competențe-cheie este definit 

drept un pachet transferabil și multifuncțional de cunoștințe, deprinderi (abilități) și atitudini de 

care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru incluziune socială 

și inserție profesională. Acestea trebuie dezvoltate până la finalizarea educației obligatorii și 

trebuie să acționeze ca un fundament pentru învățarea în continuare, ca parte a învățării pe 

parcursul întregii vieți 

Competențele secolului XXI se concentrează pe gândirea de ordin superior, rezolvarea 

problemelor, comunicarea eficientă, învățarea auto-direcționată și colaborativă − competențe 

cerute de o societate digitală globală. În condițiile unor schimbări atât de dinamice și de 

                                                             
12 Articolul este realizat în cadrul proiectului: Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în 
contextul provocărilor societale,  cifrul 20.80009.0807.45.  
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profunde, se consideră că numai învăţarea permanentă poate induce îmbunătăţirea 

performanţelor în orice domeniu de activitate..  

Memorandumul privind învăţarea permanentă (2000), Recomandarea privind 

competenţele-cheie pentru învăţarea permanentă (2006), Programul OECD pentru evaluarea 

elevilor PISA (2006) ș.a. scot în evidență semnificația competenței-cheie a învăţa să înveţi.  

În studiile europene (2006), statutul de competenţă-cheie a competenţei a învăţa să 

înveţi, este fundamentat, în principal, pe trei consideraţii pedagogice: a) este un rezultat 

valorizat la nivelurile societal și individual, fiind asociat ideilor de „societate care funcţionează 

bine” și „viaţă de succes”; b) este un instrument esenţial, fără de care învăţarea permanentă nu 

ar exista; c) este o competenţă importantă pentru toţi indivizii [10]. 

Această competenţă înseamnă acumularea, procesarea şi asimilarea noilor cunoştinţe şi abilități, 

precum şi căutarea şi utilizarea consilierii şi a orientării. A învăţa să înveţi îi implică pe cei care 

învaţă să pornească de la cunoştinţe şi experienţe de viaţă anterioare, astfel încât să poată utiliza 

şi aplica cunoştinţele şi abilităţile într-o varietate de contexte: acasă, la muncă, în educaţie şi 

formare [2]. 

Competența de  învăța să înveți (2006) este definită drept capacitatea de a fi persistent în 

învățare, de a organiza propria învățare, printr-un management eficient al timpului și a 

informațiilor individual și în grup [9]. Această competență include conștientizarea procesului și 

nevoilor de învățare, identificarea oportunităților disponibile și capacitatea de a depăși 

obstacolele pentru a învăța cu succes.  Învățarea învățării îi implică pe cei ce învață să se bazeze 

pe învățarea anterioară și experiențele de viață pentru a utiliza și aplica cunoștințele și abilitățile 

într-o varietate de contexte: acasă, la locul de muncă, în educație și formare. A învăţa să înveţi se 

referă la două mari aspecte: a dori să înveţi (a fi motivat) şi a şti cum să înveţi (strategii de 

învăţare). Motivația și încrederea sunt cruciale pentru formarea  competenței de a învăța să 

înveți. Componentele aceste competențe sunt:. Cunoștințe  (knowledge)  Abilități (skills) 

Atitudine (attitudes). 

Pentru sistemul de învățământ din R. Moldova competența de a învăța să înveți are 

gradul cel mai larg de aplicabilitate și  acoperă toate treptele şi domeniile de învăţământ. 

În accepțiune Comisiei Europene din 2018, Competențele-cheie sunt acele competențe 

de care au nevoie toți cetățenii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, ocuparea unui loc de 

muncă, incluziune socială, un stil de viață durabil, o viață de succes în cadrul unor societăți 

pașnice, o gestionare a vieții care ține seama de aspecte legate de sănătate și cetățenie activă [8]. 

Acestea sunt dezvoltate în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, începând din 

copilăria mică și pe tot parcursul vieții adulte, prin intermediul învățării formale, nonformale și 

informale, în toate contextele, inclusiv familie, școală, locul de muncă, vecinătate și alte 

comunități.  

Recomandările Comisiei Europene din 2018, definesc competențele-cheie  ca o 

combinație între cunoștințe, aptitudini și atitudini, unde:  

 cunoștințele sunt concepte, idei și teorii stabilite și care ajută la înțelegerea unui anumit 

domeniu;  

 aptitudinile sunt definite ca capacitatea de a desfășura procese și de a utiliza 

cunoștințele existente pentru obținerea de rezultate;  

 atitudinile descriu dispoziția psihologică de a acționa sau de a reacționa la idei, 

persoane sau situații. 

Cadrul de Referință  European privind competențele cheie 2018, include anumite 

reformulări în lista competențelor cheie  selectate pentru formare, și anume: (1) competențe de 

alfabetizare; (2) competențe multilingvistice; (3) competențe în domeniul științei, tehnologiei, 

ingineriei și matematicii; (4) competențe digitale; (5) competențe personale, sociale și de a învăța 
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să înveți; (6) competențe cetățenești; (7) competențe antreprenoriale; (8) competențe de 

sensibilizare și expresie culturală [2]. 

Competența personală, socială și de a învăța să înveți (2018), a fost recunoscută drept una 

dintre cele opt competențe cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții de către Uniunea 

Europeană. Această competență cheie integrează competența cheie de a învăța să înveți, așa cum 

este descris în Recomandarea din 2006, cu un domeniu mai larg de dezvoltare personală și 

socială [8]. 

Este o competență cheie transversală care este împletită cu alte competențe cheie (de 

exemplu, cetățenie, digitală, antreprenoriat, limbi străine, competențe STEM), funcționând ca un 

factor esențial pentru dezvoltarea lor. Aceasta acoperă abilitățile relevante care ar trebui 

dobândite de toți cetățenii, pentru a asigura participarea activă în societate și economia. Mai 

mult, ia în considerare importanța crescândă a abilităților non-cognitive și soft în contextele 

globale care se schimbă rapid - acele abilități umane distincte care nu pot fi preluate cu ușurință 

de inteligența artificială.  

Presupune capacitatea de reflecție personal, gestionarea eficientă a timpul și a 

informațiilor, cooperarea în grup, rezolvarea situațiilor într-un mod constructive. Include de 

asemenea capacitatea de a face față incertitudini și complexității. „Învățați să învățați, susțineți 

vă bunăstarea fizică și emoțională, mențineți sănătatea fizică și psihologică pentru a putea duce o 

viață conștientă sănătoasă, orientată spre viitor, empatizarea și gestionarea conflictele într-un 

context incluziv și de susținere” [2].  

Competențele secolului XXI se concentrează pe gândirea de ordin superior, rezolvarea 

problemelor, comunicarea eficientă, învățarea auto-direcționată și colaborativă – cerute de o 

societate digitală globală. Ele pot fi grupate ca modalități de gândire, moduri de lucru, 

instrumente de lucru și de viață la nivel global (Binkley și colab., 2012). „Trăind în lume (zona 

personală), modalitățile de lucru (zona socială) și modurile de gândire (învățarea de a învăța) 

sunt toate legate de al patrulea domeniu (instrumente de lucru: informare și alfabetizare TIC, ca 

părți ale competenței digitale” [2]. 

În Cadrul OCDE 2030 pentru educaţia şi competenţele viitorului se menţionează, că 

dobândirea competenţelor unui cetăţean global este vitală pentru a prospera într-o lume care se 

schimbă rapid, în care oamenii au nevoie nu numai de competenţe pentru a munci, dar trebuie 

să-şi dezvolte abilităţi emoţionale, valori, competenţe de a analiza şi de a înţelege problemele 

internaţionale, de a aprecia diversitatea culturală, de a învăţa şi a lucra cu persoane din diverse 

medii lingvistice, a fi productivi şi creativi într-o comunitate internaţională interdependentă [7]. 

Competențele pentru 2030 sunt privite ca relaționale (acționând într-un scop, 

respectându-i pe ceilalți), integrate (pentru o viziune pe termen lung, cu mai multe soluții la 

probleme mari) și holistice (contribuind la dezvoltarea unei personalități integre) (OECD, 

2019a). Învățarea învățării și gândirea de ordin superior, abilitățile socio-emoționale și 

creativitatea sunt privite ca cheie pentru gândirea sistemică: învățarea de a gândi și de a acționa 

într-un mod integrat, luând în considerare interconectarea dintre ideile contradictorii (OECD, 

2019a). 

O perspectivă similară stă la baza fundamentului OECD 2030 Learning Compass, în care este 

definită ca „capacitatea de a stabili un obiectiv, de a reflecta și de a acționa în mod responsabil 

pentru a efectua schimbarea”, de a influența pozitiv viața personală și viața celor din jur (OCDE, 

2019d). Necesită abilități cognitive, sociale și emoționale ca stimulatori ai autonomiei învățării, 

rezolvarea problemelor și luarea deciziilor [ibidem]. 

Principalele concluzii ale acestui raport pot fi rezumate după cum urmează:  

• Asigurarea dezvoltării competenței personale, sociale și de învățare a învățării este 

crucială. Are potențial pentru stimularea incluziunii și rezilienței la incertitudine și 
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schimbare, iar domeniile și elementele din cadrul competenței trebuie privite ca 

interdependente. 

● Elementele din zonele personale și sociale sunt interdependente și influențate de a 

învăța să înveți ca factor-cheie pentru viața personal și profesională. Înțelegerea 

relațiilor dintre cadru elementele sunt, prin urmare, cruciale. Aceasta recomandă 

proiectarea unei structuri cadru, care poate explica unele elemente ca premise pentru 

sau dependente de altele. 

Astfel, studiul Developing a European Framework for the Personal, Social & Learning to Learn 

Key Competence  prezintă interdependența dintre componentele acestei competențe  [2].  

 

Tabelul 1. Structura Competenței personale, sociale și de a învăța să înveți 

 Personale Sociale A învăța să înveți 
Compusul 
competenței  

Bunăstare  Colaborare  Managementul 
învățării 

Adaptabilitate Comunicare Gândirea critică 
Elemente esențiale  Autoreglare  Empatie  Mentalitate în creștere  

 

  Deci competența personală, socială și de a învăța să înveți presupune bunăstare 

personală, colaborare socială și management al învățării; adaptabilitatea personală la nou, 

comunicare eficientă și gândire critică a ceea ce învață.  Elementele esențiale sunt autoreglarea 

personală a învățării prin empatia cu cei din jur ce va asigura dezvoltarea cognitivă.  

Constatările realizate până la moment ne orientează spre noi perspective de dezvoltare  

a procesului de învățare, la nivel național. Este oare pregătit sistemul educațional din R. Moldova 

pentru a integra această competență  atât de necesară cetățeanului european din sec. XXI, or 

dacă ne dorim sincronizare la nivel internațional atunci ar trebui să reflectăm la perspectivele de 

implementare. 

Opțiunea logică, consideră L. Ciolan, rămâne integrarea disciplinelor şcolare pentru 

crearea de contexte integrate ale învăţării, raportate la probleme/provocări integrate necesare 

de rezolvat, care să solicite realizarea cunoaşterii de tip integrat şi să asigure formarea de 

competenţe inter- şi transdisciplinare [3]. 

Din cele constatate deducem că competența de a învăța să înveți nu presupune doar  

înțelegerea de către cel care învață a obstacolelor din propriul proces de învățare, dar un cadru 

mult mai larg.  Pentru aceasta profesorii trebuie să cunoască cum să formeze această 

competență, iar instrumentele pe care ni le oferă o singură disciplină nu îi poate ajuta nici pe 

profesori, nici pe elevi.  competența personală, socială și de a învăța să înveți trebuie să fie 

abordată din perspectivă transdisciplinară.  

În concluzie:  Competența de a învăța să înveți are un statut transversal. Este specifică 

pentru toate ariile curriculare și necesară pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Presupune în 

formarea să acțiunea și reflecția în mod responsabil pentru a efectua schimbarea personal și 

profesională.  

Dezvoltarea competenței personale, sociale și de învățare a învățării este crucială. Are potențial 

pentru stimularea incluziunii și rezilienței la incertitudine și schimbare, iar domeniile și 

elementele din cadrul competenței trebuie privite ca interdependente. Formarea acestei 

competenți poate fi asigurată doar prin abordarea integrată a conținuturilor curriculare. 

Constatările realizate până la moment ne orientează spre noi perspective de dezvoltare a 

documentelor de politici din R. Moldova și promovarea de noi experiențe de învățare în cadrul 

procesului educațional. În acest sens este necesară o reconfigurarea a procesului de învățare în 

contextul competențelor-cheie.  
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Abstract: The concept establishes the evaluation as a means of training the student allows the 

observation of the evolution of his competencies. Considering assessment as an integral part of the 

learning process, led to its distancing from the traditional measurement of knowledge and even 

from the traditional school appreciation. The integration of the evaluation in the structure of the 

didactic activity by the conceptions of the modern pedagogy determines the amplification of its 

educational function, placing it in a key position in the instructive-educational process. 

 

Prin evaluarea înțelegem o activitate complexă prin care sunt colectate sistematic 

informațiile despre starea, funcționarea și potențialul unui sistem (instituții, programe, procese, 

rezultate, resurse, relații), sunt prelucrate și analizate în vederea adoptării unor decizii 

caracterul cărora a fost specificat în momentul stabilirii scopului acțiunilor evaluative. 

Evaluarea poate fi considerată  a treia dimensiune a preocupărilor didactice, alături de 

predare și învățare. Importanta ei motivându-se atât prin necesitatea ierarhizării rezultatelor 

obținute de subiectul evaluării, cât și prin rolul ei de feedback, deopotrivă pentru subiectul 

evaluării cât și pentru factorii responsabili de proiectarea și realizarea procesului.  

Evaluarea ,,din unghiul de vedere educațional, poate fi definită ca un proces sistematic de 

determinare a nivelului la care obiectivele educaționale sunt realizate de către elev”, cu precizarea 

că din definiție trebuie reținute două aspecte: că ea implică un proces sistematic și că nu ar fi 

posibilă fără identificarea anterioară a obiectivelor [5, pp. 7-8].  

N. Gronlund evidențiază patru pași care duc la  ierarhizarea subiecților supuși evaluării 

după rezultatele obținute. 

1. ,,identificarea și definirea obiectivelor în termeni de schimbări dezirabile în 

comportamentul elevului” (ce cunoștințe, ce capacități de înțelegere, ce interese, ce 

atitudini va trebui să posede elevul la sfârșitul procesului?);  

2. ,,planificarea și direcționarea experiențelor de învățare în armonie cu obiectivele 

stabilite” (când ,,conținuturile și metodele sunt integrate în experiențele de învățare 

planificate astfel încât comportamentele elevului să  se schimbe în direcția dorită”); 

este etapa în care ,,accentul este mai curând pe proces decât pe produs”;  

3. ,,stabilirea progresului elevului în direcția obiectivelor desemnate” (răspunzând la 

întrebările: cum să definim, să selectăm, să administrăm tehnicile de evaluare? cum să 

interpretăm și să aplicăm rezultatele constatate?); 

4. ,,utilizarea rezultatelor evaluării în îmbunătățirea procesului de învățare și instruire”, 

pas care se împletește strâns cu cel anterior. Este  etapa când elevul este informat 

despre progresul său, este ajutat să-și recunoască dificultățile, i se indică pregătirea 

necesară pentru viitoarele sale activități de învățare, ceea ce este folositor în măsură 

egală pentru educator, în vederea alcătuirii reperelor viitoarei activități cu elevul; 

când se constituie, de asemenea, informațiile necesare pentru părinți și pentru cei 

care au conceput curriculumul) [ibidem, pp. 8-12].  
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Evaluarea aplicată în ,,domeniul instruirii, este procesul de apreciere a calității sistemului 

educațional sau a unei părți a acestui sistem. Astfel, evaluarea este procesul prin care se 

stabilește dacă sistemul își îndeplinește funcțiile pe care le are, adică dacă obiectivele lui sunt 

realizate. Procesul de evaluare include:  

1. redarea obiectivelor sistemului sau ale unei secțiuni a lui într-o formă în care realizarea 

lor poate fi măsurată;  

2. obținerea de dovezi experimentale, sau de altă natură, pe care să se bazeze aprecierea;  

3. folosirea acestor date pentru a elabora aprecierea finală [11, p. 473].  

Analiza procesului de evaluare permite de a evidenția în fiecare act de evaluare 

următoarele elemente: 

- subiectul evaluării, evaluatorul (cel ce evaluează); 

- obiectul evaluării (ce evaluăm); 

- baza evaluării (criteriul de evaluare); 

- scopul evaluării (de ce evaluăm); 

- instrumentul de evaluare (cu ce evaluăm); 

- determinarea valorilor actuale ale parametrilor obiectului evaluării (măsurarea); 

- compararea valorilor actuale ale parametrilor cu baza evaluării (interpretarea); 

- aprecierea rezultatelor evaluării în forma unei judecăți valorice (diagnoza) [1, p. 32].  

Scopul evaluării determină, în mare parte, alegerea strategiilor, metodelor, 

instrumentelor, tehnicilor de evaluare. Afară de aceasta, evaluatorul trebuie să determine 

momentele în care se va efectua evaluarea și modalitățile de utilizare a informațiilor căpătate 

prin evaluare. 

J. Vogler consideră că ,,a evalua trimite la mai multe verbe, dar între ele există o 

sinonimie variabilă și întotdeauna imperfectă: a aprecia, a constata, a estima, a examina, a 

cântări, a judeca, a măsura, a nota, a valida (sau a invalida), a valoriza (sau a devaloriza) mai 

recent, a expertiza…” este un punct de sprijin pentru o definire a acestei dimensiuni a procesului 

educațional [11].   

I.T. Radu definește evaluarea ca fiind: „procesul menit să măsoare și să aprecieze valoarea 

rezultatelor sistemului de educație sau a unei părți a acestuia, eficacitatea resurselor, a 

condițiilor și a operațiilor folosite în desfășurarea activităților, prin compararea rezultatelor cu 

obiectivele propuse, în vederea luării deciziilor privind ameliorarea în etapele următoare” [9].   

R.W. Tyler apreciază că procesul evaluării, indiferent de forma pe care o îmbracă, 

parcurge anumite etape:  

1. definirea și cunoașterea prealabilă a obiectivelor procesului de învățământ;  

2. crearea situațiilor de învățare pentru a permite copiilor să realizeze comportamentul pe 

care îl presupun aceste obiective;  

3. desfășurarea procesului de înregistrare și măsurare;  

4. evaluarea și analiza datelor selectate; 

5. concluzii și aprecieri diagnostice pe baza datelor obținute.  

În evoluția conceptului de evaluare identificăm trei categorii de definiții [4, p. 365;              

6, p. 30; 10, p. 17].   
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Figura 1. Definiţii ale conceptului de evaluare 

 

Definițiile relativ recente ale evaluării sunt foarte diverse. Ele au însă multe note comune. 

Din multitudinea de variante, desprindem următoarea definiție: „A evalua înseamnă a emite 

judecăți de valoare privind învățarea de către copil, pe baza unor criterii adecvate obiectivelor 

fixate, în vederea luării unor decizii”. 

De cele mai dese ori măsurarea se reduce la observarea comportamentului elevului și 

fixarea manifestărilor respective. Pe baza celor constatate evaluatorul poate face aprecieri 

verbale, care au rolul unor confirmări pozitive (,,ai făcut corect”, ,,foarte bine”, ,,începutul este 

bun” etc.), adică poate efectua evaluări formative. 

În multe cazuri comportamentul așteptat poate să nu se producă ,,de la sine”. Atunci 

subiectul evaluării este ,,provocat” prin formularea unei întrebări, unei sarcini de lucru care îl 

plasează într-o situație de evaluare. De obicei, se formulează mai multe întrebări sau sarcini de 

lucru și se fixează unele caracteristici observabile (numărul de greșeli într-o dictare, numărul de 

probe rezolvate corect într-o lucrare de control, numărul de itemi rezolvați corect într-un test, 

completitudinea răspunsului oral etc.)  

Datele colectate în acest fel nu sunt informative. Lipsește momentul comparativ, criteriul, 

norma, standardul. Importanța normei în evaluare rezidă în următoarele: 

• norma este mijloc de evaluare; 

• norma face posibilă evaluarea; 

• formularea judecății de valoare (aprecierea) depinde, în primul rând de normă. 

Rezultatul individual al unui elev/preșcolar poate fi comparat cu: rezultatele altor 

elevi/preșcolar = normă socială; rezultatele anterioare ale aceluiași elev/preșcolar normă 

individuală; 

• obiectivele preconizate = normă obiectuală [8, p. 16]. 

Din definiția noțiunii de evaluare rezultă că actul evaluativ poate fi realizat prin trei 

operații de bază: măsurare, apreciere, decizie. 

Din perspectiva abordării curriculare, evaluarea este integrată structural, concomitent cu 

predarea și  învățarea în activitatea didactică/educativă, corelată funcțional cu acestea și poate fi 

caracterizată ca: 

- acțiune subordonată activității didactice/educative, factor de reglare-autoreglare a 

acestei activități; 

1. Definițiile „vechi”; care puneau semnul 
egalității între evaluare și măsurare a 
rezultatelor copilului. 

(Evaluare = măsurare; E = M) 

2. Definițiile PPO (Pedagogiei prin obiective), 

care interpretau evaluarea în raport de 

obiectivele educaționale. 

(Evaluare = congruența cu obiectivele 

educaționale) 

3. Definițiile „noi”, actuale, moderne, care concep evaluarea 

ca apreciere, ca emitere de judecăți de valoare despre ceea 

ce a învățat și cum a învățat copilul, pe baza unor criterii 

precise, bine stabilite anterior. 

(Evaluare = emitere de judecăți de valoare) 



146 

- interacțiune între educator și cel educat, resursă de activizare a procesului de 

învățământ; 

- modalitate de perfecționare a comunicării profesor-elev, realizată prin circuite de 

conexiune inversă (feedback), externă (inițiată de profesor) și internă (elaborată de 

elev); 

- mijloc de întărire a rezultatelor activității didactice/educative [3].   

Concepte care au marcat evoluția conceptului de evaluare sunt următoarele:  

 evaluarea „comparativă”, funcția principală era de a compara elevii și de a-i clasifica, 

raportându-i pe unii la alții, acordându-le diplomă sau alte distincții după nivelul lor de 

reușită; 

 evaluarea „prin obiective” sau evaluarea „criterială” care are ca rol să furnizeze 

informații funcționale, permițând elevilor să se situeze în raport cu atingerea 

obiectivelor comune pentru toți elevii – (standarde unitare) și oferind soluții de 

ameliorare; 

 evaluarea „corectivă”, care propune o nouă paradigmă, nu numai „decizională” ci și 

„informațională”. Ea are ca scop să ofere elevului informații suplimentare în funcția de 

dificultățile constatate pentru a-i facilita învățarea; 

 evaluarea „conștientizată” sau „formatoare”, care are la bază evoluțiile din domeniul 

psihologiei cognitive și pedagogiei privind integrarea evaluării în procesul de învățare 

oscilează cogniție, ca ansamblu al proceselor prin intermediul cărora elevul 

achiziționează și aplică cunoașterea și metacogniție, ca proces de „cunoaștere despre 

autocunoaștere”. 
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Abstract: The publication explains the concept of interference as a psychological phenomenon that 

occurs in the process of mastering any second language. In particular, we have studied the 

interference influence of the native language of students who are representatives of national 

minorities on the process of mastering the Ukrainian language as a second language. Interference 

means any negative influence of the native language on the perceived / produced speech in the 

second language. The author emphasizes the important role of both teaching aids and teachers in 

preventing interference. 

 

Multilingvismul este o parte integrantă a situaţiei sociolingvistice actuale din Ucraina. În 

ţara noastră, în locurile de reşedinţă compactă a comunităţilor naţionale, există şcoli în care 

educaţia se desfăşoară în limba rusă, română, maghiară, poloneză. În aceste instituţii de 

învăţământ, pe lângă limba maternă (prima), elevii studiază şi limba de stat. Este o componentă 

obligatorie a conţinutului educaţiei minorităţilor naţionale din Ucraina. În condiţiile studierii 

limbii ucrainene ca a doua limbă (străină, fără legătură), apariţia interferenţei interlingvale este 

inevitabilă. 

Fenomenul interferenţei ca fenomen cu mai multe aspecte devine obiectul cercetărilor în 

lingvistică, psihologie, psiholingvistică, sociolingvistică. O vom lua în considerare în ceea ce 

priveşte problemele metodelor de predare a limbii ucrainene ca a doua limbă. 

Savanţii au demonstrat că în timpul dobândirii a celei de a doua limbă în psihicul elevilor 

există procese complexe de interacţiune a două sisteme lingvistice: al doilea sistem lingvistic 

pare să se suprapună cu sistemul nativ, copiii trebuie să se bazeze pe cunoştinţe şi abilităţi 

dobândite în lecţiile de limbă maternă (Eugen Vereshchagin, Lev Vygotsky, Irina Zimnya, 

Eugenia Kabanova-Meller, Aleksei Leontiev, S. Matthews, Merrill Swain et al.). 

În baza acestui fapt, savanţii care studiază a doua limbă în termeni de bilingvism fără 

legătură, justifică necesitatea de a ţine cont de tiparele psihologice de însuşire a celei de-a doua 

limbi, care se manifestă prin transferul pozitiv (transpunere) şi negativ (interferenţă) al 

cunoştinţelor şi abilităţi în lecţiile de limbă maternă (Alla Bogush, Iryna Gudzik, Natalia 

Pashkivska, Adam Suprun, Mykhailo Uspensky, Olga Khoroshkovska, Emmanuel Shubin etc.). 

Să luăm în considerare conceptul de interferenţă din punctul de vedere al lingodidacticii. 

Presupunem că interferenţa interlinguală este orice influenţă negativă a limbii materne asupra 

vorbirii care este percepută / produsă în a doua limbă (Mikhail Uspensky). Limba maternă este 

considerată ca o sursă de interferenţă, iar a doua limbă (în cazul nostru - ucraineana) - ca obiect 

de interferenţă. Interferenţa este cauzată de fenomene lingvistice care sunt parţial 

asemănătoare sau diferite în ambele sisteme lingvistice. 

Având în vedere acest lucru, este nevoie de o analiză comparativă a sistemelor lingvistice. 

Rezultatele analizei comparative a sistemelor de limbi ucraineană şi română (Oksana Petruk), 

ucraineană şi maghiară (Kateryna Povkhan), ucraineană şi poloneză (Natalia Yanovytska) 

efectuate de către cercetătorii Institutului de pedagogie al Academiei Naţionale al ştiinţelor 

pedagogice din Ucraina a confirmat validitatea împărţirii materialului studiat în identic şi 
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neidentic, precum şi necesitatea de a lua în considerare această caracteristică atunci când se 

construieşte o metodologie pentru predarea orientată pe competenţe a limbii ucrainene către 

elevii-reprezentanţi ai minorităţilor naţionale. 

Interpretarea metodică a materialului lingvistic a permis să se distingă partea care, 

potrivit lui Nikolai Shansky, având „sprijin de încredere” în limba maternă, facilitează procesul 

de învăţare a unei a doua limbi, şi a doua parte, care este supusă interferenţei. 

În plus, influenţa interferentă a limbii materne a elevilor (maghiară, română, poloneză) a 

fost studiată de noi prin prisma erorilor de vorbire găsite în discursul oral şi scris al elevilor. 

Analiza abaterilor de vorbire (la toate nivelurile de limbă: fonetică, morfologică, lexicală, 

sintactică) a permis identificarea principalelor tipuri de tulburări care coincid cu modelele 

interferente ale materialului lingvistic al limbii materne a copiilor. S-a constatat că interferenţa 

poate apărea ca urmare a subordonării inconştiente a unităţilor de limbă ucraineană la regulile 

în vigoare în limba maternă a elevilor, precum şi a interpretării greşite a diferitelor reguli 

comune celor două limbi. 

Important pentru studiul nostru a fost afirmaţia savanţilor conform căreia o stăpânire 

destul de completă a sistemului de a doua limbă neutralizează fenomenele de interferenţă (Lydia 

Barannikova, Alexander Barakht et al.). De aceea, etapa iniţială de predare a limbii ucrainene 

pentru elevii care aparţin minorităţilor naţionale este mai propice manifestării interferenţei în 

discursul lor. 

În opinia noastră, metodele moderne de învăţare bazate pe competenţe ale celei de-a doua 

limbi ar trebui să se bazeze pe legile psihologice ale procesului, inclusiv pe interferenţă, 

deoarece cunoaşterea mecanismului de apariţie şi funcţionare a acestui fenomen, putem prezice 

momente posibile de apariţie, să le prevenim şi să le neutralizăm. 

Factorul influenţei interferente a limbii materne a elevilor a fost luat în considerare în 

timpul selectării conţinutului învăţământului şi structurării acestuia, precum şi în procesul de 

compilare a manualelor de limba ucraineană pentru clasele 1-4 ale şcolilor secundare cu 

instruire în limbile minoritare.  

Astfel, în liniile manualelor de limbă ucraineană pentru şcolile primare cu limbi de predare 

română /maghiară /poloneză, comparaţiile interlinguale, exerciţiile de contrast interlingv, 

traducerea, precum şi explicaţiile verbale ale cazurilor complexe sunt utilizate pe scară largă 

pentru a preveni interferenţele. 

Un rol important în prevenirea / depăşirea fenomenului de interferenţă aparţine 

învăţătorului, care 1) trebuie să fie familiarizat cu trăsăturile psihologice ale stăpânirii unei a 

doua limbi; 2) să realizeze că dobândirea de către copil a unei limbi străine, atât în condiţii 

naturale, cât şi de învăţare, nu are loc independent de cunoştinţele, capacităţile şi abilităţile 

limbii materne, pe care le are încă din copilărie; 3) să înţeleagă ce diferenţe există în sistemele 

ambelor limbi (limba maternă a elevilor şi cea ucraineană) în structura fonemică, categoriile 

gramaticale, în modalităţile de exprimare a acestora etc., care pot fi o sursă de transfer negativ; 

4) să-l avertizeze în avans, folosind cele mai eficiente metode şi tehnici. 

Luarea în considerare a factorului de interferenţă în studierea limbii ucrainene ca a doua 

limbă de către elevii din minorităţile naţionale permite prevenirea greşelilor, reducerea 

numărului acestora şi, astfel, facilitarea procesului de studiere şi îl face mai eficient. 
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Abstract: In this article the concept of personalized learning is evaluated within the IB education 

system; it reflects the way in which personalized learning is adapted to the specific learning in the 

IB system, so as to help students of all ages to excel in their studies and personal development, to 

form a healthy appetite for learning and excellence by developing critical thinking, skills of problem 

solving, curiosity, acceptance of diversity / differentiation, international mentality. 

 

„Profesorii deschid ușa.  

De intrat, trebuie să intri singur.” 

(Proverb chinezesc) 

 

Formarea și dezvoltarea elevului prin învățarea personalizată se concentrează asupra 

necesităților de învățare și punctelor forte, făcând, astfel, învățarea semnificativă și asigurând o 

garanție a reușitei socio-profesionale. Impactul învățării personalizate privind implicarea 

elevului în propria formare a fost evidențiat în primele studii realizate în SUA la începutul anilor 

2000, care au demonstrat că aplicarea abordării personalizate a învățării a cauzat creșterea 

semnificativă a rezultatelor școlare mai ales în grupuri de elevi cu nevoi speciale și cei cu 

abilitați înalte. Fundația Bill și Melinda Gates a investit milioane de dolari în cercetare și bune 

practici privind învățarea personalizată și a confirmat că această abordare este fezabilă și poate 

reduce decalajul semnificativ dintre (r)evoluţia sociala și cea a școlii.  

În premieră conceptul învățarea personalizată în contextul științelor educației a fost 

introdus de savantul V.G. Hoz în anul 1970, fiind definită ca o modalitate de dezvoltare a 

libertății personale. Cel ce învață este privit de autor ca protagonist al propriilor experiențe de 

viață. Învățarea personalizată este o alegere liberă a cursurilor, determinarea obiectivelor și 

modalităților de învățare [Apud 2, p. 20]. 

Actualmente termenul învățare personalizată este bine cunoscut și deja acceptat în 

învățământul mondial. B. Bray și K. McClaskey [1, p. 3] au identificat specificul învățării 

personalizate. În opinia autorilor, învățarea personalizată explorează și este axată pe nevoile de 

învățare ale elevului; în procesul de învățare elevii sunt ghidați de profesori; evaluarea se referă 

la strategiile care confirmă ce cunoștințe are elevul și care vor fi următorii pași în programul 

individual de dezvoltare. 

Învățarea personalizată în Sistemul educațional Bacalaureatul Internațional (IB) este 

practicată din momentul fondării acestuia. Bacalaureatul Internațional își propune să dezvolte 

tinerii interesați, informați și curajoși, care să contribuie la crearea unei lumi mai bune și mai 

pașnice prin înțelegerea și respectul intercultural. În acest scop, organizația colaborează cu școli, 

guverne și organizații internaționale pentru a dezvolta programe provocatoare de educație 

internațională și evaluare riguroasă. Aceste programe încurajează elevii din întreaga lume să 

devină activi, să-și dezvolte compasiunea, să învețe tot timpul de-a lungul vieții. 

                                                             
13 Articolul este realizat în cadrul proiectului: Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în 

contextul provocărilor societale,  cifrul 20.80009.0807.45. 
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IB provoacă elevii de toate vârstele să exceleze în studiile și în dezvoltarea sa personală, 

formează elevilor un apetit sănătos pentru învățare și excelență prin dezvoltarea gândirii critice, 

abilităților de rezolvare a problemelor, curiozității, acceptării diversității/diferențierii, mentalității 

internaționale.  

Programul de Diplomă IB (IBDP) este primul program educațional în cadrul sistemului IB 

elaborat la mijlocul anilor ′60. Obiectivul acestui program a fost de a oferi cursuri și evaluări 

standardizate pentru elevi în vârstă de la 16 până la 19 ani, părinți cărora făceau parte din lumea 

diplomației, a organizațiilor internaționale și multinaționale. Actualmente IBDP oferă elevilor o 

calificare acceptată la nivel internațional pentru intrarea în învățământul superior și este 

recunoscută de numeroase universități din întreaga lume.  

Programul de Diplomă IB a fost elaborat având la bază un model de formare/dezvoltare 

personalității integre a elevului ca unui individ cu prioritățile, nevoile și interesele personale față 

de procesul de învățare, prezentat în Figura 1. 

 

 
Figura 1. Model de formare/dezvoltare a personalității integre a elevului  

în cadrul sistemului educațional IB [3, p. 10] 

 

 Conform acestui model, procesul de învățământ din sistemul IB: 

 este centrat pe cel ce învață: programele IB fiind centrate pe elev stimulează relații 

interpersonale de colaborare, responsabilitate etică și abilitatea de a se exprima (profilul 

elevului este plasat în centrul modelului). 

 este orientat spre dezvoltarea metodelor eficiente de predare și învățare: programele IB 

îi ajută pe elevi să formeze și dezvolte atitudini și abilități necesare pentru succesul 

academic și personal (abordări de predare-învățare în model sunt prezentate urmând 

profilul elevului); 

 operează într-un context global, programele IB aprofundează cunoașterea limbilor și 

înțelegerea culturilor și explorează ideile și problemele semnificative la nivel global prin 

cursurile: Teoria cunoașterii, Creativitate, Activitate, Serviciu, Eseul extins (nivelul al 

treilea  al modelului); 

 acoperă o cantitate semnificativă de material de studii, curricula IB sunt echilibrate, 

conceptualizate, integrând mai multe discipline de studii (domenii de studii prezentate la 

nivelul al patrulea din model). 
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Ideea că elevul poate determina propriul traseu educațional a fost decisivă pentru autorii 

curricula IBDP. Prin urmare, curricula IBDP au fost concentrate pe următoarele: 

 predarea–învățarea–evaluarea se realizează prin cercetarea și experimentarea 

domeniilor de cunoaștere selectate de elevi, aplicând metoda învățării prin cercetare sau 

descoperirea independentă; 

 elevii trebuie să conștientizeze conceptele științifice din domeniile selectate și să le 

explice în mod oral și scris;  

 predarea–învățarea–evaluarea cuprinde contexte locale și globale (prin inter-

/transdisciplinaritatea); 

 procesul de predare–învățare–evaluare este focusat pe colaborare și lucru eficient de 

echipe; 

 procesul de predare–învățare este axat pe nevoile de cunoaștere ai elevului; 

 accesul la rezultate evaluărilor interne și externe este deschis pentru toți actorii 

educaționali (acestea fiind sistematizate în așa numitele „Rapoarte școlare”). 

Aceste tendințe au contribuit la dezvoltarea la elevi autogestionării emoționale și 

comportamentale, calității de monitorizare a propriei eficacități în procesul de învățare 

(metacogniție); abilității de procesare eficientă a informațiilor (în mediu IB aceasta este numită 

„abilitatea de învățare”) care depinde de: (a) specificul individual al elevului (capacități sporite, 

talent într-un domeniul sau altul etc.), (b) aplicarea în procesul de învățare a diferitor tehnici, 

feedbackului, situațiilor provocătoare. 

Drept rezultat, la elevii se formează/dezvoltă: 

 gândirea critică,  

 capacități de self-management, 

 capacități de sociabilitate și comunicare eficientă,  

 capacități de cercetare.  

Deși acestea sunt prezentate ca categorii distincte, ele se intersectează, au conexiuni 

puternice, se reflectă în profilul elevului IB. Prin urmare, elevul IB muncește pentru a deveni 

un cercetător, erudit, gânditor, o persoană care comunică eficient, are principii și mintea 

deschisă, este grijuliu, asumă riscurile, este echilibrat și reflexiv.  

Programul de studii IB este alcătuit individual de fiecare elev, având în față șase arii 

curriculare IB, elevul alege subiecte din fiecare arie și nivelul de profunzime a studierii acestei 

materii: cursurile pot fi studiate la nivel superior și standard.   

Arii propuse elevului sunt următoarele: 

 Studii în limbă și literatură – permite elevului să aprecieze complexitatea/diversitatea 

limbii materne (sau limbii care elevul posedă cel mai bine) în diferite contexte culturale. În 

aceasta arie sunt disponibile trei cursuri: Literatură, Limbă și literatură și un subiect 

interdisciplinar: Literatură și interpretare. 

 Dobândire de limbi străine – se axează pe studierea limbii străine din perspectiva 

culturală și istorică. Programului de Diplomă IB cuprind aproximativ 80 de limbi străine, printre 

care latina și greaca clasică, a doua limbă poate fi studiată de elevi la nivel standard, superior, 

inițial. 

 Indivizi și societăți (științe umaniste) – extinde limitele gândirii și permită ca elevul să 

devină cetățean al lumii. Programul de diplomă IB cuprinde cursurile: Gestionarea afacerilor, 

Economia, Geografia, Istoria, Tehnologia informației într-o societate globală, Filozofia, Psihologia, 

Antropologia socială și culturală, Politica globală și Religiile lumii. Există un curs interdisciplinar, 

denumit Sisteme de mediu și societăți. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_matern%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limb%C4%83_(comunicare)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programul_de_Diplom%C4%83_al_Bacalaureatului_Interna%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limb%C4%83_str%C4%83in%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greac%C4%83_veche
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programul_de_Diplom%C4%83_al_Bacalaureatului_Interna%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tiin%C8%9Be_economice
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geografie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istorie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filozofie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Psihologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Antropologie_cultural%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Social_anthropology&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Antropologie_cultural%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Politic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Religiile_lumii
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 Științe experimentale – analizează problemele globale ale lumii aplicând metode 

științifice de cercetare și experimentare, cuprinde cursurile: Chimia, Biologia, Fizica, Tehnologia 

de proiectare, Informatica, Astronomia, Sport, exerciții fizice și științe ale sănătății, un curs 

interdisciplinar Sisteme de mediu și societăți, și recent a fost un nou curs Natura științei o  nouă 

abordare bazată pe concept, destinat elevilor care nu doresc să-și continue studiile în domeniul 

științelor, concentrându-se asupra unor concepte importante în chimie, biologie și fizică. Elevii 

care urmează două sau mai multe subiecte din grupul dat pot combina oricare dintre subiectele 

menționate mai sus. 

 Matematică: cursuri din acesta arie descriu logica și structurile matematice ale lumii în 

care trăim, sunt următoarele: Studii matematice, Matematică la nivel standard, Matematică la 

nivel superior și Matematică suplimentară. 

 Arte exersează latura creativă a elevului și îi oferă posibilitatea de a explora diferite 

culturi în contextul artei, aria include: Dans, Muzică, Teatru, Arte Vizuale și Film, precum și cursul 

interdisciplinar Literatură și interpretare.  

Toate cursurile IBDP fac parte integrantă din curriculum și pot fi studiate de elevi în 

limba engleză, franceză sau spaniolă.  

Nucleul programului de diplomă IB prezintă trei structuri: TOK, CAS și Eseul extins, care 

se completează reciproc și sunt axate pe aplicarea cunoștințelor și abilităților obținute de elevi la 

cursurile de studiu și prin învățarea autonomă. 

Toate cele trei elemente trebuie să aibă la bază trei obiective coerente: 

• să susțină și să fie susținut de disciplinele academice 

• să încurajeze spiritul internațional 

• să dezvolte conștiința de sine și un sentiment de identitate. 

Evaluarea finală anuală a elevilor prevede rezultate obținute în cadrul activităților TOK, 

EE și participărilor  în cadrul CAS. 

CAS (Creativitatea, activitatea, serviciul) – ajută pe elevi să-și dezvolte propria identitate, 

oferind oportunități de autodeterminare, colaborare, realizare și plăcere. CAS implică elevii într-

o serie de activități alături de studiile lor academice pe tot parcursul PD. Cele trei aspecte ale 

CAS sunt creativitatea (explorarea și extinderea ideilor care conduc la un produs sau 

performanță original sau interpretativ), activitatea (efortul fizic care contribuie la un stil de viață 

sănătos) și serviciul (implicarea colaborativă și reciprocă cu comunitatea ca răspuns la o nevoie 

autentică). 

Eseul extins cere elevilor să se angajeze în cercetarea independentă printr-un studiu 

aprofundat al unei întrebări dintr-un curs pe care îl studiază. Eseul Extins permite elevului să se 

concentreze pe un subiect de semnificație globală, bazând-se pe obiective a cel puțin două 

discipline de studii DP. Eseul trebuie să cuprindă patru mii de semne.  

TOK (Teoria cunoașterii) – în cadrul acestei structuri educaționale elevul meditează asupra 

naturii cunoștințelor și abordărilor de cunoaștere (de unde noi știm ceea ce afirmăm că știm). 

TOK este un curs de gândire critică a elevului, orientat spre cunoașterea lumii ca unei 

formațiuni integre, este deschis pentru analiza răspunsurilor alternative la întrebările privind 

cunoașterea, apreciind rolul personalității umane în procesul de producere a cunoașterii și 

utilizării cunoștințelor.  

Sarcina TOK constă în identificarea conexiunilor dintre domeniile de cunoaștere, 

domeniile de cunoaștere și potențial de învățare a elevului, dintre învățarea personală și ceea 

realizată prin diferite resurse din comunitate, astfel încât elevul să poată analiza perspectivele 

de realizare a propriului potențial în raport cu nevoile sociumului din care face parte. TOK 

explorează atât aspectele personale de învățare, cât și cele realizate prin resurse comunitare, și 

explorează relațiile dintre ele.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Informatic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dans
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teatru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arte_vizuale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Film
https://ro.wikipedia.org/wiki/Subiecte_de_grupa_1_la_Bacalaureatul_Interna%C8%9Bional#Literatur%C4%83_%C8%99i_interpretare
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Scopul general al TOK este de a încuraja elevii să formuleze răspunsurile la întrebarea „De 

unde știu?” în contexte variate.  

Obiectivele cursului TOK vizează ca elevii: 

1. să posede o gândire critică privind construcția cunoașterii (Ce cunoaștem? Cum 

cunoaștem? Pentru ce cunoaștem?); 

2. să creeze conexiuni dintre discipline academice și lumea reală; 

3. să conștientizeze modul în care indivizii și comunitățile științifice produc cunoștințele și 

modul în care acestea sunt examinate critic; 

4. să dezvolte un interes pentru diversitatea și bogăția culturală a diferitor societăți, 

identificând rolul ideologiilor și personalităților semnificative în (r)evoluția acestora; 

5. să reflecte critic asupra propriilor convingeri și presupuneri, ducând un mod de viață 

mai grijuliu, responsabil și mai conștient; 

6. să înțeleagă că cunoașterea formează responsabilitatea față de angajamentele și 

acțiunile personale. 

Obiectivele susnumite impun elevii ca ei să iasă din zona lor de confort și să pună întrebări 

privind modul de funcționare a cunoașterii. Având la dispoziția sa resursele diferitor domenii de 

cunoaștere, apelând la modalitățile de cunoaștere, cum ar fi memoria, intuiția, rațiunea, 

percepția, elevul explorează cum se formează cunoștințele în diferite ramuri, cum acestea se 

intersectează, cum propriile credințe și presupoziții influențează asupra procesului de 

cunoaștere.  

În opinia noastră, TOK prezintă o valoare deosebită pentru sistemul tradițional de 

învățământ, oferindu-i un suport real pentru realizarea învățării bazate pe proiect, care este 

înțeleasă ca învățarea prin acțiune practică cu finalitatea reală, care include o temă de cercetare, 

realizabilă de elev prin aplicarea cunoștințelor obținute în cadrul diferitor discipline.  

Ideea de bază a TOK-ului constă în a formula așa numite „întrebări de cunoaștere” și a găsi 

răspunsurile realizând cercetări în cadrul diferitor domenii științifice și aplicative. Răspunsurile 

la întrebările de cunoaștere pot fi ajustate cu teme de cercetare a proiectilului propus pentru 

realizare. În modul general întrebările de cunoaștere arată astfel: 

 Ce poate servi ca dovadă pentru X? 

 Cum poate fi explicat subiectul Y? 

 Cum apreciem că modelul Z este cel mai bun? 

 Cum putem fi siguri că W este corect? 

 Ce înseamnă teoria T pentru lumea reală? 

 De unde știm dacă este corect să facem S? 

Aceste întrebări, la prima vedere, percepute ca abstracte și intimidante, devin accesibile 

atunci când sunt specificate (a) în contexte reale caracteristice cursului TOK, (b) pe fundalul 

experiențelor de cunoaștere a celorlalte materii ale programului de diplomă IB (discipline de 

studii selectate de elev), (c) în legătură cu experiențele practice oferite de CAS, (d) în cercetarea 

formală care are loc pentru realizarea Eseului extins,  (d) în experiențele de cunoaștere ale 

elevului prin resursele comunitare. 

În cadrul TOK elevii aleg domeniul de cunoaștere, dar profesorii au dreptul să selecteze o 

metodologie de predare și un material de curs prin care să transmită fundamentul teoretic al 

conceptelor esențiale și să ofere elevilor un mediu în care aceste concepte pot fi discutate și 

dezbătute. Prin discuții și dezbateri este evaluată capacitatea elevului de a aplica gândirea TOK 

într-o situație din viața reală. Eseul TOK oferă posibilitatea de a evalua o argumentare mai 

formală determinată de întrebări de natură mai generală.  

Tehnologia TOK ajută în a înțelege mai bine nivelul de pregătire a unui elev, lacunele de 

învățare, stilul de învățare a acestuia. TOK permite că procesul de învățare să devină mai 



154 

autentic elevului, acesta fiind implicat activ, dinamic și conștient în instruirea proprie pentru 

satisface interesele și nevoile sale de învățare.  

Cursurile din sistemul educațional IB, inclusiv TOK, sunt centrate pe ideea că învățarea 

trebuie să fie privită ca mod și stil de viață, iar elevii să fie învățați să gândească independent și 

să gestioneze propriul proces de învățare, apelând la învățarea personalizată. 

Într-un interviu, pentru New York Times, Howard Gardner, renumit autor al teoriei 

inteligențelor multiple, profesor de psihologie educațională la Universitatea Harvard, a declarat 

că curricula IB îi ajută pe elevi să „gândească critic, să sintetizeze cunoștințele, să reflecteze  

asupra propriilor procese de gândire și să-și însușească gândirea interdisciplinară” [5]. 
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Rezumat: Reflecțiile și concluziile acestui articol prezintă scopurile dezvoltării carierei 
pedagogice, structura acesteia în diferite țări și condițiile de promovare la un nivel mai înalt, 
precum și rolurile adiționale obținute de profesori pe parcursul promovării. De asemenea, în 
evoluția carierei am atras atenția la diverse aspecte: economic, social și psiholologic, unde aspectul 
educațional este esențial pentru dezvoltrea profesională a pedagogului. 
 

Introduction 

Over the last 30 years, online education has received special attention from educational 

researchers and practitioners, who have highlighted the challenges but also the potential of this 

type of education in certain contexts and in relation to certain proposed objectives.  

However, there has always been a group, including teachers, students, parents or even 

decision makers, who resisted the implementation of this type of education to the detriment of 

the traditional one, considering it inferior to it. This type of opposition has increased recently, 

with the pandemic caused by the SARS CoV2 virus, when the educational process, like many 

other activities, has had to be moved to the online environment (A. Maqsood, J. Abbas, G. 

Rehman, R. Mubeen) [8]. It is this extremely rapid move that creates the impression that online 

education is of poor quality, without taking into account that the choice of this type of education 

was not made to benefit from its features and advantages, but precisely to ensure a minimum 

level of functioning of the educational system. For these reasons, the type of education currently 

provided in almost all countries of the world is also called Emergency Remote Teaching (ERT). 

This means temporarily moving all types of training online, with the aim not only to develop a 

new solid training system, but also to quickly ensure wide access to training, with minimal 

resources, for a limited period, dictated by the duration of the pandemic [1]. If the effective 

online learning requires a careful process of designing, planning and choosing resources, in the 

case of emergency online teaching ERT, due to the need to react as quickly as possible, this is not 

possible. For these reasons, the temptation to compare online learning with emergency online 

teaching is high and many teachers erroneously resort to transposing traditional strategies 

directly into the online environment with the support of technology [5].  

Moving the entire education system online overnight, regardless of whether certain 

subjects or content are suitable, has often caused both teachers and students to face technology-

related problems, forcing the former to transform themselves in real hunters of applications and 

technology in an attempt to ensure a teaching act that allows the achievement of the intended 

objectives. 

It is unanimously accepted that there is no single solution in terms of efficient integration 

of technology in the teaching process to achieve the best results and that the choice and 

integration of technology in teaching is an important skill that the teacher acquires through 

continuous improvement. The lack of experience of teachers in choosing technology and 

especially the elements of digital pedagogy that allows them to optimally integrate this 



156 

technology in the classroom leads to mediocre results and is the main reason why this type of 

education is so blamed. Under these conditions, if we consider the educational contexts, the 

pedagogical choices of teachers, as well as their motivations and beliefs, the integration of 

technology in education becomes a challenge even for the most experienced teacher [3]. In an 

effort to guide the teachers in their efforts to integrate technology into the teaching process, 

educational researchers have developed several pedagogical models that can be used to assess 

how technology is integrated into teaching, to determine whether technology is used to its full 

potential, including to assess the level at which students use it [2]. In agreement with J. Hilton 

[4], these models can be seen as lenses through which the role of technology in the learning 

process and learning outcomes can be analyzed, and as teachers come to understand the 

particularities of each model they can effectively establish contexts. in which they are suitable in 

order to increase the quality of the educational act provided.  

SAMR Model  

A new, but increasingly popular model among pre-university teachers around the world is 

Dr. Ruben Puentedura's SAMR model, and even in university education. The SAMR model 

ensures full compatibility with existing educational and pedagogical practices [6], and is 

designed to support teachers to integrate new 

technologies into their daily lessons [9] and to 

increase the quality of the didactic process 

[4]. 

 

The model is structured on four levels 

to facilitate the selection, use and evaluation 

of the technology that can be used in the 

teaching process [10]. These levels of 

technology integration in teaching activities 

are: Substitution, Augmentation, Modification 

and Redefining. (Substitution, Augmentation, 

Modification, Redefinition). Their starting 

letters are the ones that also form the name of 

the model - SMAR. The four levels are 

grouped two by two in the Enhancement 

(Substitution, Augmentation) area and in the Transformation (Modification, Redefinition) area, 

as in Figure 1. 

The Substitution Level - S - is where technology replaces a traditional tool, without 

changing the learning task, or making other functional improvements.  

The Augmentation Level - A - is the one where technology substitutes a classic tool, 

activity or resource, bringing functional improvements. At this level, a technological 

improvement is provided for a learning task that could be completed without technology. 

Modification Level - M - allows significant modification of a pre-existing load in a way that 

is not possible without technology. At this level, technology modifies the initial task or resource 

and is used to design interactive and dynamic tasks that go beyond the limits of a traditional 

class. This facilitates collaboration and cooperation at the classroom level.  

The Redefining Level - R - allows the creation of a completely new learning task, in a way 

unimaginable in its absence. Redefining learning has the potential to connect learning with the 

real world and produce authentic results. 

Methodology  
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Figure 1. SAMR model (adapted Puentedura, 2006) 
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In order to appreciate the way in which practitioners perceive the SAMR model in their 

attempt to select and integrate technology in the teaching process, 20 high school teachers were 

chosen, over 5 years old, of which 10 teachers teach general culture subjects and 10 teachers 

teach technical disciplines. They, working individually, have associated to the four levels of the 

SAMR model teaching activities that they carry out daily since the ERT emergency teaching 

started. Below there are some representative examples associated with each level.  

Examples of using technology at the S level: 

 The teacher presents the lesson using a graphics tablet, and the students take notes 

using Google Docs instead of a notebook.  

 The teacher uploads the scanned worksheets and shares them with the students through 

the tools in the Classroom platform instead of distributing them in physical format. 

 The teacher records lessons and laboratory experiments in the form of videos and 

distributes them to students to be followed later. 

Examples of using technology at the A level:  

 Teachers mainly replace the formative tests written on the sheet of paper with automatic 

tests performed with an application such as Google Form. 

 Teachers use tools from the category of student response systems (SRS) to generate 

formative tests that allow their gamefication (Kahoot).  

 Students are evaluated through projects, and the results obtained are displayed in the 

form of presentations such as (Google Slide) that includes multimedia elements.  

Examples of using technology at the M level:  

 Students are assessed by collaboratively making an informative video presentation or 

even comics instead of a standard oral presentation to demonstrate the acquisition of 

knowledge.  

 Students collaboratively create digital brochures or a class magazine that incorporates 

multimedia elements, to demonstrate the acquired knowledge and skills. 

Examples of using technology at the R level:  

 Students from different countries solve a task in an Erasmus + VET project using 

applications such as Google Docs and Google Sheets, with support from teachers and 

experts from other countries.  

 Students participate in various virtual excursions (tours) in different locations or 

museums, or use augmented reality applications to study various equipment.  

 Students publish the results of their investigations on certain topics of local/ regional 

interest on different blogs, sites, inviting community members to evaluate them. 

At the end of the study, teachers were invited to present their views on the SAMR model in 

accordance with two of the criteria proposed by R. Kimmons and C. Hall [6]: its compatibility 

and clarity.   

Conclusions  

Based on the answers obtained and the discussions, some conclusions can be easily drawn. 

The SAMR model by the way it was conceived is totally compatible with the didactic activity, 

being destined for the practitioners in education. Thus, all participants, regardless of their field 

of origin, stated that the model is relatively easy to implement. 

Regarding the second criterion, Clarity of the model, 30% of the participants stated that 

they encountered problems in associating teaching activities between levels S and A. This was 

not due to the rather sensitive border between the two levels, but to the fact that they have 

considered that the educational system is already in level S (traditional activities have already 

been replaced with technology) and the next step is to improve this state of affairs. This is also 
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highlighted by the associations of participants, who consider the S level as the state of affairs. 

Although many researchers in the field of education believe that the SAMR model is not 

necessarily a hierarchical one [7], but rather one that encourages teachers to „move up” from 

lower to higher levels (E. Hamilton et al.) [2], the study indicates that in the context of ERT 

emergency teaching, teachers already consider that the process of transition to higher levels is 

already a mandatory condition to ensure quality education.  

The study demonstrates the appreciation of the SAMR model among practitioners, but also 

highlights the fact that moving entire teaching activities online can lead to confusion regarding 

the use of such models.  
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Abstract: This article tackles the role of school in promoting family life education among young 

generation. There are underlined several modalities of enhancing family life education throughout 

educational process: within the optional subjects Ethics of Family Life and Harmonious Relations in 

Family; within basic school subjects such as Education for Society, Personal Development, History 

of Romanians and Universal History; Romanian Language and Literature, etc. and by organizing 

extracurricular activities, local, national and international projects. There are presented good 

practice examples of promoting family life education in Theoretical Lyceum „A. Mateevici” 

Șoldănești city. 

 

Introducere 

Conform Codului Educației, politica educațională în Republica Moldova trebuie să 

asigure formarea conștiinței și a identității naționale, promovarea valorilor general-umane și a 

aspirațiilor de integrare europeană ale societății [4]. În acest context, educația pentru familie a 

tinerii generații are un rol deosebit în realizarea dezideratelor menționate mai sus, or, 

importanța familiei în creșterea și devenirea personalității umane este definitorie.  

Este bine știut faptul că familia este mediul în care ne naștem și ne dezvoltăm ca 

personalități. Este locul unde găsim înțelegere, liniște și soluții la problemele cu care ne 

confruntăm. Evident, cu condiția ca între membrii familiei să existe dragoste, stimă  reciprocă și 

o comunicare asertivă. 

Spre regret, în ultimul timp au fost identificate noi tipuri de probleme sociale, între care 

problema deteriorării familiei. Iată de ce imperativul dezvoltării adecvate a familiei este 

formulat în programele și recomandările UNESCO, definit în anul 1978 și promovat de această 

organizație internațională după 1990, în formula educație pentru viața privată [2, p. 16]. 

 Istoria civilizației demonstrează că crearea și consolidarea unor familii durabile și 

echilibrate într-un stat are loc pe calea ridicării nivelului de cultură a unui popor, prin 

interrelaționarea factorilor macrostructurali (reforme socio-economice adecvate, politici 

educaționale relevante etc.) și a celor microstructurali (activități educaționale formale și 

nonformale / proiecte organizate de instituțiile de învățământ și organizații de profil etc.)            

[3, p. 116]. 

Deducem, așadar,  că misiunea școlii în promovarea educației pentru familie, în 

pregătirea elevilor pentru a deveni buni familiști și buni părinți este incontestabilă. 

Profesorii au misiunea de a promova ideea unei familii ce ar păstra, ca structură, 

caracteristicile celei tradiţionale, iar ca noutate, ar viza o schimbare a mentalităţii privind rolul 

fiecărui membru al familiei [1, p. 16].  

Este interesant de menționat că un sondaj realizat cu câțiva ani în urmă în Republica 

Moldova printre adolescenți, tineri și familiști debutanți, a demonstrat că 92% dintre subiecții 

chestionați au plasat familia printre primele trei valori importante pentru ei [6, p. 4]. 

Dacă invocăm principiul marelui pedagog american J. Dewey, care susţine că şcoala ar 

trebui să devină viaţa însăşi, atunci familia, educaţia pentru familie şi-ar ocupa locul binemeritat 

în școală, ca o expresie a normalităţii, a firescului [1, p. 20]. 
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Scopul acestui articol este de a prezenta unele oportunități de promovare în cadrul 

procesului didactic a educației pentru familie a tinerei generații. 

Așadar, care sunt modalitățile de valorificare a educației pentru familie în școală? 

A. Promovarea educației pentru familie prin disciplinele opționale Etica vieții de 

familie (cl. X-XII) și Relații armonioase în familie (cl. X-XII) 

Disciplina Etica vieții de familie își propune să răspundă unei nevoi reale a societății 

moderne – cea a educației tinerilor pentru viața de familie, pentru conștientizarea calității de 

bun familist și părinte competent, pentru înțelegerea rolului pe care îl are familia în viața omului  

[7, p. 4]. Competențele specifice disciplinei date vizează: 

- Valorificarea resurselor de învățare pentru înțelegerea conceptului și a caracteristicilor 

definitorii ale familiei; 

- Integrarea în propriul sistem de valori, atitudini și comportamente a achizițiilor specifice 

educației pentru familie; 

- Exersarea demersurilor de valorificare  a învățăturilor despre familie în viața personală, 

familială și socială. 

Pentru dezvoltarea competențelor sus-menționate elevii au posibilitatea de a realiza o 

gamă variată de activități de învățare care solicită: determinarea caracteristicilor familiei în 

context teoretic și biblic; utilizarea critică a surselor de documentare pentru deosebirea 

valorilor și a pseudovalorilor pentru o căsnicie și o familie fericită; aprecierea instituției 

căsătoriei și a implicațiilor ei juridice în societatea contemporană; exprimarea judecăților de 

valoare privind acțiunile reprobabile în cadrul familiei contemporane; elaborarea unor norme 

etice de conduită în relația părinte-copil; elaborarea unui program privind combaterea violenței 

domestice; asumarea conștientă a învățăturii despre familie în viața personală, familială, a 

comunității etc. [mai detaliat vezi: 7]. 

În ceea ce privește disciplina opțională  Relații armonioase în familie, scopul acesteia 

constă în formarea competenţelor de a dezvolta relaţii de familie durabile, prin însuşirea de noi 

cunoştinţe, evaluarea propriei experienţe şi experimentarea modelelor noi de relaţionare, în 

situaţii simulate [5]. 

Cele trei competențe specifice acestei discipline sunt: 

- Competenţa de a cultiva valorile familiale întru iniţierea, formarea şi menţinerea 

relaţiilor de familie; 

- Competenţa de a relaţiona asertiv în cadrul relaţiilor; 

- Competenţa de a preveni comportamentele de risc la etapa iniţierii relaţiilor. 

Important este de menționat că pentru formarea/dezvoltarea acestor competențe, 

elevilor li se propun mai multe situații de integrare, cum ar fi: organizarea unor dezbateri la 

tema „Problemele relaţiilor de familie în societatea contemporană”; realizarea listei autorităţilor 

şi a serviciilor responsabile de prevenirea şi combaterea violenţei în familie, la nivel local şi 

naţional; elaborarea şi prezentarea planului de acţiune privind soluţionarea unui caz de violenţă 

în comunitate; aplicarea modelului de comunicare asertivă, în comunicarea cu prietenii, în 

exprimarea unei emoţii negative şi evaluarea eficienţei personale în astfel de situaţii; rezolvarea 

unei situaţii conflictuale din perspectiva unei comunicări asertive; observarea unor colegi într-o 

situaţie reală de relaţionare cu persoane de sex opus şi oferirea unui feedback constructiv 

referitor la capacitatea lor de a relaţiona asertiv şi a-şi valorifica potenţialul individual în această 

relaţie; organizarea întâlnirilor între persoane de culturi diferite, pentru a stabili noi relaţii de 

prietenie; elaborarea un ziar sau o pagină de ziar ce conţine surse de informare (site-uri, pagini 

web, cărți, reviste, oameni, instituții etc.) și informații relevante despre tema aleasă. (Titlul 

ziarului va trebui să reflecte domeniul investigat. Elevilor li se va cere să răspundă la întrebări, 
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referitoare la condiţiile şi modalitatea de încheiere a căsătoriei, drepturile şi obligaţiile 

personale ale soţilor, regimul legal al bunurilor soţilor etc.) [mai detaliat vezi: 5]. 

B. Promovarea educației pentru familie prin disciplinele de bază: Educație pentru 

societate, Dezvoltare personală, Istoria românilor și universală, Limba și literatura 

română etc. 

Vom exemplifica, în baza proiectului de cercetare Istoria familiei, desfășurat cu elevii 

claselor a VIII-a și a XI-a de la Liceul Teoretic Alexei Mateevici din or. Șoldănești, în contextul 

disciplinei Istoria românilor și universală.  

Obiectivele proiectului de cercetare Istoria familiei au vizat: 

o investigarea diverselor surse cu referire la propria familie; 

o determinarea etimologiei numelui de familie;  

o elaborarea arborelui genealogic al familiei şi a fişelor biografice pentru fiecare membru 

al familiei, conform algoritmului propus; 

o stabilirea legăturii dintre istoria familiei cu evenimentele importante din istoria 

localităţii şi a ţării; 

o exprimarea judecăților de valoare privind rolul familiei în dezvoltarea și formarea 

personalității.  

În ce  constă activitatea profesorului și cea a elevilor în cadrul proiectului? 

Profesorul a propus elevilor următoarea sarcină de lucru complexă: 

 Elaboraţi un proiect de cercetare a istoriei propriei familii, parcurgând următorii paşi: 

1. Cercetaţi: originile etnice, sociale și geografice ale familiei voastre; etimologia numelui 

de familie; prenumele tradiţionale folosite în familia voastră; legendele familiei, întâmplările 

interesante din viaţa părinţilor, buneilor, străbuneilor; tradiţiile familiei, reţetele speciale 

transmise din generaţie în generaţie; reuniunile de familie; evenimentele istorice care au afectat 

cel mai mult familia voastră. 

2. Alcătuiţi arborele genealogic al familiei voastre şi fişele biografice ale membrilor familiei  

conform algoritmului: numele, prenumele persoanei; prenumele tatălui şi al mamei; data şi 

locul naşterii, botezului; numele şi prenumele naşilor de botez; data şi locul căsătoriei civile şi al 

cununiei; cine sunt copiii; date referitoare la studii şi la activitatea profesională, distincţii, 

realizări; data, locul şi cauza morţii, locul înmormântării. 

Profesorul demonstrează elevilor posibile modele de elaborare a arborelui genealogic al 

familiei pe poster sau utilizând instrumente web. De asemenea, propune surse bibliografice 

pentru stabilirea etimologiei numelui de familie, elaborează, cu implicarea elevilor, grila de 

evaluare a proiectului (Anexa 1). Tot împreună cu elevii, convine asupra termenului de realizare 

a proiectului – 2 săptămâni şi a timpului rezervat pentru fiecare prezentare de proiect – 8 

minute. Pe parcursul realizării proiectului profesorul are rolul de consultant și facilitator. 

În cadrul proiectului elevii au realizat următoarele sarcini de lucru:  

 Colectarea informaţiilor din diverse surse cu privire la istoria familiei (documente  

de familie, înregistrări în cărţile bisericeşti, fotografii, interviuri cu membrii familiei etc.). 

 Cercetarea informaţiei acumulate;  

 Elaborarea/ scrierea proiectului;  

 Prezentarea proiectului în fața colegilor.  

 Autoevaluarea propriului proiect și evaluarea proiectelor colegilor, în baza grilei de 

evaluare.  

Este important să menționăm că la finele proiectului elevii au completat o fișă de 

autoevaluare, răspunzând la următoarele întrebări:  

1. Ce ai învăţat cercetând istoria familiei? (răspunsuri: am învățat să caut şi să selectez informații 

importante cu referire la familia mea; am aflat ce impact au avut anumite evenimente istorice 
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asupra familiei mele, de exemplu Războiul al Doilea Mondial, foametea, deportările  etc.; am 

descoperit cine mi-au fost străbuneii, am aflat multe lucruri interesante pe care nu le ştiam 

despre familia mea; am învăţat că familia trebuie preţuită și că ține de datoria noastră să 

păstrăm respectul şi dragostea între membrii familiei). 

2. Cum ai putea să-ţi îmbunătăţeşti performanţele, în cadrul unui proiect similar? (răspunsuri: să 

cercetez mai profund sursele; să chestionez mai multe rude; să fiu mai insistent(-ă) şi mai 

interesat(-ă) de ceea ce se întâmplă în jurul meu; să discut mai mult cu părinţii la această temă; 

să studiez în continuare istoria familiei pentru a transmite informaţia generaţiilor următoare). 

 

 

Anexa 1. Grila de evaluare a proiectului Istoria familiei 

Nivel de  
performanță 

 
Criterii 

Exemplar 
(nota 10-9) 

Competent 
(nota 8-7) 

Minim 
(nota 6-5) 

1. Calitatea 
cercetării  

 Demonstrează un 
efort susţinut pe 
parcursul cercetării; 

 utilizează 6-7 surse 
de documentare; 

 nu se abate de la 
planul de cercetare. 

 Demonstrează efort 
pe parcursul 
cercetării; 

 utilizează 4-5 surse de 
documentare; 

 se constată unele 
abateri  de la planul 
de cercetare. 

 Demonstrează puţin 
efort pe parcursul 
cercetării; 

 utilizează 2-3 surse 
de documentare; 

 se constată abateri 
serioase de la  planul 
de cercetare. 

 

2. Prezentarea 
proiectului 

 Face o   prezentare 
bine structurată;  

 demonstrează o 
cunoaştere 
profundă a 
subiectului; 

 nu se uită pe notiţe; 
 utilizează frecvent 
contactul vizual şi 
flexiunea vocii 
atunci când e 
necesar. 

 Face o prezentare 
relativ  structurată; 

 demonstrează o bună 
cunoaştere  a 
subiectului; 

 se uită uneori pe 
notiţe; 

 pierde uneori 
contactul vizual şi 
utilizează puţin 
flexiunea vocii. 

 Face o prezentare 
incoerentă; 

 demonstrează o 
cunoaştere 
superficială a 
subiectului; 

 se uită pe notiţe, 
citeşte prezentarea; 

 foloseşte puţin 
contactul vizual, 
vocea este 
monotonă. 

 

3. Abilităţi  
de ascultare activă 

 Este atent la 
prezentările 
colegilor;  

 priveşte persoana 
care prezintă; 

 nu face gesturi care 
să distragă  atenţia; 

 aplaudă când 
colegul a încheiat 
prezentarea. 

 

 În linii mari, este atent 
la prezentările 
colegilor; 

 se uită în altă parte, 
uneori; 

 se atestă cazuri când  
distrage atenţia cuiva 
din colegi; 

 uneori uită să 
aplaude. 

 Nu este atent la 
prezentarea 
colegilor; 

 adesea nu se uită la 
persoana care 
prezintă; 

 face frecvent gesturi 
care să distragă 
atenţia; 

 nu aplaudă. 
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C. Promovarea educației pentru familie prin activități/ proiecte (locale, naționale, 

internaționale) 

Vom exemplifica în baza proiectului internațional de colaborare educațională eTwinning 

„Family values – Семейные ценности”, datorită căruia elevii de la Liceul Teoretic Alexei 

Mateevici din or. Șoldănești au avut posibilitatea să interacționeze  cu elevi  ai instituțiilor de 

învățământ din Lituania, Ucraina, Republica Moldova,  Georgia, Armenia, Polonia și Cehia. 

Proiectul, care avut motto-ul „Familia este fundamentul statului și al societății. Iubește-ți 

familia!”, a fost dedicat valorilor familiei la nivel local și global.  

Obiectivele proiectului au vizat: 

o dezvoltarea la participanți a atitudinii respectuoase față de familie; 

o estimarea importanței întemeierii și dezvoltării familiei având la bază dragostea, 

respectul și solidaritatea;  

o aprecierea familiei ca nucleu al societății; 

o dezvoltarea abilităților de comunicare în limbi străine. 

La etapa de pregătire pentru participare în cadrul proiectului, dar și la etapa de 

implementare a proiectului, elevii de la liceul Alexei Mateevici au fost implicați într-o serie de 

activități/acțiuni, cum ar fi:  

 Prezentarea informației despre proiectele eTwinning și a beneficiilor care pot fi obținute 

ca urmare a participării. 

 Demonstrarea unor produse realizate de către elevii din alte instituții de învățământ din 

Republica Moldova care au obținut Certificatul European de Calitate – eTwinning.  

 Desfășurarea unui asalt de idei cu tema: Modalități de realizare a sarcinilor din cadrul 

proiectelor eTwinning. 

 Analiza SWOT referitoare la posibilitățile echipei locale de a realiza produse calitative în 

cadrul proiectului. 

 Desfășuraea unei discuții dirijate cu tema: Importanța cunoașterii istoriei propriei 

familii. 

 Crearea grupului Educație istorică, LT A. Mateevici, Șoldănești pe rețeaua de socializare 

facebook, unde au fost postate diverse instrumente web pentru realizarea proiectelor 

eTwinning. 

 Demonstrarea la ore a modalităților de lucru cu diverse instrumente web. 

 Documentarea realizată de elevi privind instrumente de lucru în cadrul proiectelor. 

 Lansarea concursurilor printre elevi pentru cel mai reușit logo și cea mai reușită 

prezentare a grupului. 

 Înregistrarea grupului de elevi în Twinspice. 

 Încurajarea elevilor de a posta comentarii la produsele colegilor lor din alte școli 

europene, de a stabili contacte/ prietenii pe cale virtuală. 

 Inițierea unui Padlet cu ocazia sărbătorilor de iarnă – felicitarea reciprocă a partenerilor 

din proiect. 

 Completarea chestionarelor propuse în cadrul proiectului: „Что такое семья?”, „What is 

family?”  și „Кто в семье главный?” „Who is the main member in the family?”   

 Prezentarea celor mai reușite produse realizate de elevi. 

 Monitorizarea realizării sarcinilor din proiect. 

Menționăm că pe parcursul proiectului echipa locală a discutat cu semenii lor din alte țări, 

pornind de la întrebarea: Ce înseamnă pentru voi FAMILIA?; a plasat variante de logo-uri pentru 

concursul de selectare a celui mai reușit logo al proiectului; a apreciat logo-urile elaborate de 

alte echipe, identificându-l pe cel mai reprezentativ pentru a fi considerat logo-ul proiectului; a 
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colaborat cu semenii lor, apreciindu-și reciproc produsele realizate și scriind comentarii în 

TwinSpace. Este apreciabil faptul că echipele participante în cadrul proiectului s-au informat 

reciproc despre viața de familie și caracteristicile specifice familiilor din diferite țări și timpuri, 

au investigat istoria familiilor lor, au creat modelul familiei viitorului. Elevii au realizat produse 

individuale și de grup, acestea incluzând: prezentarea echipei; prezentarea țării; arborii 

genealogici; tradiții de familie; modelul familiei contemporane și a familiei viitorului; revista 

„Valorile familiei”.   

Considerăm că prin acest proiect participanții au reușit să stabilească parteneriate cu școli 

europene, au avut posibilități de autorealizare, și-au făcut prieteni din alte țări, și-au dezvoltat 

competențele digitale și de comunicare în limbi străine etc. Însă cel mai important rezultat este 

că elevii au avut oportunitatea de a exprima judecăți de valoare cu privire la familie ca nucleul 

de bază al societății și la rolul ei definitoriu în formarea și dezvoltarea personalității umane. 

 

În loc de concluzie 

Antropologul britanic John D. Unwin [Apud 1, p. 20] a efectuat un studiu aprofundat a 80 

de civilizaţii dispărute pe parcursul a patru mii de ani, descoperind o legitate. În toate cazurile, 

se debuta cu un set de norme morale conservatoare, familia având un rol central. Pe măsură ce 

aceasta, afectată de liberalizarea valorilor, pierdea din statutul ei de odinioară, civilizaţia intra 

într-un declin ce accelera dispariţia ei. Acest fapt, cu siguranță ar trebui să ne pună pe gânduri și 

să ne îndemne la reflecții privind rolul major pe care îl are familia în perpetuarea omenirii.  
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Abstract: Our study analyzes the educational process as the main subsystem of the education 

system. In the curricular vision, the educational process is approached globally. In this perspective, 

the proposed training activities distributed by levels, years and educational disciplines, are carried 

out based on the general and specific objectives of the educational process. 

The proposed analysis highlights the functioning structure of the educational process: 

general, which fixes the two-dimensional dimension of the educational process, based on the 

permanent link between teacher and student, between information and training; specific, involved 

in the organization, planning and implementation of the educational process. 

The dynamics of the educational process is visible at the level of its action structure which 

involves a management of the training activity, based on the correlation between the effective 

didactic actions of: teaching, learning and evaluation. 

Teaching is the action of didactic communication initiated by the teacher in conditions of 

curricular design, focused on the general, specific and concrete objectives of the training activity, 

organized formally and non-formally. Its quality is achieved when the proposed message is received 

and assimilated by the class of students in conditions of learning and self-learning. 

Learning is the student's action of receiving and assimilating the didactic message taught by 

the teacher. Its quality depends on the quality of teaching. It is confirmed by the student's ability to 

self-learn which results in the internalization of knowledge and their capitalization in the short, 

medium and long term. 

Evaluation is the teacher's action to verify the degree of fulfillment of the general, specific 

and concrete objectives of the educational process, achieved at the level of teaching-learning. The 

pedagogical quality of the evaluation is proven by the capacity of this didactic action to become 

effectively the student's action of efficient self-evaluation. 

 

Structura de acțiune a procesului de învățământ, analizată din perspectivă managerială, 

evidențiază calitatea instruirii concepută curricular ca activitate de predare–învățare–evaluare. O 

astfel de perspectivă asigură conducerea sa managerială instruirii, abordată: a) global, ca 

principal subsistem al educației; b) optim, prin valorificarea resurselor tuturor formelor de 

instruire, formală / școlară și nonformală / dar și informală, cu deschideri multiple spre 

numeroasele influențe informale generate de mediul social (comunitar, școlar, natural, cultural, 

economic, politic etc.); c) strategic, în perspectiva educației permanente și a autoeducației, a 

învățării eficiente pe tot parcursul vieții (vezi Gabriela Cristea) [2, pp. 153-158; 3, pp. 42, 43]. 

Structura de acţiune a procesului de învăţământ include acele componente ale activității 

de instruire, care susțin „paradigma triunghiulară predare–învățare–evaluare”. În dinamica ei, 

„practic, predarea, învățarea și evaluarea sunt procese care se află într-o relație de 

interdependență” tipică modelului de proiectare curriculară afirmat în didactica postmodernă 

(contemporană) (Dan Potolea, Ioan Neacșu, Romiță B. Iucu, Ion-Ovidiu Pânișoară, coordonatori, 

2008, pp. 205-208). 

În perspectivă istorică, trebuie să evidențiem evoluțiile înregistrate în didactica generală, 

în legătură cu relația creată între cele trei „procese” care reprezintă, de fapt, acțiunile necesare în 

orice activitate de instruire – predarea, învățarea și evaluarea –, acțiuni subordonate obiectivelor 

generale și specifice ale procesului de învățământ. 

Didactica premodernă, tradiţională (secolele XVII-XIX) concepe procesul de învăţământ, 

mai mult ca activitate de predare dirijistă, unilaterală, care subordonează complet învățarea și 
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evaluarea. În această viziune îngustă și autoritară, învățarea solicită predominant memorarea 

mecanică a cunoștințelor predate, iar evaluarea are în vedere doar reproducerea strictă a 

cunoștințelor memorate.  

Didactica modernă (sfârşitul secolului XIX – prima jumătate a secolului XX), stimulată de 

mișcarea „Educația Nouă”, concepe procesul de învăţământ, ca activitate de predare-învăţare. 

Predarea este importantă în măsură în care generează imediat și pe termen mediu și lung 

acțiunea elevului de învățare/autoînvățare eficientă. Evaluarea, care are în vedere rezultatele 

predării–învățării este realizată la diferite intervale de timp, cu funcție doar sumativă. În aceste 

limite nu este concepută ca evaluare continuă, formativă; ca urmare acțiunea de evaluare nu este 

integrată deplin în structura activităților de instruire, organizate și realizate în cadrul procesului 

de învățământ, pe discipline și trepte de învățământ.  

Didactica postmodernă/contemporană (din a doua jumătate a secolului XX până în 

prezent) – concepe procesul de învăţământ ca activitate de predare–învăţare–evaluare 

proiectată curricular. Aceasta presupune: a) integrarea deplină a acțiunii de evaluare în 

structura activității de instruire, în conexiune permanentă cu acțiunile de predare și de învățare; 

b) promovarea evaluării la nivel de strategie de evaluare continuă / formativă (autoformativă), 

implicată pe termen lung și mediu, dar și în cadrul fiecărei lecții (etc..), în reglarea-autoreglarea 

procesului de învățământ.  

În contextul didacticii postmoderne/contemporane, structura de bază a instruirii, care 

presupune corelația permanentă dintre profesor și elev (clasa de elevi etc.) implică 

interdependența celor trei acţiuni principale – predarea, învăţarea, evaluarea – aflate în 

raporturi de intercondiționare reciprocă, necesare în orice activitate didactică (lecție etc.), 

organizată și realizată pe parcursul procesului de învățământ.  

1) Predarea este „acţiunea de comunicare pedagogică (didactică) propusă de profesor în 

diferite variante şi forme de organizare”, dependente de specificul fiecărei trepte și discipline de 

învățământ, dar și de particularitățile fiecărei clase de elevi și ale fiecărei școli. Poate fi abordată 

în sens larg și în sens restrâns. 

În sens larg, predarea acoperă uneori întreaga sferă de acțiune imprimată prin activitatea 

de instruire. În limitele didacticii premoderne și moderne există chiar tendința de a pune semnul 

egalității între predare și instruire. Efectele negative sunt induse și chiar accentuate prin 

raportarea prioritară a predării doar la o latură a mesajului didactic care vizează transmiterea 

informației de specialitate, în contextul valorilor proprii educației intelectuale (științifice), fără a 

avea în vedere, în mod special, efectele formative pozitive, durabile. 

În sens restrâns, fixat în cadrul paradigmatic al didacticii postmoderne (contemporane), 

reconstituită și sub formula de teoria și metodologia instruirii, predarea definește acţiunea 

profesorului de comunicare pedagogică a mesajului didactic, care trebuie receptat, asimilat și 

interiorizat de elev în condiții psihologice de învățare dirijată orientată spre autoînvăţare 

autodirijată. Efectele pozitive sunt prevăzute prin raportarea predării la ambele laturi ale 

mesajului didactic care vizează corelația dintre informare și formare pozitivă, dezvoltată din 

perspectiva tuturor valorilor pedagogice generale (binele morale, frumosul estetic, sănătatea 

psihică și fizică etc.), nu doar a celor proprii educației intelectuale (științifice) [2, pp. 153, 154]. 

2) Învăţarea este acţiunea elevului, realizată iniţial în mod dirijat, ca efect direct al 

predării propusă de profesor la diferite niveluri de competenţă pedagogică. Ulterior, în clasă și 

mai ales în afara clasei, poate deveni acțiune de autoînvățare eficientă. În context deschis, 

învățarea poate fi abordată din dublă perspectivă: a) generală, psihologică; b) pedagogică, 

specifică didacticii promovată ca teorie generală a instruirii (sau ca teorie și metodologie a 

instruirii).  

Din perspectivă generală, învățarea reprezintă o activitatea psihică, în evoluție 

ontogenetică alături de celelalte activități psihice specifice omului: jocul, munca și creația. În 

această perspectivă, învățarea îndeplinește o funcție adaptativă, realizată la nivel: a) cantitativ 
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prin „cumul de cunoștințe, deprinderi și priceperi”; b) calitativ, „prin competențele dobândite în 

timp, care permit valorificarea cunoștințelor, deprinderilor și priceperilor, în situații multiple, 

beneficiind de un aport atitudinal substanțial” (Ion-Ovidiu Pânişoară, Marin Manolescu, 

coordonatori, 2019, p. 303). 

Din perspectivă specifică pedagogiei, învățarea este o acțiune integrată în activitatea de 

instruire, cu o finalitate didactică, definită în termeni de obiective concrete (operaționale) 

realizată, în mod special în mediul şcolar prin receptarea. asimilarea, interiorizarea şi 

valorificarea materiei şcolare predate în cadrul concret al lecției etc.. În calitate de învățare 

formală (şcolară), complementară cu cea nonformală (extrașcolară), deschisă și spre cea 

informală, implică dobândirea unor cunoştinţe, deprinderi şi priceperi (strategii cognitive 

necesare pentru rezolvarea de probleme și de situații-problemă), proiectate de profesor conform 

obiectivelor generale și specifice definite în cadrul programelor şcolare, operaționalizate la 

nivelul fiecărei activităţi didactice (lecţie, activitate de laborator, activitate didactică, activitate 

de atelier școlar, cerc de specialitate, excursie tematică etc.) [2, p. 154]. 

Evaluarea este acţiunea iniţiată de profesor special pentru verificarea gradului de 

îndeplinire a obiectivelor concrete ale activității didactice (lecției), elaborate prin 

operaționalizarea obiectivelor specifice ale programelor şcolare, „traduse” de profesor la nivel 

de sarcini de învățare (pe care elevii trebuie să le îndeplinească pe parcursul activității didactice 

/ lecției). Această acțiune este abordată la nivel: a) general, pe termen mediu și lung prin 

strategiile de evaluare: inițială (diagnostică și predictivă); continuă (formativă); finală 

(sumativă, cumulativă); b) particular, pe termen mediu și scurt, prin formele de evaluare (orală, 

scrisă, practică); c) concret, pe termen scurt, prin metodele de evaluare a lecției și a unității de 

instruire (care include 2-5 lecții) utilizate, clasice (susținute prin probe orale, scrise) și 

alternative (observarea, autoevaluarea, referatul, investigarea prin demonstrație și prin proiect, 

portofoliul). 

În această perspectivă, „evaluarea vizează reglarea-autoreglarea permanentă a activității 

didactice, în perspectiva perfecţionării acestora, în sensul proiectării curriculare”, realizată la 

nivelul corelației optime dintre obiective–conţinuturi–metode (de predare–învățare–evaluare), 

premisă a saltului valoric de la evaluare la autoevaluare (Idem).  

Corelarea optimă a celor trei acțiuni necesare în orice activitate de instruire permite 

profesorilor să devină „principalii agenți a procesului didactic”, capabili să promoveze „învățarea 

vizibilă” în contextul concret al fiecărei lecții sau al unor „serii de lecții” [5] care asigură 

organizarea „unui cadru cuprinzător pentru o instruire eficientă”, realizată „într-o unitate 

coerentă” de 2-5 lecții, planificate pe parcursul a 2-3 săptămâni [6].  

Predarea marchează activitatea de instruire la nivel de „pregătire a lecției”, care vizează, 

în mod special „începutul lecției”. Ea trebuie raportată la „patru elemente cruciale în planificare”: 

a) achizițiile anterioare; b) învățarea vizată; c) „rata de progres de la începutul până la sfârșitul 

seriei de lecții”; d) „spiritul critic” al profesorului necesar în formularea unor finalități care să 

genereze imediat învățarea la nivelul tuturor elevilor clasei [5, pp. 83, 84].  

Învățarea marchează activitatea de instruire la nivelul procesului didactic care asigură 

„desfășurarea lecției”. Trebuie concepută de profesor în interdependență cu predarea. În raport 

de vârsta elevilor și de stadiul instruirii, este modalități diferite (acțională, vizuală/iconică, 

verbală/conceptuală, simbolică) [1]. Ca „învățare vizibilă” solicită: a) gradualizarea sarcinilor;     

b) înțelegerea conținuturilor înaintea asimilării lor; c) orientarea elevilor spre metacunoaștere – 

premisă a autoînvățării eficiente; d) „exersarea deliberată” care susține „concentrarea” și 

antrenează perseverența [5, pp. 189-234]. 

Evaluarea marchează activitatea de instruire pe tot parcursul lecției (seriei de lecții) și la 

„încheierea lecției”. Ca acțiune integrată deplin în structura activității de instruire, valorifică mai 

multe tipuri de feedback: negativ, corectiv, pozitiv; extern, intern. Ea evoluează la nivel de            

a) strategie de: a) „evaluare formativă imediată, cea mai eficientă ca formă de feedback (…) care 
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face ca elevul să înainteze în învățare progresiv”, liniar și concentric; b) finală, sumativă sau 

cumulativă valorificată de profesor „la încheierea lecției” (seriei de lecții, capitolului, semestrului 

/ anului / ciclului școlar) prin decizii cu caracter formal și nonformal, transmise empatic, care 

anticipează reușitele viitoare [ibidem, pp. 235, 259-260]. 

Cele trei acțiuni (predarea–învățarea–evaluarea) creează „un cadru cuprinzător pentru o 

activitate de instruire eficientă, organizată în cadrul procesului de învățământ pe lecții și pe 

unități de învățare care includ mai multe lecții, distribuite pe parcursul mai multor zile sau 

săptămâni [6, pp. 297-327].  

Activitatea de instruire proiectată curricular implică, astfel:  

a) focalizarea unității de învățare asupra scopului general, raportat la un set de cunoștințe, 

situații problematice și modalități de explorare, care trebuie operaționalizat la nivelului fiecărei 

lecții, în termeni de „obiective de învățare” concrete;  

b) centrarea asupra unor cunoștințe de bază, teoretice (noțiuni etc.) și aplicative, care „se 

concentrează pe elemente specifice de informații și deprinderi” subordonate unor „obiective 

pedagogice” (scop general și obiective de învățare concrete) pe care elevii trebuie să le trateze ca 

propriile lor obiective;  

c) stimularea învățării/autoînvățării prin metode care „să ajute elevii să își exerseze și să 

aprofundeze înțelegerea noțiunilor noi” prin metode bazate pe discuții constructive, rezolvare 

de situații-problemă, explorare/cercetare/investigare a realității naturale și sociale; 

d) evaluarea continuă de tip formativ care constituie „nu numai un instrument de măsură 

eficient”, ci un o strategie foarte importantă care „permite elevilor – dar și profesorilor – să își 

urmărească propriile progrese” raportate la criteriile de reușită, incluse în structura scopului 

general și a obiectivelor de învățare concrete (operaționale) comunicate pedagogic la începutul 

unității de învățare și al fiecărei lecții [ibidem, pp. 19, 46]. 

În plan teoretic și la nivel de normativitate pedagogică, reținem importanța obiectivelor și 

a conținuturilor procesului de învățământ.  

La nivel de teorie a instruirii, obiectivele și conținuturile asigură fundamentele procesului 

de învățământ. Ele sunt aplicate, contextul practicii instruirii, eficientizată prin metodologia 

procesului de învățământ, care include modurile și formele de organizare instruirii și metodele 

și acțiunile didactice). 

În acord cu cerințele promovate de normativitatea didactică, evidențiem importanța 

principiului care susține necesitatea stabilizării planificării curriculare a oricărei activități de 

instruire, organizată în cadrul procesului de învățământ, la nivel de obiective (generale și 

specifice) și de conținuturi de bază (cunoștințe teoretice și aplicative, susținute valoric și 

atitudinal [4, pp. 98, 106]. 
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Abstract: The reason for the elaboration of this publication consists, in fact, in the need to fulfill the 

methodological significance of a possible model of organization and development of a pedagogical 

session of (self) training of teachers from the perspective of the concept „School differently”. The 

current educational policies capitalize on the integration of formal and non-formal education due 

to the institutionalized framework in which it is carried out, the informational content approached, 

the implementation strategies, the evaluation and certification modalities, etc.. These can 

significantly be conceptualized and realized in alternative programs / curricula at the decision of 

the school in organizing various activities from the perspective of „School differently”, promoting 

some European values. 

 

„Timpul actual este cel al evenimentelor și al faptelor. În reverberațiile acestui deziderat, 

știința pedagogică își fixează un punct de reper în diferitele orientări și curente educaționale, 

care îi conferă consistență”, afirma cercetătoarea T. Callo [5, p. 3]. Motivul elaborării prezentei 

publicații constă, de fapt, în nevoia complinirii semnificației metodologice a unui posibil model 

de organizare și desfășurare a unei ședințe pedagogice de (auto)formare a cadrelor didactice din 

perspectiva conceptului „Școlii altfel”.  

În viziunea savantului S. Cristea, „Şcoala altfel reprezintă un concept pedagogic 

operaţional, exprimat printr-o formulă metaforică deschisă spre toate resursele proiectării 

curriculare, în ascensiune în era globalizării, identificabile la nivel comunitar (şcolar, local, 

teritorial, naţional, internaţional). Acest concept, iniţiat la nivel de politică a educaţiei, în context 

istoric determinat (România, Republica Moldova etc.), defineşte un tip special de educaţie 

nonformală, raportată la: a) cunoştinţele de bază (teoretice şi aplicative) acumulate de elevi în 

condiţii de instruire formală (şcolară); b) experienţele de învăţare ale elevilor dobândite 

spontan, informal, în mediul comunitar (familie, grup de prieteni, comunitate locală 

educaţională), în condiţii de valorificare a mass-mediei şi a TIC-ului etc.” [8, pp. 53-54]. 

Politicile educaționale actuale [1; 2; 3; 4], valorifică integralizarea educației formală și cea 

nonformală datorită cadrului instituționalizat în care se desfășoară, conținutului informațional 

abordat, strategiilor de realizare, modalităților de evaluare și certificare etc., ceea ce semnificativ 

pot fi conceptualizate și realizate în programe alternative / curricula la decizia școlii în 

organizarea diverselor activități din perspectiva „Școlii altfel”, promovând unele valori 

europene, precum egalitatea socială, accesul la o educație de calitate, participare activă, principii 

democratice ș.a., oferind celor interesați un spațiu extrem de generos de acțiune. 

Așadar, din perspectiva Școlii altfel, nevoia de „o nouă educație“ în învățământul general din 

Republica Moldova - educaţia pentru timpul liber este transparentă prin conceptualizarea 

procesului de extindere a valorii timpului liber al celui ce învață pe tot parcursul vieţii, și în care 

toate resursele: cunoștințe, abilități, atitudini manifestate prin experiențe și valorificări culturale 

conduc la conceperea unui proces educațional ce determină creșterea responsabilității elevului 

față de gestionarea timpului său liber și a celor din jurul lui. 

                                                             
14 Articolul este realizat în cadrul proiectului: Cadrul conceptual, metodologic si managerial al educaţiei nonformale în 
R. Moldova, cifrul 20.80009.0807.23. 
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În acest context, educaţia pentru timpul liber constituie o abordare holistică în mediul 

pedagogic, construită pe dimensiunea axiologică și tehnologică a educației formale, nonformale, 

dar și informale, care să asigure valorificarea raţională a acestuia, astfel încât această resursă de 

care dispune persoana nu doar în perioada şcolarităţii, ci şi pe parcursul întregii vieţi, să fie 

conştientizată, utilizată corect şi să favorizeze activitatea de formare-dezvoltare integrală a 

personalităţii umane [7]. 

Reieşind din aceste consideraţii, prezentăm în continuare un posibil model de organizare şi 

desfășurare a unei ședințe pedagogice „altfel” realizate în scopul sprijinirii (auto)formării cadrelor 

didactice care își desfășoară activități extracurriculare și extrașcolare prin prisma „noului 

deziderat – educația pentru timpul liber”. 

Elaborarea unui proiect de lecție sau de activitate educativă transdisciplinară și 

extrașcolară în școală reprezintă un act de creație pedagogică, în măsura în care nu se cade în 

capcana unor formalisme și rigori excesive [5, p. 40]. 

Activitatea educativă vizează dimensiunea concretă/operațională a procesului de 

învățământ determinată, pe de o parte, de finalitățile și structurile sistemului iar, pe de altă 

parte, de capacitatea de proiectare pedagogică a profesorului asumată în funcție de condițiile 

specifice fiecărui colectiv de elevi sau de studenți [9, p. 7]. 

În această ordine de idei, „o activitate atât de complexă angajează, în mod explicit și 

implicit, toate dimensiunile procesului de învățământ” [9, p. 7], așa precum este și dimensiunea 

educația pentru timpul liber: 

 Proiectarea pedagogică a educației pentru timpul liber integralizată axiologic în cadrul 

disciplinelor școlare (prin tematică cross-curriculară, transdisciplinară).  

 Valorificarea activității manageriale ale educației pentru timpul liber la intersecția dintre 

formele educației formale–nonformale–informale. 

  Conform Planului-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal în anul de studii 

2020-2021, elaborat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova [4], 

propunem următoarele activități practice în baza ariilor curriculare (Limbă și comunicare; 

Matematică și științe; Educație socioumanistică; Arte; Tehnologii; Sport; Consiliere și dezvoltare 

personală) în cadrul ședinței pedagogice de (auto)formarea cadrelor didactice cu genericul 

„Educația pentru timpul liber în contextul Școlii alternative”. 

 

Designul ședinței pedagogice „Educația pentru timpul liber în contextul Școlii 

alternative” pentru (auto)formarea cadrelor didactice 

Etapele activității: 

I. Evocarea: 

o Agenda de prezentare (obiectivele activității /ședinței). 

o Testarea inițială a profesorilor pe baza chestionarului (numele profesorului, disciplina 

școlară de predare, vârsta de experiență profesională, itemi de constatare). 

o Prezentarea în Power-Point: Conceptul de educație pentru timpul liber și competența de 

gestionare valorică a timpului liber la elevi. Oportunitatea particularității de vârstă a elevului în 

formarea sistemului de valori și organizarea timpului său liber. Influența timpului liber în 

familie–școală–societate. Caracteristici generale ale ariei curriculare (de exemplu: Matematică şi 

științe). 

o Discuții pedagogice interactive. 

II. Realizarea sensului: 

Situații de (auto)învățare eficientă: 



171 

 Care este importanța ariei Matematică şi științe în determinarea influenței timpului liber al 

elevilor în contextul valorificării parteneriatului educaţional familie–școală–societate? 

Completați caseta: 

Timpul liber în familie 

- 

- 

Timpul liber în școală 

- 

- 

Timpul liber în societate 

- 

- 

 

 Ce teme /subiecte interdisciplinare propuneți din aria Matematică şi științe pentru 

eficientizarea formării-dezvoltării la elevi a competenței de gestionare valorică a timpului 

liber? 

 Aplicarea metodei brainstorming. 

 Se propune: multitudinea de teme/subiecte interdisciplinare din aria Matematică şi științe să 

fie clasificate în activități desfășurate în școală și activități extrașcolare. Clasificarea se va 

efectua după modelul din caseta de mai jos: 

Activități desfășurate în școală: Activități extrașcolare: 

Forme  Teme /subiecte Forme  Teme /subiecte 

 conferințe științifico-

practice; 

 forum educațional; 

 serbări școlare; 

 jocuri și concursuri 

școlare; 

 întâlniri cu 

personalități din 

domeniul științei, 

tehnicii, culturii etc.; 

 decade ale 

disciplinelor școlare; 

 dezbateri publice; 

 webinare școlare etc. 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

______________ 

______________ 

 

 excursii și vizite 

didactice; 

 activități cultural-

distractive; 

 vizionări de spectacol, 

filme tematice, concerte; 

 tabere de odihnă,  

de documentare și 

creație; 

 manifestări cultural-

educative în biblioteci, 

muzee, case ale 

tineretului; 

 emisiuni radio și TV; 

 activități de binefacere; 

 activități ecologice 

 crearea video-urilor 

educaționale pe rețele 

de socializare etc. 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 Se formează două echipe de profesori, echipa A și echipa B. Fiecare echipă, după alegere 

selectează o temă /subiect interdisciplinară din clasificarea de mai sus.  

Echipa A                                                        Echipa B 

 

 

 

 

 

 Se elaborează în baza modelului de proiectare cross-curricular, de fiecare echipă, pe două 

planșete activitățile de învățare și planificare:  

 

 

Activitate desfășurată în școală cu 

tema inter-/transdisciplinară 

 
„ ......................................” 

Activitate extrașcolară 

 cu tema inter-/transdisciplinară 

 

„ ......................................” 
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Modelul de proiectare cross-curricular, adaptat după L. Ciolan [6, p. 235] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Reflexii:  

o Prezentarea de proiecte pe planșete de ambele echipe. 

o Analiza SWOT: avantaje și dezavantaje ale proiectării temei cross-curriculare. 

o Argumentul didactic: De ce este importantă dimensiunea Educației pentru timpul liber în 

componența ariei Matematică şi științe pentru formarea competenței de gestionare valorică 

a timpului liber al elevului? 

o Opinii și sugestii pedagogice. 

o Aplicarea chestionarului evaluativ. 

Chestionar (auto)evaluativ al cadrelor didactice 

privind activitatea de educație pentru timpul liber 

Data completării: ________________ 

1. Considerați că activitatea realizată astăzi a constituit: (bifați ) 

 un prilej de a vă autoanaliza atitudinea față de disciplina(e) predată(e) de 

dumneavoastră cu celelalte discipline inter-/transdisciplinare; 

   o sursă necesară de informații suplimentare; 

 o modalitate inedită de a aborda rolul educației pentru timpul liber în ariile curriculare; 

  o ocazie de a cunoaște și opiniile celorlalți colegi; 

  o pierdere de timp. 

2. Transmiteți moderatorului acestei întâlniri pedagogice 

  un gând: 

________________________________________________________________________ 

 

1. Identificarea /selectarea temei. 

2. Identificarea asociaţiilor semnificative şi realizarea unei imagini globale asupra temei. 
3. Definirea rezultatelor aşteptate (obiective /competenţe /valori /atitudini) pe care elevii le vor 

achiziţiona la finalul studierii temei. 

4. Planificarea timpului. 
5. Colectarea /mobilizarea resurselor necesare (lectura scrisă, resurse audio-vizuale, mass-media şi 

internet, obiecte, materiale informative /promoţionale, personal-resursă, notele de teren.). 

6. Proiectarea activităţilor de învăţare şi planificare. Model de proiectare: 

6.1.  Titlul proiectului 
6.2.  Durata 

6.3.  Echipa de proiect 

6.4.  Rezultatele aşteptate 
6.5.  Planificarea 

Tabel: Model de proiectare la etapa de planificare a activităţii. 

             Activitate 

(de exemplu) 
Loc şi durată Responsabili  

şi participanţi 

Rezultate 

aşteptate 

Evaluare 

Echilibrul între 

muncă și odihnă 
este cheia 

succesului la 

învățătură. 

Ora de 

Dezvoltare 
personală  

/Ora opțională 

 

45 de minute 

Profesorul-

diriginte 
 

Elevii  

Experiențele, 

gândirea critică 
și evaluarea 

atitudinilor 

personale față 

de petrecerea 
timpului liber. 

Aprecierea elevului 

în alegerea 
personală și liberă a 

activităților. 

..........     

 

7. Desfăşurarea activităţii culminante şi evaluarea finală a temei. 
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  o sugestie: 

________________________________________________________________________ 

3. Acordați un calificativ /o notă pentru activitatea realizată de formator  

împreună cu dumneavoastră: 

________________________________________________________________________ 

 

IV. Extensia: 

Meditație în timpul liber al Dvs.! Vă propunem să vă încadrați în postura de elev și să meditați 

la următoarele subiecte recomandate, la care Dvs. le veți proiecta și le veți trăi prin prisma 

personalității Dvs.  

 Ce facem în timpul liber: cercetăm, învățăm, rezolvăm integrame?! Tehnici de 

familiarizare a vocabularului școlar despre managementul învățării și a timpului liber. 

Posibilitatea de a face un studiu în afara programului școlar. 

 Învăț să fiu o personalitate integră în timpul liber. Îmi cunosc valorile mele. Hobbyul 

meu este ... Știu ce pot și cum să aplic capacitățile mele la studiu și în afara studiului. Ce aș 

mai învăța nou pentru a deveni ... (o personalitate culturală!). 

 Odihna, relaxarea și timpul meu liber. Abordarea necesității timpului de consum 

personal. Avantaje și dezavantaje de supradozaj al stării de odihnă. Lenea învățării e 

consecința relaxării în timpul liber?!  

 Timpul liber în viața cotidiană. Cum îmi consum timpul meu liber? Timpul liber versus 

auto-vătămare (efecte nocive) asupra personalității. 

 Învățarea online în timpul liber: Pro și Contra. Argumente pro și contra la tema de 

referință. Reușita școlară depinde cum îmi petrec timpul meu liber?  

 Gestionarea timpului meu: un succes sau un eșec. Ce este timp școlar și timp liber? 

Programul săptămânal al elevului. Edificiul matricei personale „De cât timp am nevoie 

pentru învățare și timp liber?” 

 De ar ști omul ce valoare reprezintă, nu ar mai pierde timpul! Valoarea desăvârșită a 

fiecărei ființe umane într-un timp efemer. Aportul creativ al fiecărui om în timpul său liber. 

Personalități culturale remarcate în istoria timpului. 

În concluzie, eficiența organizării activităților extrașcolare din perspectiva „Școlii altfel” 

presupune următoarele oportunități de viitor: 

 timpul alocat unei activităţi poate fi flexibil; 

 învățarea se va organiza nu numai în sala de clasă sau în clădirea școlii, ci și în alte 

locuri, chiar în alte localități; 

 competențele învățării pot fi stabilite împreună de către profesori, elevi, părinți și alte 

persoane din comunitate; 

 învățarea nu va fi neapărat ancorată într-o disciplină – aceleaşi competențe sau aceleaşi 

teme se pot aborda multidisciplinar – sau – după caz, acolo unde există capacitatea 

instituțională, transdisciplinar; 

 evaluarea învățării nu va fi nevoie să se reflecte în notare. 
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Abstract: Our study proposes a model of pedagogy approach based on capitalizing on the 

fundamental concepts of informatics that define the specific object of study 

(selected/processed/essentialized information, correlated in networks), normativity (axioms, laws, 

principles) that order the specific object of study, research methodology, fundamental and 

operational, which regulates-self-regulates the activity in conditions of positive and negative 

feedback, external and internal. 

The proposed research aims at the historical evolution of informatics, as a specific field of 

knowledge and its fundamental concepts that can be capitalized in the analysis of the pedagogical 

language promoted by the fundamental sciences of education (general theory of education, general 

didactics, curriculum theory) in the context of the curriculum paradigm, currently asserted in 

postmodern (contemporary) society. 

The analysis-synthesis promoted, in this context, capitalizes on computer resources in the 

perspective of elaborating a pedagogical model to define education, training, curricular project 

(lesson, etc.), validated and socially useful at all levels of the system and the educational process. 

 

Informatica din perspectivă istorică 

Informatica apare ca o ramură a matematicii aplicative, preocupată să rezolve probleme 

legate de calcule complicate, de analiza unor mulțimi complexe, a unor situații etc.. În timp, a 

devenit ştiință independentă, cu obiect de studiu, normativitate și metodologie proprii, care 

„cercetează şi rezolvă probleme din domeniul matematicii, fizicii, chimiei, biologiei, economiei, 

ecologiei, filologiei, sociologiei”, pedagogiei etc.. Are valoare metodologică superioară probată 

prin capacitatea de abordare a oricărei probleme, plecând de la o bază matematică, acționând 

ajutorul noțiunilor  de „funcții, ecuații, inecuații, sisteme de ecuații etc.” (Științe reale online, 

2018, p. 3). 

În perspectivă istorică  actuală „Informatica (Computer Science)” reprezintă „disciplina 

vastă” care are: a) obiect de studiu specific – „fundamentele teoretice ale informației”;                     

b) normativitate specifică, necesară pentru procesarea fundamentelor teoretice ale informației la 

nivel de bază de date, esențializate și integrate în rețea / rețele (network); c) metodologie de 

cercetare specifică, proprie obiectului de studiu și normativității promovate, care include 

„modalitățile practice pentru implementarea fundamentelor teoretice ale informației  în 

sistemele de calcul” în cadrul unor activități din domeniul informaticii și al oricărei alte științe 

(Anghel, 2017, p. 190).  

Informatica  în epoca premodernă 

Poate fi reconstituită prin raportarea sa la experimentele inițiate în antichitate:  Abacul, 

inventat, în Babilon, în 2400 î.Hr. (Moon, 1971), perfecționat de chinezi în jurul secolului II î.Hr., 

cunoscut chiar sub  numele de „Abacul chinez” (Martzloff, 2007, p. 216);  sistemul binar de 

numerație, folosit și astăzi în calculatoarele moderne, inventat de matematicianul indian Pingala 

în secolul III î.Hr. (Plofker, 2009); „mecanismul de la Antikytera”, comparabil cu un ceas elvețian 

din secolul al XIX-lea (100 î.Hr.). (de Solla Price, 1974, p. 14); În secolul, a fost exersat un alt 

model de calcul, utilizat, probabil, în navigație, „carul îndreptat spre Sud”, un precursor al busolei 

(China, secolul III d.Hr.) (Santander, 1992, p. 784); sistemul de numerație hinduso-arab bazat pe 
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utilizarea lui 0 (zero) cu dublu rol, elaborat, în secolul VII d.Hr., de matematicianul indian 

Brahmagupta (Katz, 2007); sistemul indian de numerație (Muhammed ibn Musa Horezmi, primul 

savant al Școlii din Bagdadm deschizător de drumuri în matematică și informatică, 825 d.Hr.), 

integrat  în cartea „Al-Khwarizmi despre cifrele indiene” (în limba arabă) tradusă în limba latină 

sub titlul Algoritmi de numero Indorum (McNeill, 2010, pp. 92, 93); Muhammed ibn Musa Horezmi 

(Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi), primul savant al Școlii din Bagdadm 

deschizător de drumuri în matematică și informatică, părintele algebrei prin cartea cu titlul în 

limba arabă: „al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa'l-muqabala”, în traducere „Cartea 

cuprinzătoare privind calculul prin restaurare și comparație” (McNeill, 2010, p. 93) – desemnează 

astăzi disciplina matematică Algebră;  se află la baza termenului de algoritm.  

Algoritmul înseamnă în matematică și informatică o metodă sau o procedură de calcul, 

alcătuită din pașii elementari necesari pentru rezolvarea unei probleme. În informatică, 

algoritmul este noțiunea fundamentală, totul este construit în jurul algoritmilor și a structurilor 

de date (cum ar fi listele, grafurile etc.). Valoarea sa metodologică este evidentă  în învățământ 

(algoritmul învățării în pași mici în cadrul unor modele pedagogice de instruire programată, 

liniară sau ramificată etc.) (Acton, 2013). 

În plan istoric, cercetările teoretice întreprinse în anii 800 d.Hr., în spațiul cultural arab, au 

contribuit la construcția unor automate, concepute ca mecanisme similare ceasornicului, 

utilizate în viitor în criptografie, în industrie, în transporturi, în afișarea unor instrumente care 

consemnează trecerea orelor, admirate și astăzi ca puncte turistice excepționale, întâlnite în  mai 

multe orașe europene (Praga, Munchen etc.).  

 În epoca premodernă a informaticii îl putem integra pe inventatorul arab Abű al-'Iz Ibn 

Ismâ'îl ibn al-Razâz al-Jazarî (1136-1206 d.Hr.), mai cunoscut sub numele prescurtat de Al-

Jazari, care a construit un automat umanoid (care servea ceai, apă etc.), fântâni „cu servitori 

automați”, o bandă muzicală, ceasuri de diferite tipuri (cu apă, cu lumânări, cu elefant); un ceas 

astronomic (cu horoscop, orbite solare și lunare) etc. (Herold & Martin, 1977). 

Informatica în epoca modernă 

 Este anticipată de automatele inițiate deja în epoca premodernă care vor fi îmbunătățite 

în Evul Mediu și perfecționate în Renaștere și în zorii societății industriale timpurii. Precursorii 

roboților conectați la Internet, sunt exersați în automate care în epoca medievală, se numeau 

automatoni (Bowers, 1972). Aceste „dispozitive automate” au stimulat spiritul creator al lui 

Leonardo da Vinci (1452-1519). Spre finalul secolului XV, el a proiectat un „cavaler mecanic” 

care  imita mișcările umane printr-un sistem intern de scripeți (Isaacson, 2017).  

În secolul XVIII sunt construite „piese inginerești”  incluse în colecțiile capetelor 

încoronate. Ele sunt „jucării automate”, inspirate de etosul cultural al Iluminismului cu deschideri 

filozofice inspirate spre cercetările întreprinse de Gottfried Wilhelm (von) Leibniz (1646-

1716) care a dezvoltat logica într-un sens matematic formal, aplicată în sistemul de numerație 

binar, unde valorile unu și zero reprezintă un sens adevărat / fals sau pornit / oprit (on/off) 

(Leibniz, 1703) care anticipează modul de funcționare al calculatoarelor moderne. elaborate 

mult mai târziu de Charles Babbage și Ada Lovelace.  

Completarea „sistemului de numerație binar” a fost realizată peste un secol de 

matematicianul, logicianul și filozoful britanic, George Boole (1815-1864), în cartea                              

„O investigație asupra legilor gândirii, pe care se întemeiază teoriile matematice ale logicii și 

probabilităților” (Boole, 1854).  

Pe parcursul secolului XIX, pe fondul cerințelor revoluției industriale, au fost inventate 

primele dispozitive mecanice elaborate pe baza unui model binar: Joseph Marie Charles a 

elaborat, în 1801, cartelele perforate aplicate în  „războiul de țesut” (Beekman & Ericksen, 1999);  

Charles Babbage matematician și inginer mecanic englez, „părintele calculatoarelor”, a proiectat, 
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în 1822,  mașină de calculat programabilă, „Difference Engine” („Mașina diferențială care  poate 

calcula mai multe seturi de numere utile”) care are ca scop  „calcularea valorilor logaritmilor și 

funcțiilor trigonometrice”; în 1830, a realizat primul instrument de calcul bazat pe un bloc de 

memorare, capabil să păstreze datele care urmau a fi prelucrate (Dasgupta, 2014); între 1833-

1835, a inventat „mașina analitică”; în 1837 a început să proiecteze primul calculator general 

mecanic numit „Mașina analitică” (Analytical Engine) care conținea o unitate aritmetico-logică 

(UAL), un control al fluxului de bază, precum și o memorie integrată, care ar fi  atins dimensiunile 

unei locomotive (Halacy, 1970); Ada Lovelace (1815-1852), fiica marelui poet Byron, este 

matematicianul considerat primul programator al lumii; în  „Note” (1842), arăta că: a) numerele 

nu trebuiau privite ca simple cantități; b) „mașina analitică” poate opera cu orice fel de date 

reprezentate de numere (Hurt, 2017); William Rowan Hamilton (1805–1865), fizician, astronom 

și matematician irlandez, a contribuit  la dezvoltarea mecanicii clasice, a sistemelor optice și a 

algebrei;  a furnizat o explicație matematică pentru traseele optime – problemă considerată „cea 

mai importantă în istoria informaticii” deoarece ea funcționează ca „o cheie” pentru rezolvarea 

altor probleme (Hankins, 2004), valorificând noțiunea de graf, o structură formată din două 

mulțimi cu proprietăți denumite în istorie, prin noțiuni matematice, aplicate ulterior în 

informatică (drumuri; circuite hamiltoniene; cicluri – hamiltoniene) (Graves & de Morgan, 2016). 

Informatica  în epoca postmodernă (contemporană)  

Este lansată de Alan Turing, John von Neumann și Claude Elwood Shannon care au 

inventat calculatorul cu program digital de stocare.  

Alan Mathison Turing (1912–1954), „părintele informaticii moderne și al inteligenței 

artificiale”, matematician, informatician, logician britanic, a inventat „Mașina Turing”, bazată pe 

operații cu cifrele 0 şi 1, care a formalizat conceptul de algoritm şi calcul (Cooper & van Leeuwen, 

2013). La nivelul anilor 1930-1940, pregătește trecerea informaticii spre epoca postmodernă, 

prin contribuții în: a) inteligența artificială, argumentând, că „mașinile pot gândi”; b) inventarea 

testului evaluează „capacitatea unei maşini de a susţine o conversaţie”.  

La nivel tehnologic, între anii 1937-1941 se face trecerea de la calculatoarele construite 

mecanic la calculatoarele digitale, integral electronice.  Pionerii calculator electronic, ENIAC 

(Electronic Numeric Integrator And Computer / Calculator şi integrator numeric electronic)                 

a fost inaugurat în 1946 la Universitatea Pennsylvania (S.U.A.), cu aportul savanţilor Mauchly şi 

Eckert (McCartney, 2001). 

John von Neumann (1903-1957), matematician, informatician, chimist, fizician, inginer a 

lansat, în 1944, ideea programelor înregistrate, apte a lucra cu o viteză mare (Aiken, p. 122), 

(Henderson, 2009, p. 135), (Downing, 2009, p. 381). Conceptele de bază sunt cele de:                         

a) algoritm – schemă de acțiune procedurală pentru rezolvarea unei probleme; b) program de 

prelucrare pentru algoritm – transcrie instrucțiunile necesare pentru reușita schemei de acțiune;  

c)  secvenţe de comenzi şi de memorare a datelor care susțin algoritmul. Principiile de 

funcţionare, pregătite teoretic, de Alan M. Turing, se bazează pe: a) un mediu de intrare;                       

b) o memorie; c) o secţiune de calcul; d) un mediu de ieşire; e) o unitate de comandă, „capabilă să 

interpreteze instrucţiunile obţinute din memorie şi să selecteze diferite moduri de desfăşurare a 

activităţii calculatorului în baza rezultatelor calculelor.” (Herken, 1995). 

Claude Elwood Shannon (1916-2001), inginer şi matematician, „părintele teoriei 

informației”, a realizat „teoria matematică a comunicării" între  emiţător către receptor („O teorie 

matematică a comunicării”, 1948 (Shannon, 1948, pp. 379-423, 623-656). Este fondatorul teoriei 

proiectării circuitelor digitale și calculatoarelor numerice (1937), susținută la vârsta de 21 de ani 

prin teza de master, „O analiză simbolică a releelor și a circuitelor de comutare”–„A Symbolic 

Analysis of Relay and Switching Circuits” (Shannon, 1940). A demonstrat că algebra booleană și 

aritmetica binară pot fi folosite pentru a simplifica releele electromagnetice utilizate în 

http://www.edusoft.ro/alanturing/
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comutatoarele liniilor telefonice, idee valorificată în construirea tuturor calculatoarelor 

electronice digitale. 

Conceptele fundamentale care definesc obiectul de studiu specific informaticii 

 Se referă la Date, Informaţii, Algoritmi, Grafuri; Bază de Date, Feedback, 

valorificabile în toate științele, inclusiv în pedagogie, în proiectarea  curriculară. 

 Date = elementele unei mulțimi, „o colecție de obiecte bine determinate și distincte. 

(Cantor, 1874, pp. 258-262). Datele informatice = informațiile procesate cu ajutorul 

calculatorului. În  programarea calculatoarelor, intervin date: logice (adevărate–false); numerice 

(pozitive, negative, cu virgulă); text; calendaristice; memo etc. O categorie aparte sunt datele 

validate pe baza unor criterii specifice informaticii, dar și altor științe. 

Informația = obiect de studiu specific al informaticii. Este definită în plan: 

a) general = „date cu sens interpretate de oameni în mod intenționat, prelucrate, 

asimilate, interiorizate, valorificate în diferite contexte (culturale, politice, economice, 

manageriale, comunitare, pedagogice etc.).      

b) social = raportată la aplicațiile sale la nivel de dispozitiv de procesare,  centru de 

informație, inginerie a informației, autostradă a informației  (internet), management al resurselor 

informației, revoluție a informației, sisteme de informație, tehnologie a informației, depozit de 

informație etc.; este cercetată de teoria informației – „o disciplină matematică fondată în 1948  

care se ocupă de caracteristicile și de transmiterea informației” (Downing, 2009, pp. 140-146). 

Algoritmi = „o secvență finită de pași necesari pentru rezolvarea unei probleme logice 

(sau matematice) sau a unei sarcini”. Au  caracteristici specifice, imperative normativ: 

generalitate – „trebuie să rezolve o întreagă clasă de probleme”; finititudine – „trebuie să includă 

un număr finit de pași”; c) determinism – trebuie să implice „efectuarea unei singure operații 

bine specificate”; d) optimalitate – „trebuie să fie executat într-un număr minim de pași”;                     

e) corectitudine – „trebuie să furnizeze o soluție corectă”. Intervin la nivel de algoritm de: 

căutare, planificare, sortare, „comprimare fără pierderi” (arhivare) (Anghel, 2017, pp. 23-26).  

 Grafuri (Graphs) = „o structură de date formate din zero sau mai multe noduri și zero sau 

mai multe muchii, care conectează perechi de noduri”;  Nodurile reprezintă vârfurile unei 

probleme teoretice sau reale;  muchiile reprezintă legăturile dintre noduri (Aiken, 2002,                         

pp. 238-239). Au o semnificație:  formală, matematică și informală,  în limbajul mai apropiat de 

cel comun. Extensia informatică evidențiază: a) mulțimea nodurilor și a conexiunilor; b) o 

pereche de mulțimi, prima incluzând  nodurile, iar a doua conexiunile dintre noduri 

(Thulasiraman & Swamy). În teoria și practica informaticii intervin mai multe tipuri de grafuri: 

neorientate (parțial, subgraf, complet): orientate (la nivel de buclă, arc, ciclu, grad etc.). Sunt 

implicate în analiza unor activități (inclusiv a educației), contribuind la elaborarea și validarea 

structurii / bazei  de date, necesară pentru construcția corectă a unor modele-ideale care 

reprezintă „ansamblul de date caracterizat prin relațiile existente între date și operații care pot fi 

efectuate cu datele respective” (Anghel, 2017, p. 381). 

Baza de date = ansamblu de date şi operaţii specifice de structurare (căutare, indexare, 

recombinare, ştergere, modificare, adăugare) care asigură transformarea datelor în informaţii 

(potenţiale, reale). „Structura bazei de date” implică „o descriere generală a formatului 

înregistrărilor într-o bază de date, incluzând numărul de câmpuri, specificații privind tipul de 

date care pot fi introduse în fiecare câmp și numele câmpurilor utilizate (Științe reale online 

2018, p. 3). În raport de context și de obiectivele epistemologice asumate structura bazei de date 

poate fi reprezentată la nivel de model: conceptual, normativ, ierarhic, rețea, relațional, 

postrelațional. În pedagogie poate fi valorificată în construirea epistemologică a unor modele-

ideale de definire și analiză a educației / instruirii / proiectării curriculare (a reformei 

învățământului, planului de învățământ, programelor și manualelor școlare, lecției etc.). 
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Rețea / Rețele (Network / Networks) = „un grup de calculatoare și dispozitivele 

asociate care sunt conectate prin facilități de comunicație” (Anghel, 2017, p. 325).  Sunt 

clasificate după întinderea geografică: a) locale (Local Area Network) (vezi în pedagogie, 

curriculumul la dispoziția școlii); b) teritoriale (Metropolitan Area Network) (vezi curriculumul 

promovat la nivel de comunitate educațională locală); c) naționale (Wide Area Network) (vezi 

curriculumul național); d) globale (Global Area Network) (vezi curriculum internațional; vezi 

valorificarea  modelului internet / rețele interconectate) (Aiken, 2002, p. 362). Sunt funcționale 

pe baza unor modele teoretice (Downing, 2009, pp. 124-125),  Modelul OSI (Open System 

Interconection), cel mai cunoscut în prezent, este ordonat pe baza unor principii, valorificabile și 

în pedagogie: a) corelarea între echipamentele implicate în comunicare care utilizează limbaje 

diferite; b) stabilirea momentului temporal optim în care este transmisă informația în cadrul 

rețelei prin intermediul algoritmilor, integrați în programe (software); c) transmiterea corectă a 

datelor recepționate către utilizatorul nominalizat: d) conectarea mesajului la mijloacele 

existente: e) asigurarea  comunicării informațiilor în rețea, în ritm și viteză constante pe tot 

parcursul transmisiunii; f) reprezentarea adecvate a informației în mediul de transmisie. 
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RECUNOAȘTEREA ÎNVĂȚĂRII ALTFEL (NON ȘI INFORMALE) –  

PRIORITATE EDUCAȚIONALĂ CONTEMPORANĂ15 

 

VASILE ANDRIEȘ, dr., 

Institutul de Științe ale Educației 

  

Abstract: Different forms and models of informal and non-formal education are developed and 

practiced both in the European Union and in many national states (both EU and non-EU). They 

have demonstrated their role and practical importance, helping to increase the level of education 

of an impressive number of people. At the same time, the NFE has the mission to develop a wide 

range of skills (life, work, learning, etc.). At present, a central imperative has become the need for 

the recognition, validation and certification of these competencies, obtained in an environment 

other than the formal one. 

  

 În știința și practica educațională contemporană se operează cu următoarele concepte 

vizând recunoașterea și validarea cunoștințelor și competențelor obținute în rezultatul învățării 

pe tot parcursul vieții:  

 Recognition of Prior Learning (Recunoașterea învățării anterioare);  

 Accreditation of Prior Learning (Acreditarea învățării anterioare);  

 Prior Learning Assessment and Recognition (Evaluarea și recunoașterea învățării 

anterioare); Recognition of acquired skills (Recunoașterea abilităților/competențelor 

dobândite). 

 În prezentul studiu, vom examina problema recunoașterii competențelor dobândite de 

indivizi prin intermediul educației informale și celei nonformale, la rândul lor fiind corelate cu 

strategiile de învățare de-al lungul vieții, promovate de instituțiile și structurile europene și 

internaționale.  

 Strategia de la Lisabona, adoptată în martie 2000 de către Consiliul European își propunea 

edificarea până în 2010 a unei economii bazată pe cunoștințe. În acest aspect, un rol important îi 

revenea educației nonformale și informale, corelată cu învățarea pe tot parcursul vieții, care la 

rândul său era atribuită segmentului tineret și angajare în câmpul muncii. Astfel, educația 

nonformală se regăsește în politicile:  

- De tineret; 

- Educaționale; 

- De angajare în câmpul muncii.  

  În comunicarea Comisiei Realizarea unui spațiu european al educației și formării pe 

parcursul vieții din 2001, se menționează că în anul 2000, doar 8% din populația UE cu vârsta 

cuprinsă între 25 și 64 de ani participau la procesul de educare și formare continuă (în 2016 

participau deja 10,8%).  

 Din acest considerent, Comisia a intervenit cu o serie de recomandări. Astfel, statele 

membre, autoritățile locale și regionale, furnizorii de servicii de educație și formare, 

reprezentanții sistemului de educație formală, precum și ONG – urile (în special cele din 

domeniul educațional și de tineret), ar trebui să contribuie la crearea unei rețele de învățare 

continuă, oferind oportunități de dezvoltare mediatorilor de învățare din statele membre sau 

candidate. 

                                                             
15 Articolul este realizat în cadrul proiectului: Cadrul conceptual, metodologic si managerial al educaţiei nonformale în 

R. Moldova, cifrul 20.80009.0807.23. 
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 Având în vedere atenția acordată învățării nonformale și informale, este important de a le 

oferi sprijin mediatorilor educaționali. Este vorba de partenerii sociali (ONG-uri  de tineret) și 

alți actori relevanți, care ar trebui în colaborare cu Comisia și statele membre, să inițieze un 

schimb sistematic de experiențe în acest domeniu. 

 Comisia va propune susținerea cercetării și experimentării învățării în contexte formale, 

nonformale și informale și prin integrarea TIC în procesele de învățare prin programele 

Leonardo da Vinci, Socrates și Youth, precum și acțiuni pilot e-Learning. Până în 2003, Comisia 

va colabora cu statele membre, partenerii sociali și ONG-urile internaționale în vederea 

elaborării recomandărilor privind implicarea pe bază de voluntariat a organizații din domeniul 

învățământului formal și nonformal [3, p. 30]. 

 În Comunicarea Comisiei cu privire la învățarea pe tot parcursul vieții din 2002 se 

menționează necesitatea valorificării învățării nonformale și informale,  în calitate de instrument 

esențial pentru desfășurarea instruirii de-a lungul vieții și în toate aspectele sale. Rezoluțiile 

adoptate de miniștrii educației și ocupării forței de muncă din UE (în mai și iunie 2002) au 

subliniat din nou importanța valorizării învăţământului nonformal și informal. 

 Consiliul Uniunii Europene din mai 2004 adoptă o serie de principii europene comune 

pentru identificarea și validarea educației și instruirii nonformale și informale: 

 Caracterul voluntar al validării; 

 Respectarea confidențialității persoanelor; 

 Garantarea accesului egal și tratamentului echitabil; 

 Părțile interesate trebuie să stabilească sisteme de validare; 

 Aceste sisteme ar trebui să includă un mecanism de recomandare și consiliere destinat 

persoanelor fizice; 

 Aceste sisteme trebuie să se axeze pe asigurarea calității; 

 Procesele, procedurile și criteriile de validare trebuie să fie corecte, transparente și 

orientate spre asigurarea calității; 

 Aceste sisteme trebuie să respecte interesele legitime ale părților interesate și să tindă spre 

o participare echilibrată; 

 Procesul de validare trebuie să fie imparțial și să evite orice conflict de interese; 

 Garantarea competențelor profesionale ale persoanelor care efectuează evaluările                 

[10, p. 11]. 

 În anul 2006, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat 

Recomandarea privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. În 

recomandarea menționată, statele membre au fost invitate „să dezvolte furnizarea de 

competențe-cheie pentru toți ca parte a strategiilor lor de învățare pe tot parcursul vieții, 

inclusiv strategiile lor de realizare a alfabetizării universale” și să utilizeze „Competențele-cheie 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții - Un cadru european de referință” [4, p. 10]. De la 

adoptarea sa, recomandarea a reprezentat un document de referință esențial pentru dezvoltarea 

educației, formării și învățării bazate pe competențe. 

 

 Președinția portugheză din noiembrie 2007, împreună cu Comisia Europeană (DG 

Educație și Cultură), precum și Cedefop, au prezentat linii directoare  în calitate de puncte de 

referință pentru dezvoltarea metodelor și sistemelor de validare, care ar permite generalizarea 

experiențelor din Europa. Fiecare țară urma să decidă dacă utilizează sau nu aceste linii 

directoare.  

 Validarea învățării nonformale și informale este tot mai des considerat factorul-cheie în 

realizarea programului de instruire pe tot parcursul vieții. Consiliul UE din 20 decembrie 2012, 
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abordând problema validării învățării nonformale și informale a invitat Comisia Europeană, în 

consultare cu statele membre și părțile interesate, să continue revizuirea sistematică a liniilor 

directoare. Recomandarea stabilește o platformă solidă pentru cooperarea europeană în vederea 

validării învățării nonformale și informale. Consiliul a stabilit și patru etape de validare: 

• Identificarea rezultatelor învățării nonformale și informale a persoanei; 

• Examinarea documentelor care atestă rezultatele învățării nonformale și informale ale 

persoanei; 

• Evaluarea rezultatelor învățării nonformale și informale ale persoanei; 

• Certificarea evaluării rezultatelor învățării nonformale și informale a persoanei sub forma unei 

calificări sau credite care conduc la o calificare, sau prin altă formulă considerată adecvată                    

[6, p. 18]. 

 Inventarul european din 2005 oferă o imagine de ansamblu asupra diferitelor metode 

și abordări de identificare, documentare și evaluare: 

 Teste și examene: identificarea și validarea învățării nonformale și informale prin sau cu 

sprijinul examenelor organizate în cadrul sistemului formal. 

 Metode declarative: bazate pe identificarea și înregistrarea de către persoane a propriilor lor 

competențe, confirmate în mod normal de o persoană terță pentru a verifica autoevaluarea. 

 Observarea: observarea și evidența competențelor unui individ în timp ce acesta îndeplinește 

sarcini zilnice la locul de muncă. 

 Simularea și proba extrasă din activitatea de muncă: simularea constă în plasarea 

persoanei într-o situație care îndeplinește toate criteriile unui scenariu din viața reală și 

permite evaluarea competențelor individului. Pentru a extrage probele din activitatea de 

muncă, candidatul colectează dovezile rezultate din activitatea fizice sau intelectuală. Acestea 

se pot referi la situații profesionale, activități voluntare, situații din familie sau alte medii. 

Aceste dovezi formează baza validării competențelor desfășurate de o persoană terță. 

 Metoda portofoliului: se utilizează o combinație de metode și instrumente, aplicate la 

diferite etape consecutive, pentru a putea urmări parcursul persoanei și modul de dezvoltare 

și evoluție a competențelor și cunoștințelor [1, pp. 227-228]. 

 În 2009 este adoptat un cadru strategic european Strategia „Educație și formare 2020”, 

care definea prioritățile europene în educație și formare până în 2020. Denumit în mod obișnuit 

„E & T2020” pentru „Educație și instruire 2020”, acest cadru stabilea 4 obiective strategice: 

• Transpunerea în realitate a educației și formării pe tot parcursul vieții, precum și a mobilității; 

• Îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării; 

• Promovarea echității, coeziunii sociale și cetățeniei active; 

• Încurajarea creativității și inovării, inclusiv a antreprenorialului, la toate nivelurile de educație 

și formare. 

 Recomandarea Consiliului UE din 2012 privind validarea învățării nonformale și informale 

reprezintă un nou pas în dezvoltarea cadrului legislativ pentru validarea competențelor în UE. 

Învățarea nonformală și informală este adesea subestimată, iar Recomandarea Consiliului 

privind validarea învățării nonformale și informale din 2012 recunoaște această contradicție. 

Promovează o abordare mai sistematică a validării, pentru a spori vizibilitatea și valoarea 

învățării în afara sistemelor formale de educație și formare. Procesul Bologna a încurajat crearea 

de oportunități pentru validarea învățării nonformale și informale. 

 Validarea învățării nonformale și informale este un mod de a recunoaște întreaga gamă de 

cunoștințe și abilități individuale, indiferent dacă sunt dobândite în cadrul sau în afara 

sistemului de educație formală. Validarea poate fi folosită și pentru a oferi o „a doua șansă” celor 

mai defavorizați. Este important să se facă distincția între diferite forme de recunoaștere, în 

funcție de cine recunoaște învățarea și în ce scop. Formele de recunoaștere sunt: 
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 Recunoașterea formală, reprezintă validarea și certificarea rezultatelor învățării prin 

certificate care recunosc formal realizările unei persoane; 

 Recunoașterea politică este recunoașterea educației nonformale în legislație și/sau 

includerea învățării / educării nonformale în strategiile politice naționale și participarea 

profesioniștilor la aceste strategii; 

 Recunoașterea socială prevede că actorii sociali recunosc valoarea abilităților dobândite 

în contexte nonformale și munca depusă în aceste activități, inclusiv valoarea organizațiilor 

care furnizează această activitate; 

 Auto-recunoașterea reprezintă evaluarea individuală a propriilor rezultate ale învățării și 

capacitatea de a utiliza aceste rezultate în alte domenii [5, p. 7]. 

În Strategia pe termen mediu 2015-2021 privind O învățare echitabilă pe tot parcursul 

vieții pentru toți, UNESCO stabilește următoarele trei obiective strategice pentru educaţie: 

1. Sprijinirea statelor membre în dezvoltarea sistemelor educaționale, care promovează o 

învățare incluzivă și de înaltă calitate pe tot parcursul vieții pentru toți cetățenii. Acest 

obiectiv reiese din politica de învățare pe tot parcursul vieții, alfabetizare, instruire 

tehnică și profesională, precum și un învățământ superior integrat. 

2. Educarea formabililor în spiritul creativității, responsabilității și valorilor general-

umane. 

3. Acest obiectiv integrează educația pentru pace, educația pentru dezvoltarea durabilă, 

educația pentru cetățenia globală și educația pentru sănătate. 

4. Dezvoltarea și promovarea principiului Educația pentru toți și elaborarea viitoarei 

agende internaționale a educaţiei. Acest obiectiv implică o dimensiune politică, 

accentuând și rolul instituțiilor de conducere a statelor [7]. 

 La fel, UNESCO a formulat și următoarele priorități educaționale: 

 promovarea educației timpurii, axată pe principii care deschid calea spre învățare; 

 creșterea alfabetizării în rândul tinerilor și adulților;  

 recunoașterea rolului central al profesorilor în oferirea unei educații de calitate;  

 dezvoltarea abilităților de viață și de muncă; 

 consolidarea educației pentru dezvoltare durabilă și educației pentru cetățenia globală. 

 În 2014, Comisia Europeană a lansat o nouă inițiativă europeană privind recunoașterea 

competențelor și calificărilor în UE, rezultată din consultările publice. Inițiativa era orientată 

spre: 

1. Consolidarea dobândirii unor competențe mai superioare și mai adecvate; 

2. Continuarea consolidării legăturilor dintre educație, formare, mobilitate și piața muncii; 

3. Luarea în considerare a tendințelor internaționale majore (în ceea ce privește 

competențele și certificările); 

4. Asigurarea coerenței generale a instrumentelor și politicilor, precum și progresului în 

punerea în aplicare a „rezultatele învățării”; 

5. Asigurarea transparenței regulilor și procedurilor pentru recunoașterea abilităților și 

certificărilor în urma învățării nonformale și informale; 

6. Acordarea unei mai mare importanțe asigurării calității educației; 

7. Oferirea unui portal cursanților și muncitorilor pentru obținerea informației despre 

spațiul european al competențelor și calificărilor. 

 În concluziile sale din 14 decembrie 2017, Consiliul European de la Göteborg a subliniat că 

„educația și cultura sunt esențiale pentru construirea unor societăți incluzive și coezive, precum 

și pentru menținerea competitivității noastre” și a definit mai multe axe ale activității prioritare - 

în conformitate cu viziunea Comisiei privind Spațiul European al Educației, axat pe învățarea pe 
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tot parcursul vieții. În noul său program strategic UE pentru perioada 2019-2024 adoptat la              

20 iunie 2019, Consiliul European subliniază că statele membre „[trebuie] să sporească 

investițiile în dezvoltarea competențelor și educația fiecărei persoane”.  

 Este relevantă Recomandarea Consiliului UE privind competențele-cheie pentru  

învățarea pe tot parcursul vieții, din mai 2018. Documentul include o analiză detaliată a 

situației educaționale din UE, specificând că în 2015, unul din cinci elevi au avut dificultăți grave 

privind dezvoltarea de aptitudini suficiente la citire, matematică și științe. În unele țări, până la o 

treime din adulți sunt competenți doar la nivelurile cele mai scăzute de alfabetizare și de 

competențe numerice. 44% din cetățenii Uniunii dețin un nivel de competențe digitale scăzut 

sau nu dețin aptitudini digitale (19%) [8, p. 3]. 

 Recomandarea prevede necesitatea revizuirii și actualizării Cadrului european de 

referință privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții din 2006. Consiliul 

accentuează importanța și relevanța învățării nonformale și informale evidențiind experiențele 

acumulate din activitățile culturale, din activitățile pentru tineret, din munca voluntară, precum 

și din participarea la sporturile de masă. Învățarea nonformală și informală joacă un rol 

important în sprijinirea dezvoltării aptitudinilor interpersonale, de comunicare și cognitive 

esențiale, cum ar fi: gândirea critică, aptitudinile analitice, creativitatea, soluționarea 

problemelor și reziliența, care facilitează tranziția tinerilor către vârsta adultă, cetățenia activă și 

viața profesională [2, p. 30]. 

 Consiliul susține importanța sprijinirii validării competențelor dobândite în diferite 

contexte, care va permite cetățenilor recunoașterea competențelor și obținerea unei calificări 

integrale sau, acolo unde este cazul, a unei calificări parțiale. Aceasta se poate baza pe 

mecanismele existente de validare a învățării nonformale și informale, precum și pe Cadrul 

european al calificărilor, care oferă un cadru comun de referință pentru a compara nivelurile de 

calificare, indicând competențele necesare în vederea atingerii acestora. În plus, evaluarea poate 

contribui la structurarea proceselor de învățare și la orientare, ajutând cetățenii să își 

amelioreze competențele și în ceea ce privește cerințele aflate în schimbare de pe piața forței de 

muncă [9, p. 4]. 

 Pentru evaluarea competențelor-cheie în mediile de învățare nonformală și informală, 

inclusiv activități conexe ale angajatorilor, specialiștilor în orientare profesională și partenerilor 

sociali ar putea fi dezvoltate abordări diferite. Acestea ar trebui să fie disponibile pentru toți 

cetățenii, în special pentru persoanele cu un nivel scăzut de calificare, pentru a susține 

continuarea învățării. 

 Validarea rezultatelor învățării obținute prin învățare nonformală și informală s-ar putea 

extinde și ar putea deveni mai solidă, în conformitate cu Recomandarea Consiliului privind 

validarea învățării nonformale și informale, inclusiv prin diferite procese de validare. De 

asemenea, utilizarea unor instrumente precum Europass și Youthpass, care servesc drept 

instrumente de documentare și autoevaluare, poate sprijini procesul de validare. 

 În ceea ce privește elevii, Recomandarea pledează pentru dezvoltarea și diversificarea 

activităților extrașcolare, ca modalitate a dezvoltării competențelor și îmbunătățirii nivelului 

aptitudinilor de bază. 

 În Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor privind realizarea unui spațiu european de educație 

până în 2025 se menționează necesitatea dezvoltării unei abordări europene a micro-

calificărilor, contribuind la lărgirea oportunităților de învățare și a consolidării rolului 

instituțiilor de învățământ superior și de educație și formare profesională în învățarea pe tot 

parcursul vieții, oferind oportunități de formare mai flexibilă și modulară. 
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 Aceste micro-calificări sunt utile nu numai pentru profesioniști, dar pot, de asemenea, să 

completeze pregătirea studenților într-un program de licență, masterat și doctorat. Un număr 

din ce în ce mai mare de adulți, indiferent dacă au absolvit sau nu studiile superioare, vor trebui 

să se perfecționeze, sau să se recalifice prin modalități mai flexibile, depășind decalajul dintre 

cunoștințele și abilitățile lor inițiale  și noile competențe, solicitate de piața muncii. Învățarea 

non-formală, în special voluntariatul, contribuie la dobândirea cunoștințelor și competențelor 

psihosociale și profesionale. Aceste abilități și competențe trebuie să fie susținute, evaluate și pe 

deplin recunoscute [3, p. 30]. 

 În concluzie, menționăm că recunoașterea creează patru tipuri de beneficii: 

În primul rând, generează beneficii economice. Ea poate reduce costurile directe 

(suportate de formabili) și  cele indirecte (suportate de instituțiile educaționale), reducând 

timpul necesar pentru a obține o calificare/certificare în sistemul formal. De asemenea, prin 

intermediul ENF,  capitalul uman nu este sustras din procesul de activitate în sfera economiei, 

mai mult chiar locurile de muncă sunt ajustate la competențele reale ale persoanelor (și invers). 

 Din alt considerent, recunoașterea sporește vizibilitatea și, prin urmare, valoarea 

potențială a rezultatelor învățării și a competențelor pe piața muncii. Poate permite lucrătorilor 

și angajatorilor să ajusteze mai eficient competențele la locul de muncă, asigurând costuri mai 

mici. De asemenea, poate stimula atât lucrătorii, cât și angajatorii să investească în învățarea pe 

tot parcursul vieții, conștientizând că rezultatul acestei investiții poate fi înregistrat și valorificat. 

Recunoașterea rezultatelor învățării poate facilita, de asemenea, ajustarea structurală, 

deoarece competențele lucrătorilor care și-au pierdut locurile de muncă pot fi recunoscute și 

reutilizate în alte sectoare ale pieței muncii. Recunoașterea poate juca, de asemenea, un rol în 

sistemele de asigurare a calității în cadrul companiilor sau în demonstrarea conformității cu 

reglementările existente. 

În al doilea rând, produce beneficii educaționale. Recunoașterea educației nonformale 

și informale favorizează sistemul de învățământ formal. Îi revine un rol important într-o serie de 

țări prin validarea abilităților indivizilor, facilitând accesul la sistemul formal de învățare. De 

exemplu, se poate renunța la anumite cursuri sau părți componente ale curricula. Astfel, 

persoanele pot finaliza mult mai rapid procesul de educație formală și la un cost mai mic, 

deoarece nu trebuie să urmeze anumite cursuri, conținutul cărora l-au însușit. Recunoașterea 

permite finalizarea mai rapidă a unui program de învățare formală prin validarea cunoștințelor 

obținute din învățarea nonformală și informală, permițând dezvoltarea abilităților autodidactice. 

 La fel, recunoașterea susține procesul de învățare pe tot parcursul vieții, ajutând indivizii 

să se cunoască reciproc, continuându-și activitatea profesională într-un mediu de învățare 

continuă.   

În al treilea rând, generează beneficii sociale. Recunoașterea este o modalitate de 

realizare a echității prin trei modalități: 

 este o posibilitate de a facilita revenirea la sistemul formal al celor care au abandonat studiile, 

oferindu-le o „a doua șansă”;  

 poate fi utilă membrilor grupurilor defavorizate, precum populațiile indigene sau migranții, 

ale căror aptitudini pot să nu fie evidente sau care, dintr-un motiv sau altul, nu s-a putut 

califica în sistemul de educație formală; 

 poate restabili echitatea între generații, deoarece muncitorii mai în vârstă aveau un acces mai 

limitat la învățământul superior. 

În cele din urmă, recunoașterea poate încuraja psihologic indivizii, făcându-i conștienți de 

capacitățile lor și oferindu-le validarea externă a valorii lor. 
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COMPETENŢA CADRULUI DIDACTIC ÎN PREDARE 

 

ANDREI GUŢU, 

 preşedinte  

al Institutului de Management Japonez 

 

Abstract: The teaching profession involves a range of responsibilities, roles, wishes, qualities, skills, 

which make it distinct from many other professions whose „object” of work is man. The knowledge-

based society we live in today is developing at a fast pace and the skills required of teachers are 

constantly changing. Teachers must be promoters of quality education designed to lead to 

performance. A model teacher should form a democratic and not authoritarian pedagogical style, 

take into account the pupil's needs, not only his obligations, to have that vocation for his career, 

vocation that means both internal motivation and love for children. Among the ideal qualities of a 

good teacher are educational talent, social and empathic skills and the ability to connect not only 

with the class of pupils, but also with each individual student. A good teacher acts as a leader in his 

Community and constantly seeks opportunities for collaboration with other colleagues to create 

transdisciplinary learning experiences for his or her students. It also creates opportunities for 

exchanges of experiences with other colleagues so as to constantly improve teaching in the 

classroom. But more than a good teacher for his students, being a good Community colleague, a 

guide and a model for the parents of students is a goal for every teacher who wants to achieve the 

potential of his profession. Teachers who work together create schools that teach and are the 

people who, through the collective power of the community, change paradigms, systems, destinies 

and make the people of our future. The chance of education in the Republic of Moldova lies in the 

ability to implement successful processes of selection and training of leading teachers. 

 

 Profesia de cadru didactic implică o serie de responsabilităţi, roluri, deziderate, 

calităţi, competenţe, care o fac să se distingă de multe alte profesii al căror obiect al 

muncii este omul.  

 Societatea în care trăim astăzi, bazată pe cunoaştere, se dezvoltă într-un ritm alert, iar 

competenţele cerute profesorilor sunt în continuă schimbare. Cadrele didactice trebuie să fie 

promotoare ale unei educaţii de calitate menite să conducă la performanţă. Şansa reformelor în 

învăţământ ţine de calitatea personalului didactic, competenţa şi creativitatea acestuia, evident 

şi cu sprijinul actorilor publici decizionali centrali sau locali. Factorul energizant al oricărui 

proces de înnoire se concentrează în activitatea personalului didactic. Cadrul didactic din 

învăţământul primar, gimnazial şi liceal este principalul responsabil de formarea şi educarea 

elevilor încredinţaţi pe parcursul anilor de şcoală. Categoriile de competenţe specifice cadrului 

didactic din învăţământul general sunt: 

a) competenţa ştiinţifică;  

b) competenţa psihosocială;  

c) competenţa managerială; d)competenţa psihopedagogică.  

De asemenea, atunci când ne referim la competenţele cadrului didactic trebuie să 

menţionăm şi alte tipuri de competenţe, cum ar fi: competenţa disciplinară şi academică, 

competenţa didactică, competenţa psihorelaţională, competenţa de a lucra în echipă şi a lega 

parteneriate, cunoaşterea şi integrarea noilor tehnologii de informare în practica didactică, 

competenţa autoreflexivă, critică în raport cu propria activitate educativă. Important este, în 

ultimă instanţă, impactul acestor competenţe, efectul pe care îl au direct sau indirect, imediat 

sau întârziat, la nivelul celor educaţi. Profesorul are de-a face cu un tip special de management, şi 

anume: managementul clasei. Acesta include toate deciziile şi acţiunile solicitate pentru 



189 

menţinerea ordinii în clasă. Profesorul îşi asumă o multitudine de roluri a căror exercitare este 

dependentă de personalitatea lui. Dar pe lângă activitatea didactică desfăşoară şi o activitate 

extraşcolară sau cultural educativă. Dintotdeauna, profesiunea de dascăl a fost o profesie socială 

şi din această perspectivă, profesorul este şi un pedagog social preocupat pentru ridicarea 

gradului de cultură şi civilizaţie. Dacă ne referim la competenţa pedagogică, aceasta înseamnă 

capacitatea unui profesor de a se pronunţa asupra unei probleme pedagogice, pe temeiul 

cunoaşterii aprofundate a legităţilor şi determinărilor fenomenelor educative. În sens restrâns, 

se are în vedere capacitatea unei persoane de a realiza, la un anumit nivel de performanţă, 

totalitatea sarcinilor de muncă specifice profesiei didactice.  

 În rezultatul unui efort de sinteză a concluziilor cercetărilor întreprinse până în prezent în 

domeniul psihologiei învăţării, privind condiţiile în care predarea poate înlesni realizarea 

obiectivelor educative propuse elevilor, s-au formulat mai multe teze, numite de autori 

„principii”, în legătură cu caracteristicile, implicit competenţele unui profesor eficient. Aceasta 

presupune că profesorul trebuie să posede, de exemplu, competenţa de a identifica obiectivele 

educative de atins, prin luarea în consideraţie a caracteristicilor elevilor săi şi a aşteptărilor 

comunităţii sociale, de a aplica obiectivele alese spre a fi propuse elevilor, de a utiliza diferite 

tehnici de analiză a sarcinilor de învăţare implicate în realizarea fiecărui obiectiv selectat. 

Totodată, profesorul trebuie să aibă abilitatea de a prezenta elevilor săi care sunt cele mai înalte 

performanţe, în anumite limite rezonabile, la care se aşteaptă ca ei să se ridice în realizarea 

diferitelor activităţi care le sunt propuse. Alte competenţe pe care profesorul trebuie să le deţină 

sunt următoarele: a)să identifice cu uşurinţă concepte de activităţi de învăţare care sunt 

relevante pentru contextele reale de viaţă cotidiană a elevilor; b)să manifeste preocuparea de a 

se adapta la diversitatea elevilor prin selectarea unor strategii de instruire şi a unor materiale de 

învăţare, adecvate vârstei, pregătirii anterioare, valorilor culturale şi nevoilor individuale de 

educaţie ale elevilor; c)să creeze şi să menţină între elevi un climat de lucru care favorizează 

învăţarea, motivaţia şi dorinţa de a realiza sarcinile de lucru propuse. Aceasta presupune, de 

exemplu, o serie de competenţe de management al clasei, începând cu cele legate de aranjarea 

mediului fizic al clasei, astfel încât să se înlesnească interacţiunea dintre profesori şi elevi, 

stabilirea împreună cu elevii a unor limite rezonabile în care trebuie să se înscrie 

comportamentul fiecăruia şi terminând cu cele legate de crearea unei atmosfere de lucru, 

distinse, precum şi încurajarea preocupării elevilor de a se autocontrola continuu; d) să poată 

încuraja interacţiunea socială a elevilor în discutarea şi realizarea diverselor activităţi de 

învăţare legate de tema supusă studiului; e) să ofere elevilor o structură de lucru de natură să 

ghideze activitatea de învăţare a elevilor şi comportamentul lor în timpul lecţiei.  

 Conform unor studii, elevii apreciază la profesori îndeosebi următoarele caracteristici: 

cunoaşterea materiei predate, disponibilitatea de a ajuta elevii, corectitudinea evaluării, 

capacitatea de a îmbina teoria cu practica, respectul faţă de elevi, claritatea exprimării, 

prezentarea interesantă a materiei. Abilitatea de a colabora eficient cu ceilalţi profesori, cu 

părinţii, administratorii şcolii şi cu alte părţi implicate direct sau indirect în formarea elevilor 

este o altă calitate esenţială a unui profesor bun. Profesorii neapărat trebuie să ţină cont de 

aceste păreri ale elevilor pentru mai mult succes în activitatea didactică şi îmbunătăţirea 

permanentă a abilităţilor profesionale. Rolul de profesor în societatea actuală este, cu siguranţă, 

unul dintre cele mai solicitante, provocatoare locuri de muncă. Conştientizând faptul că toţi 

copiii sunt indivizi cu temperamente, nevoi şi personalităţi unice, putem înţelege de ce este 

nevoie de mult timp petrecut la catedră pentru a deveni un bun profesor. Calităţile unui bun 

profesor implică anumite abilităţi sociale de a pătrunde în viaţa interioară a grupului de elevi, 

abilităţi empatice, de a înţelege copiii şi a putea privi lumea prin ochii lor, şi nu în ultimul rând, 

valori superioare, căci profesorul este un model pentru elevii săi (sau ar trebui să fie). Pare 
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imposibil? Un asemenea profesor perfect este poate rar întâlnit deoarece persoana care se 

hotărăşte să devină profesor trebuie să ia această decizie în baza unei vocaţii interioare, a unui 

ideal de a forma minţile tinere. În schimb, de multe ori se ia decizia pentru o carieră în 

învăţământ din raţiuni pur practice – inexistenţa unui alt loc de muncă mai bun, statutul social 

apreciat. Totodată, printre calităţile unui bun profesor, cele mai importante sunt tactul şi 

talentul pedagogic, capacitatea de a forma mintea tinerilor, de a preda în mod creativ şi de a nu 

se limita doar la un monolog plictisitor. De multe ori, nu ceea ce spune un profesor este 

important, ci modul în care o spune. Predarea unei lecţii printr-un lung monolog nu stârneşte 

interesul elevilor, mai mult, îi deranjează pe aceştia, căci se simt complet ignoraţi în această 

interacţiune într-un singur sens. Modul în care un profesor comunică cu elevii săi este esenţial, 

iar dacă acesta găseşte moduri atractive de a prezenta informaţiile şi încearcă o interacţiune 

adevărată cu elevii săi, rezultatele se vor observa imediat. În concluzie, un profesor model ar 

trebui astfel să îşi formeze un stil pedagogic democratic şi nu autoritar, să ţină cont de nevoile 

elevului, nu numai de obligaţiile lui, să aibă acea vocaţie pentru cariera lui, vocaţie ce înseamnă 

atât motivaţie interioară, cât şi dragoste pentru copii. Printre calităţile ideale ale unui bun 

profesor se numără şi talentul pedagogic, abilităţile sociale şi empatice şi capacitatea de a 

relaţiona nu doar cu clasa de elevi, ci şi cu fiecare elev în parte. 

 Să reţinem că un profesor bun acţionează ca un lider în comunitatea sa şi caută în mod 

constant oportunităţi de colaborare cu ceilalţi colegi astfel încât să creeze experienţe de 

învăţare transdisciplinare pentru elevii săi. De asemenea, el creează oportunităţi de 

schimburi de experienţe cu alţi colegi, astfel încât să îmbunătăţească în mod constant actul 

didactic la clasă. Însă mai mult decât un bun profesor pentru elevii săi, a fi un bun coleg în 

comunitate, un ghid şi un model pentru părinţii elevilor este un deziderat pentru fiecare cadru 

didactic care vrea să atingă potenţialul meseriei sale. Profesorii care colaborează între ei creează 

şcoli care învaţă, experienţe educaţionale inovatoare, medii de creştere şi învăţare pentru elevi, 

colegi profesori şi părinţi deopotrivă. Sunt oamenii care prin puterea colectivă a comunităţii 

schimbă paradigme, sisteme, destine şi făuresc oamenii viitorului nostru. Şansa educaţiei din 

Republica Moldova stă în capacitatea de a implementa procese performante de selecţie şi de 

formare a profesorilor lideri. 
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ROLUL ORELOR DE DIRIGENȚIE ÎN PERIOADA ÎNVĂȚĂRII LA DISTANȚĂ 

 

ALLA APOPEI, profesor, 

Liceul Teoretic „V. Alecsandri” Iași, România 

 

Abstract: The content of this work raises the issue of counseling classes during the pandemic 

period, the topics and organization, the role of liaison, facilitator and counselor of the teacher, but 

also the need of these activities for students. Also, you will find a summary of the „lessons” learned 

by students, parents and teachers during the online school and how to value them in the future.  

 

Motto:  

„Lecțiile vin întotdeauna când ești pregătit pentru ele,  

iar dacă vei fi atent la semne,  

vei afla mereu ce-ți trebuie pentru pasul următor.” 

(Paulo Coelho) 

 

Timp de un an, începând cu data de 11 martie 2020 până în prezent, perioada în care 

lumea s-a schimbat complet, fiind afectată de pandemia provocată de virusul SARS-COV-2, elevii 

continuă să învețe la distanță, prin utilizarea mijloacelor educaționale digitale și de comunicare. 

Orarul școlar a fost adaptat în vederea organizării activităților sincron și asincron pentru 

disciplinele de studiu. În contextul crizei actuale, care a transferat întreaga activitate a școlii în 

mediul virtual (lecții, consilii profesorale, ședințe metodice etc.), iar prioritare sunt materiile cu 

evaluare la examenele naționale, ne întrebăm care este situația disciplinei,,Consiliere și 

dezvoltare personală” (clasele a V-a – a VII-a) / „Consiliere și orientare” (clasele a VIII-a –              

a XII-a), în ce mod dirigintele poate organiza activitatea cu elevii și cum putem să îi ajutăm pe 

diriginți să reconfigureze lecțiile conform nevoilor elevilor, adaptându-le din punct de vedere 

tematic și metodic la învățarea online.   

Primul lucru pe care trebuie să îl facă profesorul diriginte este realizarea analizei de 

nevoi a elevilor săi în perioada învățării de acasă. Nevoia reflectă existenţa unei probleme la 

rezolvarea căreia putem să ne aducem contribuția la orele de dirigenție. Iar în această perioadă, 

de schimbări majore și neașteptate pentru toți, problemele abundă. Putem aplica metoda în 

formatul clasic, prin completarea informațiilor obținute din discuțiile cu elevii și părinții, 

profesorii clasei, observațiile de la orele online ale elevilor, în rubricile cunoscute: puncte tari, 

punte slabe, oportunități și provocări, sau doar prin realizarea unei liste de nevoi identificate la  

elevi. Analiza nevoilor ne ajută să replanificăm activitatea orelor de dirigenție prin stabilirea 

priorităților tematice și a modului de intervenție a profesorului diriginte. 

La clasele a V-a – a VII-a, există manuale digitale care pot fi utilizate pentru activitățile de 

învățare online, fiind concepute interactiv, ajutându-i pe elevi să continue călătoria interesantă 

în universul bogat al cunoașterii și autocunoașterii, al dezvoltării  personale prin comunicare, 

atitudini, valori și experiențe noi de învățare, precum cea pe care o parcurg în această perioadă. 

Temele din semestrul al II-lea sunt în concordanță cu nevoile actuale ale elevilor, vizând 

formarea competențelor de management al învățării, management al carierei și adoptarea unui 

stil de viață sănătos (ex.: clasa a VII-a:  Timpul – aliat sau dușman?, Cum îmi organizez spațiul de 

învățare, Metode eficiente de învățare, Cum mă autoevaluez, Aspirațiile mele – între dorință și 

realizare, Vizită în lumea ocupațiilor etc.). Pentru clasele VIII-XII, la,,Consiliere și orientare”, se 

pot adapta temele din planificarea calendaristică la provocările conexiunii online cu elevii  

pentru a-i cunoaște mai bine, a construi o relație bazată pe empatie și respect, a învăța unii de la 

alții și a obține feedback constructiv.  
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Însă, pentru toate clasele, mesajul și intervenția didactică ale profesorului diriginte trebuie 

adaptate la noua situație de învățare, în clasa virtuală sau prin fereastra ZOOM , prioritizând 

aspectele următoare: 

- crearea climatului psiho-emoțional favorabil învățării online/starea de bine; 

- feedbackul în relația de învățare online, susținerea și încurajarea elevilor;  

- managementul timpului în noile condiții de învățare; 

- comunicarea eficientă în clasa virtuală/ mai mult timp alocat nevoii de exprimare a 

elevilor, de socializare; 

- cultivarea încrederii și a stimei de sine/imaginea mea online; 

- siguranța și confidențialitatea datelor personale, riscuri posibile în utilizarea 

internetului; 

- eficiența și succesul învățării online /metode și resurse de învățare online  (munca 

online + studiu individual);    

- valori și atitudini pozitive (colaborarea, relația de susținere părinte–elev–profesor, 

autonomia, empatia, răbdarea etc.); 

- construirea planurilor de viitor; 

- cum ne menținem sănătoși în vreme de pandemie (odihnă, alimentație sănătoasă, apă, 

mișcare/sport; 

- petrecerea timpului liber prin activități de dezvoltare personală în perioada învățării de 

acasă (abilități practice în gospodărie/grădină, lectura, arte – pictură/muzică/teatru, 

învățarea unei limbi străine etc.). 

Vor exista voci care se vor întreba ce beneficii aduce elevilor în acest context de învățare 

ora de Consiliere și dezvoltare personală / Consiliere și orientare?  Din analiza empirică a 

contextului educațional din ultimul an, am observat următoarele lucruri, care pot fi considerate 

răspunsuri la întrebările scepticilor, care consideră că în vremuri de criză este important să ne 

axăm pe disciplinele de examen, să salvăm elevii prin asigurarea cunoștințelor de bază: 

- menține relațiile pozitive între elevi și profesori, prin comunicarea eficientă, schimbul 

deschis de idei și sentimente, prin analiza si rezolvarea problemelor, apărute în noua 

situație de învățare; 

- sudează echipa, apartenența la un grup / comunitate, având un rol important în crearea 

echilibrului psiho-emoțional al elevilor în perioada de izolare la domiciliu; 

- oferă suport emoțional și sprijin moral elevilor, ajutându-i să înțeleagă situațiile de criză, 

distanțarea socială și să identifice soluții pentru acomodare și trecere mai ușoară prin 

schimbările din viața lor de elev; 

- are rol în motivația pentru învățare și în realizarea progresului școlar, a perspectivelor în 

carieră;  

- reduce plictiseala, tensiunea psihica, monotonia și alimentează starea de spirit, deoarece 

menține viu interesul pentru învățare și dezvoltare prin jocul didactic, activitățile în 

echipă, prin socializare, comunicare, competiție, curiozitate și noi modalități de 

manifestare, crearea de oportunități, perspective;  

- dezvoltă la elevi competențele necesare realizării diferitelor roluri în condițiile 

învățământului la distanță și stimulează autonomia și responsabilizarea pentru propria 

formare, favorizează reflecția și identificarea soluțiilor, luarea deciziilor responsabile în 

situații concrete de viață. 

În urma experienței acumulate prin învățarea online, am realizat un sondaj de opinii ale 

principalilor actori implicați în educație: profesori, elevi, părinți – din unitățile de învățământ ale 

județului Iași, din care prezentăm o sinteză a celor mai  relevante învățate în această perioadă.  
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Cum vom folosi cele învățate acum și în viitor? 

 

Sperăm că urmare a acestei pandemii să fie renașterea școlii care să facă educație 

modernă, prin predarea conținuturilor utilizând platforme online, adaptate nevoilor elevilor din 

generația nativilor digitali În situații de criză, învățăm mult mai repede să valorificăm toate 

posibilitățile. Învățarea online poate fi o soluție pentru elevii bolnavi sau cei care au de parcurs 

distanțe mari până la școală. De asemenea, ar fi bine ca elevii să acceseze zilnic platformele pe 

care lucrează acum, deoarece sunt bine organizate, formându-i pe elevi să fie responsabili și 

punctuali în realizarea sarcinilor de învățare. Beneficiile pentru profesori constau în menținerea 

relațiilor de colaborare profesională, a legăturii cu părinții și elevii, creată în această perioadă de 

învățare online. 
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ELEVII 

- Pot învăța oricând și de 

oriunde; 

- lecțiile online ii ajută să se 

vadă și să interacționeze cu 

profesorii și colegii; 

- gradul de oboseală este 

mai mare în programul de 

învățare  online; 

- noi reguli în clasa virtuală; 

- lecții interactive, informații 

relevante, atractive; 

- că profesorii lor sunt 

creativi, mai apropiați de 

elevi; 

- autonomie, autodisciplină, 

automotivație; 

- -responsabilitate în 

utilizarea internetului, 

protecția datelor. 

PĂRINȚII 

- Să își susțină copiii în noua 

formă de învățare; 

- lecții deschise pentru părinți; 

- să aprecieze mai mult 

efortul profesorilor; 

- și-au cunoscut mai bine 

copiii 

- să le acorde copiilor mai 

multă atenție; 

- este o oportunitate de 

învățare a noi competențe și 

valori pentru copiii lor; 

- Școala altfel online este 

interesantă și a dat 

rezultate; 

- au dezvoltat o relație mai 

bună cu profesorii. 

PROFESORII 

- Platforme de învățare online; 

- noi competențe: învățarea 

din mers, adaptarea la noile 

situații, gestionarea situației 

de criză, predare –evaluare 

online; 

- să fim în pas cu elevii noștri; 

- colaborarea și comunicarea 

cu elevii, părinții, dar și în 

cancelaria virtuală; 

- potențialul elevilor introvertiți; 

- responsabilitate pentru 

siguranța învățării online; 

- să organizeze activități 

extrașcolare online; 

- să identifice soluții pentru 

continuarea învățării elevilor 

care nu au acces la 

tehnologie. 

https://carturesti.ro/editura/sellification
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METODOLOGII DE PROFESIONALIZARE A CADRELOR DIDACTICE 

 

ALIN IOAN CREŢU, 

psiholog psihoterapeut, Colegiul Psihologilor din România / 

doctorand, 

Universitatea de Stat din Moldova 

 

Abstract: Teachers are in a perpetual need to be connected to the news of their activity field. 

Anyone who hesitates, will can not longer deal with the gaps, very hard or even impossible to 

recovered.  

In time, teachers internalize the awareness of their own value. It is important that, 

regardless of the constraints, they would not exaggerate. Doing the job enthusiastically, the teacher 

does not longer have contradictory thoughts and useless centrifugal struggles. This is very 

important to increase the effectiveness and that everyone teaches depending on his own type of 

learning. 

Lately, in pandemic, the distribution rate of the acquired knowledge had increased due to the 

fact that it is not longer needed the physical presence, that assumes financial and time efforts, 

because it is made by internet. 

Ninety percent of the information’s it is captured by the process of teaching others. For the 

teachers that feel exhaustion, it is extremely important to remember the reasons of choosing this 

profession. Every human being learns in the most diverse areas – school, home, in peer groups, in 

job, by playing, by interacting to others and so on. This is why; it is required for the teacher to 

reinvent himself, in the same time creating around students resources to inspire them. And so, the 

leaders eyes will see the children`s geniality. 

Learning is a sinuous and surprising process, that helps permanent revealing, if the students 

have favorable circumstances. It leads to feeling up the live experience and helps deeper 

understanding of the way in which, the information’s could be contextualized, in their own 

existence.  

 

Motto:  

„A instrui pe tineri cum se cuvine 

nu constă în a le introduce în cap o mulţime de cuvinte, 

fraze, expresii şi opinii din diferiţi autor, 

ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.” 

 

Cadrele didactice, indiferent de instituţia la care sunt încadrate şi pe ce treaptă ierarhică 

se găsesc, au permanent nevoie de conectare la tot ceea ce este nou în domeniul lor de activitate. 

Cu cât titlul didactic este mai reprezentativ, cu atât presupune o pregătire mai înaltă. Cine ezită, 

din variate motive să facă acest pas, va rămâne permanent în urmă, la fiecare nouă descoperire, 

astfel încât se va produce decalajul, greu sau imposibil de recuperat. La nivel sistemic, pentru 

profesori s-ar putea face foarte multe, dacă s-ar dori, astfel încât prestigiul lor real să crească. 

La nivel imagologic, profesorul este perceput ca o autoritate, cu toate că, în ultima vreme, 

aspectul s-a mai estompat. Aceasta s-a stratificat prin acumulările progresive ale succeselor 

generaţiilor anterioare de profesori, unii dintre ei adevăraţi creatori ai unor şcoli de gândire. În 

timp, dascălii şi-au interiorizat conştiinţa propriei lor valori. Tocmai de aceea, chiar şi dacă îl 

privim doar prin această prismă, putem spune foarte ferm că profesorul nu este un vestigiu. El 

nu va putea fi înlocuit niciodată, indiferent cât de avansate ar fi sistemele informatice, deoarece 
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nimic nu va putea lua locul profesionistului real. Dacă există talent pedagogic în cineva, el îşi va 

face loc să se manifeste.  

Există „unelte” de flexibilizare a liderului/profesorului, prin energii arhetipale de reacţie: 

vindecătorul care îi lasă pe elevi să se manifeste, chiar în moduri extreme, uneori scăpându-i de 

sub control; războinicul care ştie să impună limite şi să fie ferm; magicianul care ştie să 

glumească cu elevii. Este important ca profesorul să nu ajungă, indiferent de constrângeri, la nici 

una dintre extreme, deoarece poate fi, ori foarte permisiv, ori radical rigid. Se poate menţine 

eronat într-una dintre ele, deoarece nu ştie că există şi o zonă mediană.  

Este important ca profesionalizarea să fie un proces continuu şi susţinut. A fi profesor nu 

este un lucru uşor, deoarece personalitatea trebuie să fie structurată pe câteva direcţii 

principale: dorinţa de a învăţa permanent lucruri noi în calitate de autodidact, căutarea 

voluntară a cercetărilor recent apărute în domeniu, plăcerea de a fi în compania elevilor, 

capacitatea de a fi un bun orator, voinţa de a participa la cursuri de formare, nevoia de a fi 

prezent la „evantaiul” de manifestări ştiinţifice, capacitatea de efort prelungit, entuziasmul, 

rezistenţa la uzura morală şi fizică, toleranţă mare la frustrare, răbdare, empatie, respect pentru 

propria persoană etc. A face cu plăcere acest lucru în compania unor colegi foarte bine pregătiţi, 

îl absolvă pe profesor de gânduri contradictorii şi de eforturi centrifuge fără sens. Învăţarea este 

mult mai justificată, accentuată şi utilă, în special când este nostimă şi implicată. Contează foarte 

mult pentru sporirea eficienţei şi ca fiecare profesor să predea în funcţie de propriul stil de 

învăţare, pe care urmează să şi-l descopere: reflexiv, activ, pragmatic şi teoretic, conform lui 

Kolb, deoarece fiecare persoană înţelege, prelucrează şi comunică cele aflate, altora, în mod 

diferit. Nu înseamnă că, dacă cineva a absolvit o facultate sau un masterat, nu mai are nimic de 

învăţat. Abia din acel moment îşi începe adevărata carieră, care înseamnă ani nenumăraţi 

dedicaţi pentru consolidarea ei.  

Comisiile metodice şi cercurile pedagogice sunt alte modalităţi prin intermediul cărora, 

profesorul care simte că are de adus contribuţii în procesul de învăţământ, rezultate din 

propriile reflecţii, observaţii, experienţe personale sau din ceea ce a învăţat şi doreşte să 

disemineze celorlalţi colegi, o poate face. Acest tip de activităţi sunt deosebit de importante, 

deoarece nu toţi profesorii au aceleaşi interese sau posibilităţi de a participa la cursuri sau 

proiecte. Impactul este maxim, deoarece se adresează de obicei personalului catedrei dintr-o 

instituţie de învăţământ sau tuturor celor din judeţ care au aceeaşi specializare. Rata distribuţiei 

cunoştinţelor asimilate a crescut acum, în timpul pandemiei, deoarece nu mai este necesară 

prezenţa fizică, care presupune eforturi financiare şi de timp, făcându-se prin intermediul 

internetului. Acesta, cu excepţiile de rigoare – lipsa curentului, a infrastructurii digitale, a 

terminalelor de tip gadget, a softurilor cu care pot fi operate, a banilor şi a dorinţei de a învăţa – 

poate ajunge în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii, permiţând instruirea oricui. 

Alte activităţi ştiinţifice sunt: mesele rotunde, dezbaterile, simpozioanele, seminariile, 

sesiunile de comunicări ştiinţifice, conferinţele, congresele, la care se poate opta pentru 

participarea directă cu lucrări sau în calitate de audienţi.  

Lansările de carte reprezintă alte modalităţi prin intermediul cărora, profesorii care 

doresc să îşi partajeze cunoştinţele personale în vederea îmbunătăţirii activităţilor didactice 

generale, o pot face. Desfăşurându-şi activitatea în clasă, fiecare profesor devine mai subtil, îşi 

rafinează metodele de predare, îşi creează propriile mijloace didactice, ajunge să îşi vadă 

disciplina într-o altă lumină mai nuanţată. Conform DEXONLINE, „Dascălul este o persoană 

cultivată care activează şi creează într-un anumit domeniu al cunoaşterii, al culturii, care a adus 

contribuţii valoroase într-un domeniu de activitate” [2]. 

Învăţarea prin cooperare este o altă arie pe care, dacă o cunoaşte şi o implementează la 

clasă, dascălul poate avea succes. Aceasta „răspunde unora dintre nevoile actuale din domeniul 
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educaţiei formale, respectiv nevoii de redimensionare şi redefinire a rolurilor profesorilor şi 

elevilor, ca actanţi ai câmpului educaţional.” [6, p. 19]. Grupul poate fi privit şi ca „un câmp 

psihologic, punându-se în felul acesta accentul pe dinamica ansamblului, care are proprietăţi 

diferite de cele ale părţilor” [ibidem, p. 25]. Profesorul poate fi definit şi ca „un membru al 

grupului care exercită mai multă influenţă asupra celorlalţi, decât aceştia asupra lui.” [4]. 

Activităţile non-formale de învăţare au cel mai mare impact, deoarece se desfăşoară într-

un alt cadru şi după alte reguli decât cele formale, obişnuite, rolul profesorului fiind unul extrem 

de important. Ele sunt dinamice, colaborative şi practice.  

 

 
Figura 1. Procentul de informaţie pe care îl reţinem prin diferite mijloace,  

conform unui studiu al National Training Laboratories, Bethel Maine, SUA 

 

După cum rezultă şi din figura de mai sus [5, p. 11], se poate observa că 90% dintre 

cunoştinţe sunt reţinute prin procesul de învăţare a celorlalţi. Acest fenomen se produce 

deoarece asimilarea informaţiilor pentru a fi predate, de către profesor, are loc foarte 

conştiincios şi eficient: urmează să fie prezentată auditoriului, care poate fi mult mai mare ca 

număr, cu nenumărate aşteptări; atenţia foarte concentrată pentru a nu greşi; dorinţa de a nu fi 

perceput ca o caricatură; impactul.  

Dintre cele mai importante metode de învăţare în situaţii non-formale enumerăm: 

Cafeneaua publică, Open Space, PhotoVoice, Biblioteca vie, Teatru forum, Teatru labirint, Teatru 

labirint, Teatru de improvizaţie, Green drama, Circ adaptat, Animaţie stradală, Animaţie socio-

educativă, Metoda SMART, Ready mades, Inside-Outside şi Flashmob.  

Activităţile informale sunt cele în care „fiecare fiinţă umană învaţă în cele mai diferite 

contexte – la şcoală, acasă, în grupul de prieteni, prin joc, la locul de muncă, prin interacţiunea cu 

ceilalţi etc.”. Cu alte cuvinte, se poate „învăţa în orice context, în orice situaţie, în orice moment 

activ.” [3]. 

Pentru profesorii care se simt epuizaţi, este foarte important să îşi amintească de ce au 

făcut alegerea în favoarea acestei profesii? Poate că motivaţia li s-a pierdut pe parcurs. În cazul 

acestora, ar fi de recomandat, să îşi evoce poveştile de succes pe care le-au avut cu elevii, pentru 

a se reîncărca cu energia evenimentelor rememorate. Tocmai de aceea, este necesar ca 

profesorul să se reinventeze, creând în acelaşi timp în jurul elevilor resurse, din care aceştia să 

se inspire. Ochii liderilor vor vedea astfel genialitatea copiilor. 

Învăţarea este un proces sinuos, surprinzător care ajută la revelarea permanentă, dacă i se 

acordă circumstanţe favorabile. Duce la completarea experienţei de viaţă şi ajută la înţelegerea 

mai profundă a felului în care pot fi contextualizate informaţiile, în propria existenţă.  
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Abstract: Online educational methods are increasingly used in the current context and have the 

advantage that they facilitate teaching and learning. The real benefits of online learning can be 

comfort, flexibility and learning "anywhere and anytime". Online assessment is used to verify the 

achievement of the objectives proposed in the learning activity and to apply the acquired 

knowledge. The teacher will use the online assessment techniques in accordance with the online 

teaching strategies. Many of the traditional assessment tools can also be used online. 

 

 La nivel internațional, rețeaua informatică a deschis calea pentru predare și învățare. 

Învățarea online este acum aici și va rămâne mult timp. Înlocuiește multe dintre metodele 

tradiționale și schimbă modurile în care profesorii își desfășoară activitatea educațională. 

Avantajul utilizării învățării online este faptul că elevii vor putea învăța ceea ce vor, când vor, 

unde vor, cât vor și, cel mai important, vor putea evalua ceea ce au învățat. Responsabilitatea 

învățării îi revine acum elevului. El trebuie să fie activ, autodisciplinat, motivat și să învețe prin 

descoperire. 

 Deși educatorii de la toate nivelurile de învățământ au adoptat utilizarea tehnologiei ca 

instrument de predare,  problema evaluării nivelului învățării elevilor într-un curs online nu a 

fost abordată în detaliu. Cu toate că instruirea online poate fi mai eficientă, mai convenabilă și 

mai flexibilă atât pentru elevi, cât și pentru profesori, trebuie subliniat faptul că tehnologia ar 

trebui utilizată pentru a facilita predarea și a promova învățarea. În calitate de profesori, de 

unde știm că îndeplinim aceste cerințe atunci când livrăm învățare online? Răspunsul ar putea fi 

utilizarea evaluării online! 

 În timp ce profesorii selectează metodologiile de instruire și includ învățarea online ca 

mecanism de predare, aceștia trebuie să reflecteze și asupra strategiilor de evaluare. 

Oportunitatea educației online aduce noi considerații în evaluare. Evaluarea online este mai 

mult decât o simplă testare a elevilor. Ținând cont de câteva principii de bază, profesorii care 

utilizează învățarea online își pot adapta activitățile de evaluare pentru a oferi feedback util, 

responsabilitate, oportunități elevilor și pentru a demonstra calitatea actului educativ. Procesul 

de evaluare este un sistem de măsurare a performanțelor academice. Doar pentru că poate fi 

dificil de măsurat nivelul învățării, nu înseamnă că învățarea nu a avut loc. Ideea este că, dacă 

profesorii care predau online își îmbunătățesc în continuare strategiile de predare, elevii vor 

învăța mai mult și mai bine. 

 Un studiu – realizat la o universitatea din SUA – a cercetat metodologia, beneficiile și 

provocările evaluării elevilor în activitatea online. A comparat rezultatele învățării elevilor în  

urma derulării unui curs online cu rezultatele învățării elevilor după desfășurarea unui curs 

tradițional. Mai multe întrebări au fost derivate din acest studiu care sugerează că profesorii 

trebuie să organizeze foarte bine activitatea educațională atunci când susțin cursuri online: 

1. Cum pot fi pregătiți profesorii să utilizeze eficient metodele de evaluare online? 

2. Ce metode de evaluare sunt necesare în predarea online? 

3. Cum se măsoară obiectivele de învățare ale programelor de curs online? 

4. Care sunt aspectele pedagogice pentru predarea cursurilor online? 

5. Cum se evaluează gândirea critică și rezolvarea problemelor cu acest tip de evaluare? 

6. Cum este evaluată învățarea elevilor?. 

 Vom încerca să răspundem acestor întrebări în trei pași: în primul rând, analizând dacă 

evaluarea în predarea online este similară cu evaluarea în predarea tradițională; în al doilea 
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rând, analizând diferența dintre evaluarea predării online și evaluarea predării tradiționale; al 

treilea, prin rezumarea tehnicilor de evaluare online. 

 Indiferent dacă profesorii predau într-o sală de clasă tradițională sau cu ajutorul 

internetului, instrumentele de evaluare ar trebui să fie concepute pentru a oferi elevilor 

feedback imediat, a-i ajuta să înțeleagă și să aplice ceea ce au învățat. Elevii trebuie beneficieze 

de corelarea materialului cu aplicații din lumea reală. Cursurile trebuie să aibă obiective de 

învățare, metode de evaluare pentru a măsura rezultatele învățării și componente de feedback 

către și de la elev. Astfel, evaluarea are trei componente de bază: măsurarea obiectivelor de 

învățare, autoevaluări pentru ca elevii să-și măsoare propriile realizări, interacțiunea și 

feedbackul între profesor și elevi.  

 Pentru ca evaluarea să îmbunătățească predarea și învățarea, trebuie să fie un proces 

continuu la care toți participanții sunt angajați. Evaluarea eficientă trebuie să fie activă și 

autentică în predarea online. Evaluarea tradițională este practicată în sala de clasă, astfel încât 

profesorii pot să monitorizeze mai bine progresul elevilor, să înțeleagă și să promoveze 

învățarea și să își mărească capacitatea de a ajuta elevii să devină mai eficienți, să se auto-

evalueze și să se auto-direcționeze [1]. 

 S.N. Rabinowitz (1995) a afirmat că următoarele principii trebuie respectate pentru a 

asigura un sistem eficient de evaluare în clasa tradițională; evaluarea cursurilor online trebuie 

să includă aceleași principii: 1. Identificarea standardelor clare și sintetice; 2. Utilizarea unei 

varietăți de teste de evaluare; 3. Principalele sarcini de evaluare să fie bazate pe performanță;    

4. Sarcinile de evaluare să fie dezvoltate în comun de profesori; 5. Rezultatele evaluării să poată 

fi notate; 6. Preocupările privind echitatea să fie prezente pe tot parcursul procesului de 

evaluare [5]. 

 Consorțiul American pentru Educație la Distanță (ADEC) a dezvoltat un set de principii 

generale pentru predarea și învățarea la distanță. Ipoteza de bază este că „principiile care se 

pretează mediilor de învățare față în față de calitate sunt adesea similare cu cele găsite în 

mediile bazate pe web”. Astfel, dacă obiectivele de învățare sunt definite, evaluările pentru a 

măsura succesul acestora pot fi selectate și/ sau dezvoltate. Unele dintre tehnicile de evaluare 

utilizate în cursurile tradiționale pot fi utilizate foarte eficient în cursurile online, fie în forma lor 

originală, fie cu unele modificări. În plus, ar trebui utilizată o combinație atât a metodelor de 

evaluare directă, cât și indirectă. De exemplu, evaluarea muncii elevilor ar fi o metodă indirectă 

de evaluare, în timp ce dacă întrebăm elevii dacă înțeleg conținutul cursului ar fi o metodă 

directă [5]. 

 W. Wade (1999) descrie evaluările elevilor despre instruire ca „unul dintre indicatorii 

noștri cei mai consecvenți și, credem în mod tradițional, cei mai puternici ai calității cursului”    

[9, p. 95]. Atunci când se utilizează evaluările elevilor ca măsurători ale calității cursului, unele 

întrebări nu vor avea relevanță pentru mediul online. De exemplu, elevii care învață online pot 

avea dificultăți în a răspunde la întrebarea „Este profesorul corect și imparțial în relațiile cu ei?” 

deoarece elevii au interacțiuni limitate între ei. Întrebarea „A fost abordabil profesorul?” este 

irelevantă dacă elevii nu solicită niciodată explicații suplimentare profesorului. Astfel de 

întrebări trebuie fie modificate, fie eliminate. Mai mult, ar putea fi nevoie să se adauge întrebări 

suplimentare, cum ar fi „Profesorul a oferit feedback adecvat online?” sau „A fost ușor de utilizat 

aplicația online?” [9]. 

 Un al doilea mijloc tradițional de evaluare a fost utilizarea chestionarelor. Opiniile 

elevilor pot oferi feedback dacă sunt efectuate la timpul potrivit, astfel încât să poată fi făcute 

schimbări pentru a avea loc rezultate eficiente. În timpul cursului și la sfârșitul unui curs, pot fi 

un instrument eficient de evaluare formativă. Chestionarele oferă feedback cu privire la punctele 

tari și punctele slabe ale cursului. Punctele slabe identificate pot fi utilizate pentru a forma un 

plan de acțiune pentru îmbunătățire a activității. În plus, natura unui curs online simplifică 
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administrarea și centralizarea datelor chestionarului. Notarea cu ajutorul computerului face din 

chestionare un instrument de evaluare eficient, deoarece oferă elevului feedback imediat . 

 O altă provocare în utilizarea testelor de evaluare este atunci când ele se aplică în 

scopuri duale de evaluare. Profesorii trebuie să fie conștienți și să aibă preocupări pentru 

siguranța și securitatea acestor instrumente de testare. K.M. Perrin și D. Mayhew (2000) au 

descoperit riscul la care se expun profesorii care elaborează teste de evaluare, acela de a fi 

tipărite și partajate, ceea ce compromite serios validitatea instrumentelor de testare. Au dat ca 

exemplu elevi care își tipăreau chestionarele și le împărtășeau cu alți colegi de clasă. Pentru a 

rezolva această problemă, chestionarele au fost realizate online și au fost cronometrate de 

computer, iar elevii nu au avut acces la rezultate. Dacă facem acest lucru, putem limita sever 

eficacitatea unui test ca instrument de evaluare, eliminând posibilitatea elevilor de a vedea 

întrebarea, răspunsul și a înțelege mai bine greșelile. Prin urmare, profesorii ar trebui să se 

asigure că oferă suficiente teste neclasificate și verificări ale progresului pentru ca elevii să le 

poată vizualiza, imprima și păstra alături de testele graduale [4]. 

 R.C. Ryan (2000) amintește că metoda de evaluare trebuie să se potrivească cu nivelul 

de învățare. El consideră că evaluarea online va necesita profesorilor să își modifice metodele, 

indicând că dezvoltarea unei evaluări eficiente și fiabile pentru elevii care studiază online poate 

necesita un mai mare efort pentru inovare și abaterea de la practicile tradiționale [7]. 

 Mutarea cursurilor din clasa tradițională într-un cadru online schimbă fundamental 

interacțiunea umană, comunicarea, paradigmele de învățare și tehnicile de evaluare. Profesorul 

trebuie să dețină competențe academice pentru conținutul cursului înainte de a dezvolta un 

instrument de evaluare eficient. Deoarece metoda de învățare s-a schimbat, profesorii trebuie să 

schimbe și modurile în care demonstrează eficacitatea predării și învățării. 

 Învățarea online impune elevilor să inițieze procesul de învățare. Elevii trebuie să fie 

responsabilizați să citească materialul, să exploreze legăturile, să participe la discuție, să pună 

întrebări, să decidă să învețe și să aloce timp pentru a învăța. În mediul online, accentul se 

îndepărtează de profesor și permite o mai mare colaborare între elevii dintr-o clasă. 

Interacțiunea care are loc online imită pe cea a unei discuții în grup mic. Experiența educațională 

poate fi mai stimulatoare și poate favoriza mai mult gândirea critică decât prelegerea 

tradițională. În acest context, profesorii trebuie să fie pregătiți să implice elevii, să-i facă să 

interacționeze în comunicarea sincronă (prezență simultană, în timp real, de exemplu, camere 

web) sau asincronă (secvențială, pe platforme, prin e-mail, în forumuri de discuții). De 

asemenea, trebuie să îndrume elevii care au dificultăți în a utiliza tehnologia. 

 Multe dintre cursurile online derulate de profesori se bazează foarte mult pe sistemele 

de e-mail și chat. În absența unei săli de clasă care să servească drept loc de întâlnire, o parte 

dintre elevi nu pot să acceseze mijloacele digitale fără îndrumarea unui instructor și aici ne 

referim la elevii cu cerințe educaționale speciale. Profesorii trebuie să îndrume facilitatorii 

acestor elevi pentru a promova un sentiment de conexiune între toți elevii, camerele web fiind 

folosite pentru a încuraja interacțiunea socială între participanți, iar platformele online pentru a 

îmbunătăți experiența de învățare, bazându-se pe relația elev-profesor [4]. 

 Universitatea din Illinois a identificat șase probleme pedagogice ale cursurilor online 

prin aplicarea chestionarelor în rândul elevilor sau ca urmare a evaluării cursurilor: 

1. Este stilul de predare inovativ? 

2. Competența de învățare este egală sau superioară cu cea a unei clase tradiționale? 

3. Sunt elevii implicați în acțiune? Fiecare elev participă la comunicare? Există o profunzime 

reală a răspunsurilor elevilor? 

4. Există interacțiune între profesori și elevii lor și între elevi înșiși? A fost înființată o 

„comunitate de elevi” în care să se simtă toți motivați și apreciați? Există elevi care se simt 

izolați? 

5. Este disponibil accesul la asistență tehnică? 
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6. Sunt prezente semnele maturității academice? Elevii gândesc critic și a fost încurajată 

dorința de învățare pe tot parcursul vieții? [8]. 

 Un fapt care poate stârni îngrijorare referitor la evaluarea calității cursurilor online 

este pierderea relației dintre profesor și elev. Mulți cred că lipsa contactului față în față va avea 

impact asupra învățării elevilor și asupra percepțiilor elevilor despre învățare [3; 6; 7]. În cazul 

în care contactul față în față lipsește, profesorii trebuie să găsească o modalitate de a furniza 

interacțiunea, în special pentru elevii care au dificultăți de învățare și motivație scăzută pentru 

studiu. 

 Interacțiunea profesor/ elev este o componentă crucială a evaluării. Sala de clasă 

tradițională îl prezintă pe profesor în fața elevilor, transferând informații sub formă de prelegere 

sau conversație. Învățarea online utilizează note instructive, audio, video și discuții. W.A. Draves 

(2000) afirmă că există mai multă interacțiune între elevi și profesor utilizând învățarea online 

decât în cazul instruirii tradiționale. Elevii sunt mai deschiși să pună întrebări și să participe la 

un grup de discuții online, decât în cadrul unui forum public. Discuția online asincronă permite 

participarea deplină a membrilor clasei, după propria lor dorință. Profesorul poate gestiona 

multe subiecte de discuție cunoscând nivelul înțelegerii elevilor, care pot conduce la evaluarea 

rezultatelor învățării. Elevii vor învăța mai mult, mai bine și mai repede în mediul online decât în 

clasa tradițională deoarece au mijloacele cele mai moderne la îndemână, acordă mai multă 

atenție activității, interacționează și primesc feedback individual de la profesor [2]. 

 Evaluarea online nu înseamnă doar urmărirea numărului de vizualizări sau „accesări” 

de pe un site de către fiecare elev în parte. Doar,,prezentarea” nu înseamnă învățare. 

Participarea este ușor de măsurat, deoarece software-ul cursurilor online poate contoriza de 

câte ori elevii vizualizează o anumită pagină, contorizează timpul cât elevul se află pe site etc.. 

Rezultatele învățării sunt totuși mai greu de măsurat și implică o pregătire specială a 

profesorului. 
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Abstract: Contemporary technical-scientific progress is characterized by an intense spread of 

Information Technologies, the generalization of knowledge, the strengthening of integrity and the 

differentiation of Sciences at the same time. The existence of each citizen, as well as of the whole 

society, denotes an increasingly intense pace, becoming more ubiquitous the need for rapid 

knowledge, and objectives of the environment, so that decision-making is made firmly, consistently. 

This calls for an increase in the volume of information to be analyzed, and processed, which 

requires the use of the computer both in daily activities and in the instructional-educational 

process in chemistry and in other school disciplines. The use of digital information technologies 

assigns new dimensions to the process of teaching-learning-evaluation of chemistry. The successful 

exploitation and integration of digital/virtual technologies in the teaching activity is part of the 

natural evolution of learning and is an opportunity to integrate the latest technological discoveries 

with interaction and involvement, offered by the traditional way of knowledge. 

 

Motto:  

„Orice modalitate uniformă de predare  

este evident, nesatisfăcătoare,  

de vreme ce fiecare elev este atât de diferit.”  

(Haward Garder)  

 

Învățământul la distanță este o necesitate a perioadei în care trăim. În contextul situației 

epidemiologice din țară învățământul la distanță este o oportunitate pentru a realiza procesul 

educațional. Fiind în era digitală învățarea la distanță ne oferă posibilitatea de a forma 

competențe digitale și de a fi în ritm cu noile tehnologii moderne. Chiar dacă mulți dintre elevi și 

profesori nu au fost pregătiți pentru așa tip de învățare, unii nici nu și-au dorit, acum predarea 

prin intermediul internetului a devenit o necesitate. Sigur, nevoi sunt multe. Sunt copii care nu 

au suportul de lucru și nici acces la internet. Sunt profesori care nu știu cum să adapteze  

predarea clasică la cea din mediul online. Sunt și cei care nu știu ce platforme educaționale 

online sunt mai practice de utilizat pentru elevi.  

Astăzi este recomandat să uităm de metodele pe care le foloseam acum 10-15 ani la școală 

și trebuie să gândim la abordarea altor tehnici de predare și învățare, bazate pe instrumente și 

tehnologii digitale. Includerea învățării digitale în sălile de clasă poate varia de la utilizarea pur 

și simplu a tabletelor în loc de hârtie, la utilizarea unor programe și echipamente de software 

elaborate, precum platforma educațională digital/virtuală. Indiferent de cât de multă sau puțină 

tehnologie este integrată în clasă, învățarea digitală a ajuns să joace un rol crucial în educație. 

Cum? Prin faptul că îi face pe elevi să fie mai interesați să învețe și să-și extindă orizonturile, iar 

astfel să se renunțe la metodele tradiționale de educație. 

Tehnologiile digitale se integrează rapid în toate domeniile. Aplicarea eficientă a 

tehnologilor digitale în educație a devenit o necesitate. 

Menționăm că educația prin tehnologii digitale reprezintă „o modalitate nouă de a privi 

procesul de învățare, elementele de fond rămânând aceleași. Se schimbă doar mijlocul de 

însușire al cunoștințelor și crește libertatea beneficiarului de a învăța în locul și momentul dorit” 

[3].  
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Dezvoltarea tehnologiilor Web 2.0 are drept consecință integrarea masivă a elementelor și 

tehnologiilor e-Learning cu instruirea la distanță. Astfel devin accesibile pentru instruirea la 

distanță resurse interactive care facilitează procesul de învățare, asigură un feedback instant și 

complet, conțin elemente inteligente pentru ghidarea și facilitarea procesului de cunoaștere. 

Elevii își dezvoltă creativitatea și abilitățile de lucru cu calculatorul, profesorul având doar rolul 

de îndrumător [2]. În mediul virtual elevii primesc informații, învață să le utilizeze, își dezvoltă 

capacitățile intelectuale, comunică cu alți elevi, îmbunătățindu-și componenta socială și își 

construiesc abilități bazate pe activități comune cu alți elevi. 

Utilizarea  noilor   tehnologii   digitale,   a   noilor media  în   cadrul   procesului   instructiv-

educativ este o consecință a deplasării accentului de la un mediu de învățare centrat pe profesor 

la unul  centrat  pe   elev,  în  care   profesorii  nu  mai   reprezintă sursa  principală  de 

informație,  iar comunicarea didactică nu se mai bazează pe simpla transmitere a cunoștințelor 

și a conținutului științific, ci profesorii devin colaboratori ai elevilor, surse de informații 

alternative, comunicarea se bazează pe modelul interactiv și tranzacțional, iar elevii devin actori 

implicați direct în propria lor educație. 

Implementarea tehnologiilor digitale contribuie la majorarea calității educației. Potrivit lui 

M. Fullan, „trebuie să investim în practici noi care integrează pedagogia și tehnologia, pedagogia 

fiind forța motrice” [1, p. 6].  

Atât cadrele  didactice,  cât  și  elevii  devin  preocupați  să folosească potențialul noilor 

tehnologii digitale  pentru a se adapta  noilor forme  de  învățământ (dezvoltate  pe  baza acestor  

tehnologii) și pentru a răspunde noilor cerințe de pe piața muncii. 

Instrumentele digitale și tehnologia le dezvoltă elevilor abilități auto-didactice eficiente de 

învățare. Aceștia devin capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, găsesc și 

utilizează resursele online, și aplică informațiile inclusiv la școală, la teme și proiecte. Acest lucru 

le sporește eficiența și productivitatea. Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, instrumentele și 

tehnologia digitală dezvoltă abilități de gândire critică, care stau la baza dezvoltării 

raționamentului analitic.  

Deoarece domeniul chimiei în ultimul timp este în continuă dezvoltare, apar o mulțime de 

informații noi, dobândirea abilităților elevilor în accesarea informațiilor ar trebui să fie 

obiectivul principal al educației, nu doar să le ofere informația în sine. Prin urmare, decât să-i 

facem pe elevi să memoreze conținutul, ar trebui să le dezvoltăm abilitățile necesare pentru 

rezolvarea problemelor apărute în diferite situații cu care se pot confrunta, de a accesa și 

prelucra informații din domeniu [7]. 

Resursele educaționale deschise sunt materiale pentru învățare, predare, evaluare pe care 

le putem folosi, adapta și redistribui liber. Materialele pot fi: proiecte de lecții, prezentări, 

chestionare, jocuri, simulări, resurse audio sau video și multe altele puse la dispoziție în format 

digital sau pe un suport fizic și la care ai acces liber. În prezentul articol vor fi descrise unele 

instrumente digitale utile pentru crearea RED. 

Resurse digitale utilizate în procesul educațional la lecțiile de chimie: 

Tehnica Web Quest – aplicație a teoriei constructiviste a învățării. 

Folosind instrumente specifice Internet (World Wide Web-WWW), tehnica WebQuest 

propune o nouă metodă de lucru, care are drept fundament idea constructivista de elaborare 

prin efort personal a propriei cunoașteri, fiind o alternativă viabilă la metodele tradiționale de 

învățare (http://webquest.orgl). Are la bază un model de căutare în spațiul Web, ce include în 

același timp și elemente de învățare prin cooperare.  

Este o activitate bazată pe formularea de probleme și investigație în care informațiile cu 

care elevii intră în contact au ca resurse Internetul, opțional fiind suplimentate cu 
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videoconferințe. Activitățile WebQuest pot fi create în cadrul unei discipline singulare sau pot fi 

interdisciplinare[4]. 

WebQuestul de scurta durata: achiziția și integrarea de cunoștințe. 

WebQuestul de lunga durata: extinderea și structurarea cunoștințelor. 

Etapele proiectului WebQuest:  Introducerea, Sarcina de lucru, Sursa de informație, 

Procesul, Evaluarea. 

Avantajele utilizării proiectelor WebQuest în procesul de predare–învăţare–evaluare la 

chimie aduc un beneficiu considerabil atât din perspectiva profesorului cât și a elevului: 

 plecând de la latura aplicativă a problemelor studiate se ajunge treptat la o nouă 

definire a noțiunilor teoretice învățate în școală, prin asumarea unor 

responsabilități în cadrul grupurilor de “mici cercetători”; 

 prin intermediul unui joc didactic orientat digital (gândit de profesor) se ajunge la 

o mai bună fixare a noțiunilor predate și o înțelegere mai profundă a aspectelor 

practice ale problemelor; 

 proiectele WebQuest responsabilizează fiecare elev, dar și grupul în ansamblu, 

constatându-se îmbunătățirea considerabilă a relațiilor create în interiorul 

grupului și calitatea superioară a răspunsului grupului în rezolvarea sarcinilor 

impuse. Această calitate rezultă, totodată, și din concurență și chiar din varietatea 

ideilor apărute în portofoliile diferitelor grupuri de elevi. 

Tehnica WebQuest are mare priză atât la nivelul profesorilor, cât și al elevilor. Prin 

îmbinarea tehnicii WebQuest cu metodele tradiționale folosite în educație, Internetul devine un 

suport educațional important, exploatat rațional, orientat și eficient: prin intermediul unui joc 

didactic digital (gândit de profesor) se ajunge la o mai bună fixare a noțiunilor predate și o 

înțelegere mai profunda a aspectelor practice ale problemelor; proiectele WebQuest 

responsabilizează fiecare elev, dar și grupul de ansamblu, constatându-se îmbunătățirea 

considerabilă a relațiilor create în interiorul grupului. 

Crocodile Clips – soft educațional ce poate fi utilizat pentru elaborarea materialelor 

didactice. Concepte utilizate: software, instrument virtual, experiment virtual, Crocodile Clips,  

MemCollective. 

Softul (software) reprezintă un sistem de programare pentru computere și procedurile de 

aplicare a acestora, furnizate împreună cu computerul sau alcătuite de utilizator 

(http://dexonline. Ro/definitie/software). 

Softul liber (free software) poate fi utilizat pe termen nelimitat, fără nici o obligație. Poate 

fi distribuit oricui cu condiția păstrării numelui autorului și fără solicitarea unei taxe pentru 

distribuirea programului (http://www.e-scoala.ro/dictionar.dex –informatica. html#f) 

Dintre pachetele software care pot fi utilizate pentru crearea unor instrumente virtuale și 

prin prezentarea unor modele și a unor simulări  software care asigură o înțelegere mai facilă a 

fenomenelor din domeniul științelor exacte (chimie, fizică, matematică, informatică), se remarcă 

Crocodile Clips (htpp://www.crocodile-clips.com). Pachetul Crocodile Chemistry permite 

realizarea în cadrul aceluiași experiment virtual a mai multor aplicații practice, acestea putând fi 

organizate în maxim șase secvențe [5]. 

Pentru ca conținutul chimic să fie înțeles și obiectivele propuse să fie atinse, este necesar 

de pus accent pe lecțiile practice de chimie. Cu toate acestea, în multe dintre instituțiile din 

Republica Moldova, lecțiile de chimie se desfășoară pur teoretic din cauza lipsei unui laborator 

de chimie, a reactivelor și utilajului necesar sau lipsa de timp. 

Extinderea resurselor pentru a crește practica experimentală la orele de chimie poate fi 

realizată prin utilizarea laboratoarelor virtuale care presupun un mod de a-i ajuta pe elevi să se 

implice în învățarea activă. Un laborator virtual conține experimente predefinite despre diferite 
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transformări chimice. Produsele VirtuLab au valoare educațională și rezolvă problema activității 

de laborator în absența echipamentului necesar [6]. 

ChemCollective,,Virtual Lab’’ permite elevilor să-și proiecteze și să-și realizeze propriile 

experiențe atunci când acestea nu pot fi realizate fizic în laborator. Cu toate acestea, 

laboratoarele virtuale nu le înlocuiesc pe cele fizice, dar ne pot ajuta în realizarea corectă și fără 

pericole pentru sănătate a experimentelor chimice în timp real.  

Google Drive este un instrument on-line pe care l-am folosit pentru crearea de 

documente, chestionare și prezentări cu informațiile necesare procesului de predare–învățare–

evaluare. Acest instrument ne permite conectarea cu alte aplicații suplimentare: 

https://pixlr.com/; https://www.wevideo.com/ din meniul New-More-Conect mor App.  

https://wordwall.net/ este o sursă ușor de utilizat pentru crearea de activități și jocuri 

pentru dezvoltarea atenției și a vitezei de reacție. 

Exemple de activități create: 

1. Găsește perechea! Elevii trebuiau să găsească într-un timp cât mai mic 10 perechi 

de cărți pe care erau diverse elemente chimice. După găsirea tuturor perechilor 

fiecare elev primește timpul realizat.  

2. Dă click pe pătratul albastru! Pe ecranul calculatorului rulează pătrate de diferite 

culori cu diverși acizi, baze, săruri. In momentul în care pe ecran apare pătratul de 

culoare albastra trebuiau să dea click pe el cât mai repede. Se înregistrează timpul 

de reacție.  

3. Sparge baloanele! Pe ecran apar baloane pe care sunt scrise ecuațiile reacțiilor 

chimice. Elevii trebuie „să spargă” baloanele pe care apar ecuațiile reacțiilor 

chimice scrise greșit.  

Alt instrument pentru realizarea de jocuri educaționale este https://hotpot.uvic.ca/ – 

este necesar Download și instalare. Are aplicații pentru teste, cuvinte încrucișate, formare 

perechi etc.  

- http://kubbu.com/ – instrument doar pentru profesori cu care se pot genera teste 

online, jocuri de logica, rebusuri etc.; 

- https://quizizz.com/ – instrument cu care profesorii au mai multe opțiuni de a-și 

personaliza testele, de a comuta nivelul competențelor, de a testa viteza de reacție 

și mulți alți factori. 

Este clar că utilizarea tehnicilor digitale poate fi un avantaj în studierea disciplinei chimia 

dar trebuie să se identifice de către actorii educaționali, schimbările cognitive și culturale pe 

care rețeaua de comunicare și mediile virtuale le aduc  societății. Tehnologiile digitale nu trebuie 

să reprezinte o simplă adăugare, ele trebuie integrate în scopul educației la toate nivelurile 

sistemului școlar. Dacă în cazul utilizării metodelor tradiționale în procesul de predare–

învățare–evaluare se pune accent pe contactul direct dintre profesor și elev, introducerea 

tehnologiilor digitale în sistemul educațional conduce la modificarea rolului profesorului 

impunând reorganizarea timpului acordat lecțiilor și pregătirii acestora precum și un nou set de 

responsabilități. Instrumentele și tehnologia digitală oferă profesorilor șansa de a împărtăși 

rapid informații cu alți profesori, în timp real. 

Concluzii. Impactul valorificării tehnologiilor digitale/virtuale la lecția de chimie este în 

mod evident unul pozitiv pe multiple planuri. Dă posibilitatea de a ajuta fiecare elev să învețe în 

cea mai eficientă manieră, și este cel mai important beneficiu al învățării digitale. Instrumente 

digitale sunt un suport cu adevărat valoros pentru cadrele didactice, mai ales în condițiile 

actuale ale învățării. Aplicațiile și platformele online oferă numeroase soluții ingenioase pentru 

desfășurarea lecțiilor și recomandăm și colegilor să transforme greutățile zilnice în rezultate 

frumoase și durabile prin utilizarea eficientă a instrumentelor digitale. Este important doar să 
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selectăm instrumentarul potrivit pentru disciplina de studiu și să păstrăm legătura cu elevii 

noștri, să fim alături de ei și să conștientizăm că predarea este sarcina comună importantă. 
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METODE EFICIENTE DE ÎNVĂȚARE ÎN MEDIUL ONLINE 

 

PAVEL RADU LALA, consilier şcolar,  

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, 

Neamţ, România 

 

Abstract: Most of the information we receive has very little chance of becoming lasting knowledge. 

Therefore, in order to learn something new, that information needs to have a meaning or an 

emotional connection. 

The novelty of some innovations will be common, but there are growing concerns about 

privacy and data protection. Only innovations that come with solid teaching practices will stand 

the test of time. 

Not all dimensions of education can be covered online: the relational aspect, the cooperative 

dimension, the objective realization of evaluation and feedback, the monitoring and stimulation of 

performances, the individualization and personalization of learning suffer. 

In online education, learning focuses on the opportunities offered by encouraging 

individual flexibility as well as affinity for a learning community. Online learning seeks to promote 

both the benefits of individual learning freedom and the benefits of collaborative learning. Thus, in 

virtual learning environments, cooperative learning is developing that emphasizes individual 

freedom within online learning communities. 

The highest hopes for the future are, of course, related to the use of computers and the 

Internet, considered to be some of the most representative technological tools made recently, of 

universal utility. Their unlimited spread is the most important, unique change in the knowledge 

system. 

Online learning is an important „tool” for the future of education at all levels and levels, in any type 

of organization. 

 

Trăim într-o lume în care noile tehnologii încep să se dezvolte mai rapid decât evoluează 

înregistrarea impactului acestora asupra utilizatorilor săi. Acest fenomen este evident în ceea ce 

priveşte utilizarea calculatorului cu tot ceea ce presupune el: accesul la diverse surse de 

informare, existenţa internetului, existenţa bibliotecilor virtuale sau a muzeelor online, 

instrument de comunicare ori partener de petrecere a timpului liber prin intermediul jocurilor 

video.  

Internetul a devenit un termen generic, folosit foarte des şi în diferite împrejurări, fiind 

greu de precizat la ce se referă: reţeaua globală sau orice reţea care se bazează pe protocolul 

TCP/IT, o facilitate anume, precum poşta electronică, conferinţele electronice, World Wide Web, 

o combinaţie de facilitaţi, sau altceva, sau toate la un loc. Tehnologiile digitale sunt revoluţionare 

datorită posibilităţii de a obţine o infinitate de rezultate dintr-un set de intrare [9]. 

Internetul reprezintă ceea ce se poate numi,,educaţie libertină”: copilul face ce vrea şi 

când vrea. Este exact contrariul a ceea ce educaţia ar trebui să fie (din moment ce nu există nici 

un adult care să aprecieze ce este mai bun pentru ei). Copiii au nevoie de o orientare constantă 

spre ce ar trebui să scrie, să citească, să înveţe” [5, p. 453]. 

Din cauza pandemiei instituţiile de învăţământ au fost nevoite să îşi transfere activitatea 

exclusiv online. Trecerea de la lecţiile predate în şcoli la cele bazate exclusiv pe videoconferinţe a 

adus cu sine multe provocări atât pentru profesori, deoarece aceştia au trebuit să facă un efort şi 

mai mare pentru a capta atenţia elevilor, cât şi pentru elevi deoarece atenţia lor a fost mult mai 

mică fiind acasă. 
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Metoda de predare online este cu un timp mai scurt, orientată spre un obiectiv specific, 

asemenea proiectelor. Contactul dintre profesor şi elev este definit mai precis, fiind de obicei 

limitat la un subiect specific [6]. 

Atunci când informaţiile pe care le primim într-un mod sau altul nu devin cunoştinţă, nu 

putem spune că e vorba de învăţare. Creierul uman primeşte peste 400 de miliarde de biţi cu 

informaţii în fiecare secundă, dar doar 2000 dintre aceşti biţi sunt procesaţi în mod conştient. 

Acest lucru însemnând că majoritatea informaţiilor pe care le primim au şanse extrem de mici de 

a deveni cunoştinţă durabilă. De aceea, pentru a învăţa ceva nou e nevoie ca acea informaţie să 

aibă o semnificaţie sau să aibă o conexiune emoţională [12]. 

Noutatea unor inovaţii va fi uzuală însă există preocupări din ce în ce mai mari cu privire 

la confidenţialitate şi protecţia datelor. Doar inovaţiile care vin cu practici didactice solide vor 

trece testul timpului. 

Resursele online sunt mai accesibile cu o aplicaţie mobilă sau o versiune prietenoasă 

pentru mobil. Wordable (Playlingo Ltd. cu Cambridge University Press) transformă învăţarea 

vocabularului într-un joc distractiv, competitiv, care se poate juca cu prietenii. Are încorporate: 

repetarea distanţată şi învăţarea activă-reamintire pentru a face cuvintele noi să rămână salvate.  

English Essential (Oxford University Press) foloseşte tehnologia mobilă pentru a oferi 

resurse gratuite pentru profesori şi studenţi, inclusiv flash carduri, caiete de fraze, planuri de 

lecţii şi activităţi. Între timp, site-ul web Tri Pro English şi aplicaţiile mobile îi ajută pe cursanţi 

să îşi exerseze ascultarea prin înregistrări gratuite, de înaltă calitate, împărţite pe niveluri şi 

cuplate cu întrebări de înţelegere [4, p. 382]. 

Învăţarea înnăscută se bazează pe ideea că învăţarea nu înseamnă doar a-ţi aminti. Ea 

presupune utilizarea minţii şi a corpului, colaborarea, discuţia şi explorarea. Educabilii trebuie 

să fie implicaţi emoţional, intelectual, fizic şi social. Cursuri precum Doodle Town (Macmillan 

Education) folosesc activităţi vizuale, audio şi hands-on pentru a stimula şi inspira învăţarea, 

determinând tinerii cursanţi să deseneze, să creeze şi să fie interesaţi. Orbit (Richmond) 

dezvoltă abilităţile socio-emoţionale şi cognitive ale tinerilor cursanţi printr-un curs de limbaj 

care urmăreşte povestea unui dihor şi a copiilor care merg în aventuri în medii multiculturale 

[7]. 

Cursuri precum Fast Track 5 (EF Education First Ltd) şi Wider World (Pearson cu BBC) 

folosesc conţinut video şi audio autentic pentru a aduce lumea reală către adolescenţi. Acestea 

încurajează adolescenţii să exerseze abilităţile soft şi de comunicare necesare pentru a participa 

la comunităţile globale ale secolului XXI. Destinată cursantului adult, Perspective (National 

Geographic) foloseşte poveşti din viaţa reală şi discuţii TED pentru a motiva elevii să gândească 

critic şi creativ [10]. 

Teaching Grammar: From Rules to Reasons a lui Danny Norrington-Davies (Pavilion 

Publishing) este o abordare alternativă la predarea gramaticii. Profesorii şi elevii descoperă 

modul în care scriitorii şi vorbitorii nativi folosesc gramatica pentru a se exprima în viaţa reală 

[3]. 

Deşi există mult conţinut online deja disponibil pentru educabili, unele programe şi 

aplicaţii permit cursanţilor să îşi producă propriul conţinut şi să împărtăşească ceea ce au creat 

cu alţii. Site-urile populare online precum Quizizz şi Socrative permit atât profesorilor, cât şi 

elevilor să creeze jocuri online şi să joace jocuri care sunt partajate de utilizatori din întreaga 

lume. Prin Kahoot! – jocurile interactive elevii sunt motivaţi să înveţe şi să rămână focusaţi pe 

rezolvarea problemelor. Site-uri precum Canva permit profesorilor şi cursanţilor să-şi exprime 

creativitatea prin afişe, meme-uri de social media şi bannere. Seesaw este o aplicaţie ce le 

permite elevilor să se documenteze despre ceea ce au învăţat la cursuri. Acest lucru poate fi 

realizat şi de către părinţi [1, pp. 507-508]. Apoi, există site-uri de mindmapping, site-uri de 
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creaţie de benzi desenate şi site-uri de editare / realizare de filme. Utilizarea instrumentelor de 

creare de conţinut ca acestea le permite cursanţilor să folosească creativ limbajul şi să 

transforme practica limbii într-o activitate distractivă şi antrenantă. Finalistul ELTons Brick by 

Brick (StandFor / FTD Educaçāo) este un astfel de curs pentru elevii mai tineri, care îi face să 

creeze şi să se angajeze în proiecte hands-on pe măsură ce învaţă [11].  

Platformele de management al învăţării precum Edmodo sunt din ce în ce mai populare. 

Acestea oferă cursanţilor o modalitate online de a găsi fişe informative, de a continua discuţiile 

din clasă şi de a depune temele. Acum, platformele online sunt, de asemenea, folosite pentru a 

comunica cu părinţii şi cu alte părţi interesate, pentru a oferi profesorilor şi administratorilor o 

privire mai bună asupra curriculum-ului şi pentru a ajuta la gestionarea planurilor şi 

materialelor lecţiei. Curriculumul Royal ABC (Prosper Education Pte Ltd) pentru copiii de patru 

până la şase ani vine cu o platformă pentru profesori care permite acestora să gestioneze 

planificarea lecţiei, administrarea completă, programarea temelor pentru acasă şi să raporteze 

părinţilor [2, p. 47].  

Concluzii. Nu toate dimensiunile educaţiei pot fi acoperite prin online: au de suferit 

aspectul relaţional, dimensiunea cooperativă, realizarea obiectivă a evaluării şi a feedbackului, 

monitorizarea şi stimularea performanţelor, individualizarea şi personalizarea învăţării.  

În educaţia on-line, învăţarea se concentrează pe oportunităţile oferite prin încurajarea 

flexibilităţii individuale, cât şi afinităţii la o comunitate de învăţare. Învăţarea online încearcă să 

promoveze atât beneficii oferite de libertatea de învăţare individuală, cât şi beneficiile învăţării 

colaborative. Astfel, în mediile virtuale de învăţare se dezvoltă învăţarea în cooperare care pune 

accentul pe libertatea individuală în cadrul comunităţilor de învăţare online. 

Cele mai mari speranţe de viitor se leagă, fireşte, de utilizarea calculatorului şi a 

internetului, considerate a fi unele dintre cele mai reprezentative instrumente tehnologice 

realizate în ultima vreme, de utilitate universală. Răspândirea nelimitată a acestora reprezintă, 

în opinia lui Alvin Toffler,,,cea mai importantă, unică schimbare în sistemul de cunoaştere, de la 

invenţia tiparului mobil în secolul al XV-lea sau chiar de la inventarea scrisului” [8, p. 424]. 

Învăţarea online este un important „instrument” pentru viitorul procesului de 

învăţământ de toate gradele şi nivelurile, în orice tip de organizaţie. Un astfel de „instrument” 

are capacitatea de a motiva indivizi şi grupuri, pentru le a capta atenţia, pentru a-i face să se 

transforme, pentru a le dezvolta personalitatea şi atitudinea şi abilităţile sociale. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE: METODE ȘI TEHNICI ADECVATE  

 

RITA ZGUREANU, profesor,  
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Abstract: Today, teachers have become increasingly concerned about the level of student 

involvement in online classes, due to the changes that have been made around the globe due to the 

pandemic. This obliges teachers to look for more and more interactive methods and effective 

teaching techniques so that pupils' experience during lessons can be one that impacts their future, 

but also with a great deal of knowledge and productivity uptake. Distance learning is and will be a 

range of inventions and discoveries, creativity and effective communication, and will help 

strengthen self-employment skills, promote a culture of trust and well-being. At the same time, 

teachers, as well as pupils, parents and school managers need to be self-taught, to learn from their 

own experience and from others. In the future, the focus must be on personalized/individualized 

learning elements, but also on the possibilities of the child. Students will not only focus on content, 

but also on analyzing learning strategies and ways, as well as on the relationships established 

between participants in the learning act. Distance learning has demonstrated that it is necessary to 

reshape human interaction and remote authority. For example, teachers understood that in order 

to be better listened to and followed by pupils they had to use known strategies by pupils, to focus 

on self-motivation, to formulate predominantly creative tasks, Leading pupils to constructive 

micro-learning, etc. distance learning has shown that special activities also need to be organized 

with parents (a valuable resource among educational actors, who can attract and inspire their 

children in various activities), both in terms of teaching them, as well as in the use of digital tools. 

The first step should be to increase the insistence of teachers with parents who need to be informed 

in time about online teaching and distance learning objectives during the crisis. 

 

     Actualmente, cadrele didactice au devenit din ce în ce mai preocupate de nivelul de 

implicare al elevilor la orele online, datorită, în mod special, schimbărilor produse pe mapamond 

din pricina pandemiei. Acest fapt obligă profesorii să caute tot mai multe metode interactive şi 

tehnici eficiente de predare pentru ca experiența elevilor în timpul lecţiilor să fie una de impact 

asupra viitorului lor dar şi cu multă asimilare de cunoştinţe şi productivitate. Utilizarea 

sistematică, raţională şi inteligentă a metodelor şi a strategiilor de învăţare, cu adaptări la 

specificul disciplinei şi la câmpul profesionalizării, va conduce în mod cert la un set de valori 

adăugate, calitative şi cantitative, iar cadrul didactic trebuie să atragă atenţia la necesitatea lui 

pe tema profesată, precum şi să aibă în vedere cerinţele elevilor. Înainte de aplicarea metodelor 

de învăţare online, profesorul din pandemie trebuie să ţină cont că munca online presupune nu 

doar un confort individual al fiecărui copil, dar şi multă atenţie spre ecran şi tastatură, ceea ce 

poate produce o rapidă oboseală a ochilor, dureri de spate, care evident dăunează asupra 

sănătăţii elevului. În acest sens, calitatea rezultatelor învăţării online, neapărat, va fi certă în 

măsura în care elevul va alterna inteligent activitatea de învăţare cu pauzele de odihnă, refacere, 

relaxare sau reflecţie. În timpul perioadelor în care şcolile sunt închise fizic, elevii au nevoie de 

structură, rutină şi certitudinea că educaţia lor va continua neîntreruptă.  

O metodă eficientă de învăţare online ar fi prezentarea informaţiilor bine structurate de 

către cadrul didactic. Ce înseamnă acest lucru?  Deci, e necesară prezenţa mai multor activităţi 

de predare-învăţare cu elevii, să nu fie doar teorie. Pentru structurarea informaţiilor care 

urmează să fie predate, se recomandă prezentările powerpoint. Slide-urile vor cuprinde doar 

cele mai importante informaţii, astfel, urmând să se dezvolte împreună subiectul cursului. 

Totodată, profesorul poate să opteze pentru lucru cu tabla în faţa camerei video, dar aceasta o 
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poate face după prezentarea conţinutului lecţiei. De asemenea, platformele de învăţare online, 

sau aşa numitele platforme E-learning, sprijină procesul de învăţare individuală şi permit 

utilizatorilor să acceseze o serie de surse de informare sau de medii online de dezbatere pe teme 

diverse. La fel, şi „G Suite For Education” este o suită de instrumente de bună calitate pentru 

procesul educaţional oferind opţiuni pentru predare–învăţare–evaluare. Platforma este 

concepută pentru a da posibilitatea actorilor educaţionali (profesori şi elevi) să inoveze 

împreună. Cadrele didactice pot crea diverse situaţii de învăţare iar elevii să analizeze, să 

gândească critic şi să ofere soluţii. G Suite For Education ne ajută să creştem oportunităţile de 

comunicare, colaborare, creativitate şi gândire critică, susţinând obiectivele de învăţare pe care 

le avem pentru elevi.  

În continuare, vom vorbi despre metodele de predare-învăţare online aplicate în cadrul 

lecţiilor de matematică, din perspectiva formării competenţelor. În acest sens, o primă metodă 

este Studiul de caz. Această metodă ajută la crearea condiţiilor favorabile în vederea antrenării 

elevilor pe calea căutării, cercetării şi descoperirii esenţei tematicii predate şi care dă 

posibilitate copiilor să-şi exprime liber opiniile referitoare la cazul expus, dar şi de a alege cea 

mai bună soluţie în rezultatul dezbaterilor. Pentru această metodă sunt preconizate câteva 

etape, cum ar fi:  

a) Selectarea cazului (inclusiv din activitatea cotidiană). Aici profesorul propune 

cazul sau problema pentru discuţie în funcţie de nivelul de dezvoltare matematică 

a elevilor şi specificul vârstei acestora. 

b) Expunerea cazului de către profesor. Profesorul expune cazul pe înţelesul elevilor. 

c) Dezbaterea cazului. Are loc o discuţie între profesor şi elevi, în care se realizează o 

analiză detaliată, argumentată, pentru descoperirea şi determinarea cazului şi a 

factorilor implicaţi. 

d) Stabilirea variantelor de soluţionare. Elevii sunt stimulaţi de profesor prin 

întrebări provocatoare, întrebări care direcţionează demersul soluţionării cazului. 

e) Compararea variantelor de soluţionare, unde în funcţie de modalitatea de 

organizare se compară variantele de rezolvare;. 

f) Alegerea soluţiei. Se aleg soluţiile cele mai bune, optime. 

g) Evaluarea. Profesorul face o evaluare a modului de rezolvare a situaţiei respective.  

O metodă la fel de eficientă pentru lecţiile online este tehnica Matricea de asociere. 

Matricea de asociere reprezintă un tabel cu două intrări care dă posibilitate să se determine 

diverse asocieri dintre conceptele matematice şi proprietăţile acestora. Prin intermediul a astfel 

de matrice se realizează sinteza materiei studiate în cadrul unităţii de învăţare sau de conţinut. 

Completarea matricei poate fi individuală şi se poate propune ca temă pentru acasă.   

La fel şi metoda BBB (Batelle–Bilmappen–Brainwriting) este foarte bună. Aceasta este 

cunoscută şi sub denumirea de Brainwriting cu mapa de imagini. Algoritmul utilizării acestei 

metode este următorul: 1) Problema se prezintă elevilor; 2) Brainstorming (asaltul de idei) oral 

cu elevii; 3) Se prezintă consecutiv câte o imagine, în contextul problemei puse în discuţie; 4) 

Brainstorming individual inspirat de imaginile propuse, prin care se îmbunătăţesc ideile din 

brainstorming-ul oral, ori se propun alte idei. Fiecare elev ia notiţe în caietul său; 5) Câţiva elevi 

citesc cu voce ideile lor. Avantajele acestei metode sunt următoarele: valorifică asociaţia mintală 

liberă a fiecărui elev; utilizează ideile celorlalţi colegi; se realizează stimularea prin imagini. 

Înainte de terminarea orei online, este important ca elevilor să li se solicite să scrie în caiet trei 

termeni (concepte) din ceea ce au învăţat, două idei despre care ar dori să înveţe mai mult în 

continuare şi o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care consider ei că au dobândit-o în 

urma activităţilor de predare-învăţare.  
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Discutând cele scrise de elevi profesorul obţine un feedback imediat în legătură cu 

eficienţa lecţiei. În continuare, vom prezenta tehnici şi procedee reflexive de evaluare şi 

autoevaluare, acestea fiind următoarele: 

1) Grila lui Quintilian. Se formulează de către profesor întrebări pe conţinutul tematic, iar 

elevii formulează în scris sau oral răspunsuri.  

2) Topul. Alegeţi trei noutăţi/concepte învăţate pe parcursul lecţiei. Scrieţi aceste noutăţi 

în casete diferite.  

3) Tehnica „Răspunsul la minut” sau a răspunsului scurt, la întrebări precise, clare, ce se 

adresează fiecărui elev, convenind cu elevii că răspunsurile la aceste întrebări nu se comentează 

sau corectează, permiţând cadrului didactic să sesizeze ce parte din lecţie/temă trebuie reluată 

sau clarificată. 

4) Metoda proiectelor reprezintă o metodă eficientă de evaluare a competenţelor elevilor. 

Proiectul contribuie la transferul de cunoştinţe în diverse domenii şi la integrarea disciplinelor, 

cel puţin, în aria curriculară, unde activitatea de cercetare se încheie prin prezentarea 

rezultatelor obţinute în faţa colegilor. 

5) Jocul didactic este o metodă interactivă eficientă în procesul de predare-învăţare şi 

evaluare. În învăţământul online jocul didactic este mai accesibil, uşor de organizat şi eficient. 

6) Autoevaluarea oferă elevilor încredere în sine şi îi motivează pentru îmbunătăţirea 

performanţelor şcolare. Elevul îşi dezvoltă capacităţi autoevaluative, îşi compară nivelul la care a 

ajuns cu obiectivele, competenţele şi standardele educaţionale şi să-şi impună un program 

propriu de învăţare. Fiecare elev are de completat la finele lecţiei o fişă de autoevaluare. 

În general, lecţiile online sunt deseori mai dificil de organizat decât cele cu prezenţa fizică, 

iar pentru claritate şi conceperea acestora propunem – pentru profesorii de clasele gimnaziale şi 

liceale – un proces în patru etape: 1) Începeţi cu obiective/rezultate ale învăţării cuantificabile, 

desprinse din lecţiile normale. 2) Găsiţi materiale de curs corespunzătoare acestor obiective. 

Probabil că elevii au manualele acasă. În caz contrar, intraţi pe internet şi căutaţi videoclipuri 

YouTube, filme, cărţi electronice şi site-uri web cu ajutorul cărora să-i faceţi receptivi faţă de 

obiectiv. 3) Elaboraţi o activitate de învăţare bazată pe aceste materiale, pentru a contribui la 

atingerea obiectivului de învăţare. Printre acestea se numără teste de verificare a gradului de 

înţelegere, rezumate ale capitolelor, scurte eseuri, desene sau exerciţii în domeniul artelor 

vizuale, o modalitate bună de a-i antrena pe elevi sunt prezentările elevilor. 4) Asociaţi activităţii 

de învăţare metode de evaluare, feedback şi notare, astfel încât elevii să ştie: a) ce obiectiv 

urmăresc, b) cum îl pot atinge şi c) când l-au atins. De mare ajutor este clarificarea formatului 

folosit (jurnal de învăţare, portofoliu de proiect, test) de la început. Respectaţi aceste principii 

simple de proiectare a cursurilor şi veţi elabora activităţi online reuşite. 

Învăţarea de la distanţă este şi va fi un şir de invenţii şi descoperiri, creativitate şi 

comunicare eficientă, şi va contribui la consolidarea abilităţilor de muncă independentă, 

promovarea unei culturi a încrederii şi a stării de bine. Totodată, cadrele didactice, precum şi 

elevii, părinţii, managerii şcolari trebuie să fie autodidacţi, să înveţe din propria experienţă dar 

şi a celorlalţi. În viitor trebuie pus accentul pe elementele învăţării personalizate/ 

individualizate, dar şi pe posibilităţile copilului.  

Elevii nu vor pune accent doar pe conţinuturi, ci şi pe analiza strategiilor şi modalităţilor 

de învăţare, precum şi pe relaţiile stabilite între participanţii la actul învăţării. Învăţarea la 

distanţă a demonstrat că este necesară remodelarea interacţiunii umane şi a autorităţii la 

distanţă. De exemplu, cadrele didactice au înţeles că pentru a fi ascultaţi mai bine şi urmăriţi de 

elevi au trebuit să utilizeze strategii cunoscute de elevi, să pună accent pe motivaţia intrinsecă, 

să formuleze sarcini preponderent cu caracter creativ, să conducă elevii spre un 

micromanagement constructiv etc..  
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În concluzie, indiferent de unde se desfăşoară procesul de predare-învăţare, acesta 

trebuie să fie centrate pe nevoile elevilor, să răspundă diferitelor nevoi de învăţare a elevilor, 

deoarece nu toţi elevii învaţă în acelaşi ritm. Dacă materialele didactice vor fi structurate în aşa 

fel încât să plaseze copilul pe primul loc, atunci acesta va participa la activităţile şcolii cu plăcere. 

Cu certitudine atât cadrele didactice dar şi elevii trebuie să-şi îmbunătăţească substanţial 

abilităţile digitale, ceea ce va schimba calitativ relaţia profesor-elev dar şi şcoală-familie. În 

acelaşi timp şi societatea civilă va trebui să fie conectată mai activ la problemele educaţiei, 

venind cu sugestii constructive de îmbunătăţire, în special a modalităţilor de învăţare de la 

distanţă şi a instrumentelor digitale.  

Învăţarea de la distanţă a demonstrat că este necesară organizarea unor activităţi speciale 

şi cu părinţii (o resursă valoroasă printre actorii educaţionali, care pot atrage şi inspira copiii lor 

în diferite activităţi), atât în ceea ce priveşte pedagogizarea lor, cât şi în utilizarea instrumentelor 

digitale. Primul pas ar trebui să fie comunicarea mai insistentă a cadrelor didactice cu părinţii, 

care trebuie să fie informaţi la timp în legătură cu modalităţile de predare online şi obiectivele 

de învăţare de la distanţă în perioada de criză. Învăţarea online influenţează din ce în ce mai 

mult predarea la clasă, conduce la noile metode de predare şi învăţare. Diferenţele dintre 

instrucţiunile online şi cele din clasă depăşesc doar mediul. Modul în care profesorii prezintă 

informaţia, interacţionează cu elevii şi evaluează învăţarea este mult diferit într-un mediu 

virtual de învăţare, iar lecţiile online devin calitative, numai atunci când profesorii folosesc 

metode şi tehnici potrivite, în circumstanţe potrivite.  
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Abstract: The methods of Education („odos” = path, Road; „metha” = to, to) are the ways used in 

the school by the teacher in supporting the students to discover life, nature, the world, things, 

science. They are also means by which the skills, skills and abilities of students are formed and 

developed to act on nature, to use the fruits of knowledge, transforming the exterior into interior 

facilities, forming their character and developing their personality. 

In the case of innovative learning methods we bring into question: online platforms, mutual 

learning, mosaic method. Among the online platforms is Digitaliada, which can also be a method of 

evaluation. On the site of the platform, both students and teachers can find a multitude of video, 

role-playing materials. Modern evaluation methods can take the form of online platforms. Among 

the tools called: „Flipping Classroom” method, innovative numerical tools we mention Kahoot, 

Quizizz, „Cross over teaching”, „Smart-Board”, Lapbooking method, etc.. 

Online education does not work if it is not integrated into offline education. If we want to 

innovate effectively in this area, here are some solutions: 1. Make content that they like in students 

so much, that they alone find it and watch it (as Crash Course does). 2. Make content that the 

teachers like so much that they will show it to his students. 3. Make sure that the application or 

platform created by you is used by teachers and students in classes in different cities and villages in 

Moldova. How is that done? I don't know. That's another challenge already. 

Motto:  

„Oamenii învaţă, învăţând pe alţii.” 

(Seneca) 

Schimbările continue şi rapide ale lumii fac necesară căutarea de noi variante în zona 

metodologiei didactice pentru a asigura creşterea eficienţei activităţii din şcoală, prin implicarea 

directă a elevului în demersul educaţional. 

Metodele de învăţământ (“odos” = cale, drum; “metha” = către, spre) reprezintă căile 

folosite în şcoală de către profesor  în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, 

lucrurile, ştiinţa. Ele sunt, totodată, mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, 

deprinderile şi capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii , 

transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi 

personalitatea. 

Didactica modernă aduce în faţa dascălilor o multitudine de metode interactive: predare-

învăţare reciprocă, mozaicul, cascada, metoda piramidei, învăţarea dramatizată, pânza de 

păianjen, brainnstorming-ul, metoda pălăriilor gânditoare, metoda ciorchinelui, caruselul, 

proiectul, portofoliul experimental [3]. 

Avantajele metodelor interactive sunt notabile: 

 dezvoltă capacităţi sociale, toleranţă reciprocă, respect pentru opinia celuilalt; 

 dezvoltă inteligenţele multiple; 

 asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a cunoştinţelor 

asimilate; 

 oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităţii elevului pe o perioadă mai lungă de 

timp; 

 asigură situaţii de învăţare adaptate nevoilor elevilor şi ritmului lor de învăţare; 

 stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe; 

 stimulează creativitatea; 
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 dezvoltă capacitatea de a lua decizii; 

 apropie elevul de problemele vieţii reale; 

 stimulează interesul pentru învăţare; 

 încurajează spiritul de echipă; 

 pregătesc elevii pentru inserare socială; 

 stimulează participarea activă şi responsabilitatea; 

 dezvoltă capacităţi de autoevaluare şi interevaluare; 

 dezvoltă competenţe metacognitive (a învăţa să înveţi); 

 descurajează practicile de învăţare doar pentru notă. 

Cadrele didactice au urmat diverse cursuri de formare pentru a stăpâni diverse strategii 

şi metode moderne de predare. 

În cazul metodelor inovative de învăţare aducem în discuţie: platformele online, 

învăţarea reciprocă, metoda mozaicului. 

Printre platformele online se numără Digitaliada [8], care poate fi şi o metodă de 

evaluare. Pe site-ul platformei, atât elevii, cât şi profesorii pot găsi o multitudine de materiale 

video. Metodele moderne de evaluare pot lua forma platformelor online. Dintre instrumentele 

numerice inovative, amintim Kahoot [2], Quizizz [4; 5]. Prin folosirea acestora, elevii răspund la 

întrebări online, folosind în acelaşi timp şi telefonul personal. Întrebările sunt create de 

profesor, iar elevii au un anumit timp la dispoziţie pentru a răspunde la ele. 

„Cross over teaching” [6] – Învăţarea prin suprapunere. Deşi acest tip de predare nu 

include tehnologia, este o experienţă care îmbogăţeşte atât elevii, cât şi şcoala. În acest caz, 

procesul de învăţământ se petrece într-un context informal, cum ar fi locurile de tip after-school, 

sau vizitele la muzee şi diferitele prezentări. Profesorul poate asocia contextul educaţional cu 

experienţele elevilor. Acest tip de predare este îmbogăţit prin adăugarea unor întrebări 

suplimentare pe o anumită temă discutată. Elevii pot susţine apoi dezbateri în sala de clasă, în 

funcţie de notiţele lor din excursiile sau vizitele desfăşurate în diverse locaţii, pot prezenta 

pozele realizate şi le pot dezbate împreună. 

Predarea cu ajutorul  „Smart-boardului” - tabla interactivă [6]. Smart board-ul 

reprezintă o modalitate eficientă de a trezi clasa „la viaţă”, în timp ce elevii sunt ajutaţi să aibă o 

experienţă  mai înălţătoare în ceea ce priveşte nivelul de implicare şi de înţelegere.   

Metoda „Flipping Classroom” [7] este o metodă modernă utilizată în educaţie. De obicei, 

aceasta presupune (re-)crearea conţinuturilor în format digital, ca pagină/ aplicaţie-web sau ca 

videoclip online. Strategia facilitează minimalizarea timpului alocat predării şi maximizarea 

timpului necesar interacțiunii cu elevii. „Inversarea” (flip) constă în faptul că „predarea” 

noţiunilor de bază ale unei lecţii se face acasă şi nu în sala de clasă. „Tema” de acasă a elevilor 

constă în angajarea lor motivată, cu eforturi proprii creative, în procesul cunoaşterii, iar temele 

date clasic pentru aplicarea şi consolidarea conţinuturilor se efectuează în activitatea 

colaborativă din sala de clasă. 

Elevii câștigă controlul asupra procesului de învăţare prin studierea materialelor de curs 

în afara clasei, folosind lecturi, cursuri video pre-înregistrate (folosind tehnologia, cum ar fi 

Tegrity) sau emisiuni de cercetare. Scopul principal al acestei metode  este de a cultiva 

experienţe de învăţare variate pentru cei care învaţă, care pot include învăţarea prin colaborare, 

învăţarea bazată pe proiect, învăţare colaborativă de tip peer-learning şi rezolvare de probleme. 

De multe ori a fost denumită ca „activitatea şcolară la domiciliu şi munca la domiciliu în şcoală”. 

Avantajele folosirii acestei metode: 

 reprezintă un amestec de predare directă cu învăţarea de tip constructivist; 

 este un mijloc de creştere a interacţiunii/ „timpului de contact” între elevi şi profesor; 
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 este o modalitate prin care elevii îşi asumă responsabilitatea pentru propria lor învăţare; 

 elevii nu rămân în urmă dacă absentează, informaţiile le pot obţine online; 

 toţi elevii sunt implicaţi în procesul de învăţare; 

 conţinutul informaţiilor este permanent arhivat, poate fi revizuit sau remediat oricând. 

În continuare voi descrie aşa cum văd eu desfăşurarea unei lecţii de limba şi literatura 

română la şcoală – designul unei lecţii de compunere care foloseşte metoda „flip classroom”.  

Tema: Compunere după un plan de idei – „Planuri de vacanţă”, clasa a VIII-a.  

Presupunând că toţi copiii au acces la Internet şi grupul casei este constituit, voi încerca 

să-mi încep activitatea propriu-zisă. Voi folosi un curs video pre-înregistrat în care le voi 

prezenta copiilor tema lecţiei, apoi le voi prezenta o compunere model, rugându-i ca şi în 

compunerea pe care o vor face să ţină cont de câteva aspecte: 

 să delimiteze părţile compunerii; 

 formularea propoziţiilor să fie în concordanţă cu planul de idei al compunerii; 

 le voi prezenta criteriile de redactare şi apreciere a lucrărilor; 

 să ţină cont în structurarea compunerii de introducere, cuprins şi încheiere. 

Tot în cadrul  acestui curs, le voi prezenta copiilor diferite imagini, precum şi site-uri de unde 

pot culege diferite informaţii. Elevii se vor documenta în legătură cu subiectul expus, resursele 

web identificate de elevi pe parcursul documentării vor fi incluse în compunere, sub forma 

referinţelor bibliografice. Aceasta reprezintă tema lor de vacanţă, deci copiii vor lucra în ritm 

propriu. Compunerile vor fi prezentate şi analizate în clasă; cea sau cele câştigătoare urmând să 

fie afişate pe pagina web a şcolii. Acestea vor fi încărcate de către elevi, sub îndrumarea 

profesorului. La finalul expunerii, voi preciza că vor putea lucra în mod colaborativ şi în echipe 

formate din 2 sau 3 elevi. De regulă, metoda mai sus prezentată se poate folosi în cadrul 

activităţilor de consolidare şi mai puţin în cele de predare, întrucât de multe ori sunt necesare 

informaţii suplimentare pe care profesorul trebuie să le ofere pe loc. 

Învăţarea cu ajutorul sistemelor de stocare CLOUD. Folosirea tehnologiilor la clasă 

permite profesorilor să experimenteze metode inovative de predare. Folosirea sistemelor de 

stocare de tip CLOUD este o metodă prin care profesorii pot stoca resurse de predare vitale, cum 

ar fi proiecte didactice, notiţe, lecturi audio, filmări etc.. Acestea pot fi accesate de către elevi din 

confortul casei lor, de câte ori au nevoie, fiind doar la un click distanţă de accesul la informaţiile 

necesare. De asemenea este folositor pentru elevii care din diverse motive nu au participat la 

ore, astfel ei putând recupera orele pierdute în timp util.  

O altă metodă inovativă, folosită cu succes la clasă, a fost metoda Lapbooking [1], o 

metodă inovativă care stârneşte interesul şi creativitatea oricărui elev şi care îi ajută pe elevi să 

sintetizeze ceea ce au studiat la diferite discipline. Produsul finit al acestei metode se numeşte 

lapbook. 

Lapbook-ul este un portofoliu realizat prin ataşarea pe un suport de carton de 

dimensiunile unui dosar, a unor minicartele care cuprind elemente esenţiale ale temei studiate, 

o broşură interactivă folosită pentru a revizui cunoştinţele, care oferă un spaţiu generos pentru 

desene, poveşti grafice, diagrame, jocuri, ghicitori, benzi desenate, întrebări şi răspunsuri, 

curiozităţi din orice subiect studiat, adunate, lipite şi creativ afişate, o creaţie originală, diferită 

în funcţie de creator şi de subiect. Un lapbook are multe imagini şi este plin de culoare. Acest 

portofoliu se deosebeşte de cel clasic prin faptul că: 

 este mult mai prietenos datorită culorilor şi formelor diferite; 

 este mai puţin plictisitor datorită activităţilor diverse din momentul realizării; 

 foloseşte foarte multe instrumente de lucru; 

 permite o abordare transdisciplinară a temei; 

 ajută la formarea abilităţilor organizatorice ale elevului; 
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 poate fi recitit oricând. Din păcate, în Moldova lapbook-ul este o metodă prea puţin 

cunoscută şi prea rar folosită. 

,,Profesorul care nu permite şi nu încurajează diversitatea operaţiilor în tratarea 

problemelor restricţionează dezvoltarea intelectului elevilor, restrângându-le viziunea doar în 

direcţia în care mintea profesorului este întâmplător de acord.” 

Concluzii. Educaţia online nu e una eficientă, dacă nu este integrată în educaţia offline. Dacă 

ne propunem şi inteţionăm să inovăm eficient acest domeniu, iată câteva soluţii: 

 Fă content care le place la elevi atât de mult, că ei singuri îl găsesc şi îl privesc (aşa cum 

face Crash Course). 

 Fă content care le place profesorilor atât de mult, încât ei îl vor arăta elevilor săi. 

 Fă aşa ca aplicaţia sau platforma creată de tine să fie folosită de către profesori şi elevi în 

clase în diferite oraşe şi sate din Moldova.  

Cum se realizează? Încă nu ştim... Aceasta e – deja – o altă provocare. 
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CUNOAŞTEREA ACTIVĂ A PLAIULUI NATAL – 

O ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ 

 

TAMARA VERINGĂ, 

profesor, 

Gimnaziul Covurlui, r-nul Leova 

 

Abstract: The children’s are the goodest observors and observation is a fundamental form of 

human activity based on curiosity from the surronding world. I believe that excursion is a step to 

understanding by observation directly to home town. The curiosity of children’s is huge and their 

manifesting for new things as a sponge offer them to absorb the information from mother nature 

and not at last from   sensorial system. The knowledge’s are stored in the book of the memory for a 

period of long term and sometimes for whole life. 

 

Introducere  

Anual, 27 septembrie este sărbătorită Ziua Mondială a Turismului, sloganul fiind: 

,,Libertatea de a călători uneşte oamenii planetei.” Din a. 1999 celebrarea la nivel naţional a  

acestei sărbători a fost oficializată şi în Republica Moldova.  Elevul este un turist în devenire 

aflându-se într-o excursie, iar sloganul parafrazat la nivel naţional, după mine, ar fi ,,Libertatea 

de a călători prin ţară uneşte cetăţenii.”. 

Materiale şi metode 

Organizarea excursiilor cu copiii din mediul rural, care călătoresc mult mai puţin decât cei 

din mediul urban, reprezintă o revelaţie, îmbinăm utilul – cunoaşterea plaiului natal, cu plăcutul 

– momente de relaxare, de creare a stării de bine. Cunoaşterea activă este fructuoasă, copiii 

rămân cu amintiri pe termen lung, uneori pentru totdeauna. 

 

 

 

Tabelul 1. Etapele organizării excursiei 

1. Prezentarea elevilor obiective turistice din ţară şi alegerea în comun a traseului 
excursiei. 

2. Elevii fac cunoştinţă cu regulile de comportament solicitate în timpul excursiei şi afirmă, 
în scris, acordul respectării lor. 

3. Solicitarea acordului, în scris, a părinţilor/tutorelui de a permite copilului să meargă în 
excursie. 

4. Solicitarea acordului, în scris, a conducătorului mijlocului de transport despre 
responsabilitatea vieţii şi sănătăţii copiilor în timpul deplasării. 

5. Propria declaraţie, în scris, despre responsabilitatea vieţii şi sănătăţii copiilor în timpul 
excursiei. 

6. Solicitarea acordului, în scris, a direcţiei instituţiei de a permite organizarea excursiei. 
 

 

Tabelul 2. Obiectivele turistice certificate pe parcursul propriei activităţi 

Obiective turistice Frecvenţa 
deplasării 

      Anotimpul 

Rezervaţia peisagistică Saharna 5 Primăvara, toamna 
Rezervaţia peisagistică Ţâpova 5 Primăvara, toamna 
Rezervaţia peisagistică Trebujeni 6 Primăvara, toamna 
Mănăstirea Căpriana 5 Primăvara, toamna 
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Mănăstirea Hâncu 12 Primăvara, toamnă 

Mănăstirea Condriţa 12 Primăvara, toamna 
Mănăstirea Suruceni 10 Primăvara, toamna 
Pădurea Tigheciului 10 Primăvara 
Staţia Tinerilor Naturalişti, Leova 4 Toamna 
Cetatea Sorocii  1 Toamna 

 

Observările, aflându-ne în mijlocul de transport, încep cu adevărat abia atunci când 

ajungem cu copiii în locuri necunoscute pentru ei. Ajunşi la faţa locului, reamintesc necesitatea 

respectării regulilor de comportament şi că, fiecare elev este responsabil de sine şi de toţi ceilalţi 

în acelaşi timp. Emoţiile copiilor sunt la început continuu auzite. Ei au nevoie de timp să admire 

mediul în care se află. Pe dată ce atmosfera devine calmantă anunţ motto-ul excursiei ,,Natura 

cântă şi ne-ncântă” şi scopul ei polivalent: observarea interacţiunii componentelor naturii în 

ecosistemul silvic. 

Observare directă 

 Podişul Codrilor, anotimpul primăvara. Participanţi – elevii claselor a VII-a – a IX-a                          

Notă: Atrag atenţia elevilor să observe diverse elemente ale naturii, frecvent le adresez întrebări, 

intervin cu completări, operând cu termeni geografici, biologici, ecologici. 

 

Tabelul 3. Observări directe 

Poziţa 
geografică 

Unde ne aflăm în momentul dat? Care este poziţia fizico-geografică în 
limitele Republicii Moldova? În ce regiune economico-geografică se află 
sectorul silvic? În ce raion ne aflăm? 

Relieful Pe care unitate de relief ne aflăm în momentul dat? Ce forme de relief 
observăm? Ce procese exogene se manifestă? (R.: Câmpia Europei de Est-
Podişul Moldovei – Podişul Codrilor – eroziune, alunecări de teren) 

Biodiversitatea 
vegetală şi 
animală a 
pădurii de 
foioase 

Etajarea pădurii – arbori, arbuşti, subarboret, învelişul ierbos, plante 
efemere;  
Plante medicinale  din codru; plante comestibile: urzica, leurda; 
Starea litierei: activitatea  reducenţilor; 
Lumea animală – vertebrate şi nevertebrate;  
Specii sedentare, migratoare;  
Specii diurne, nocturne; 
Specii de plante şi animale din Cartea Roşie: statutul speciei – vulnerabilă, 
pereclitată, critic pereclitată. 

Relaţiile  
a) relaţiile 
organismelor cu 
mediul 
b) relaţiile dintre 
organisme 

Schimbările fenologice – natura vie reacţionează la schimbarea intensităţii 
luminii. 
Relaţii de simbioză: insecte polenizatoare – florile  plantelor; ciuperci pe 
trunchiurile copacilor. Relaţii de semiparazitizm – vâscul şi copacul pe care 
este ancorat. Alcătuirea unor lanţuri trofice, reţele trofice; 
Prezenţa bioindicatorilor,  aprecierea gradului de poluare,  licheni prezenţi 
pe partea nord-vestică a tulpinii (explic cauza).                                        

Solul Sol zonal – format sub influența zonalităţii climei şi a vegetaţiei. 
Caracterizarea tipului de sol cenuşiu. 

Consecinţele 
hazardurilor 
climatice  

Aprecierea  influentei hazardurilor climatice asupra pădurii – prezenţa 
crengilor rupte de furtună şi greutatea poleiului, scoarţa copacilor plesnită –  
îngheţarea şi lezarea scoarţei copacilor, prezenţa copaci uscaţi cauzate de 
ger, secetă. 
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După finalizarea acestei scurte investigări a mediului anunţ pauza de masă, apoi elevii 

organizează jocuri, deseori s-au scăldat în aceeaşi zi la Condriţa şi Hâncu, la Căpriana înconjurau 

lacul. Fac numeroase fotografii, colectează frunze ale plantelor necunoscute pentru identificare. 

Elevii participanţi la excursie cunosc din start, că vor participa la elaborarea unui produs 

comun cu genericul ,,Codrul cântă şi ne-ncântă”. Eu, cunoscând potenţialul intelectual al fiecărui 

copil, repartizez activităţile individuale de cercetare, inclusiv copiilor cu CES. 

 

Tabelul 4. Activităţile individuale de cercetare 

Activităţile  
de 
cercetare 
în grup 

Orientări de descriere Repartizarea 
sarcinilor; 
numărul de 
elevi,  
clasa 

Modelul   
Ştiu–Vreau să ştiu–
Am învăţat 

Modelul SINELG 

Ştiu Vreau 
să 
ştiu 

Am 
învăţat 

Cunosc Nou Contradictoriu, 
ştiam alte 
informaţii 

Confuz, 
de 
cercetat 

Poziţia 
geografică  

PFG şi PEG a 
Podişului Codrilor 

                                2 elevi, 
Clasele a  
VIII-a – a IX-a 

Relieful  Unitatea de relief din 
Europa, Republica 
Moldova, forme de 
relief 

 3 elevi,  
clasa a VIII-a 

Clima Algoritmul de 
descriere a zonei 
climatice 

 3 elevi,  
clasa a 
 VII-a 

Vegetaţia  Etajarea vegetaţiei silvice. Specii incluse 
în Cartea Roşie a Republicii Moldova; 
plante comestibile 

3 elevi,  
clasa a VII-a 

Lumea 
animală  

 Nevertebrate, vertebrate; specii 
sedentare, migratoare; specii ce cad în 
hibernare; specii incluse în Cartea Roşie a 
Republicii Moldova 

4 elevi,  
clasa a IX-a 

Solul Sol zonal; 
Caracterizarea 
tipului de sol cenuşiu 

 3 elevi,  
clasa a VII-a 

Complexe 
monastice 

 Descrierea complexelor monastice: 
Căpriana, Hâncu 

4 elevi,  
clasa a IX-a 

Învăţ să fiu 
creativ(-ă) 

Produs creativ la dorinţă: desen, poezie, plantă ierbarizată; eseu, 
echibană, fotografii, aplicaţie din tulpini 

Clasele a VII-a 
– IX-a 

 

Elevii prezintă produsele, formează panoul ,,Codrul cântă şi ne-ncântă”. Notez toţi elevii 

participanţi la excursie, încurajând cunoaşterea activă a plaiului natal. Referindu-ne la scopul  

excursiei, afirmăm cu certitudine că viziunea lui  John Dewey: ,,Să laşi copilul să vină la şcoală cu 

toată experienţa căpătată în afara ei şi să plece cu ceva care să fie folosit imediat în viaţa de toate 

zilele” este una actuală. 

 

Tabelul 5. Concluzii 

Concluzii pentru mine ca profesor Concluzii pentru elevi 
  Pornind de la observările directe în natură, 
formez elevilor comportamentul de 
cercetare, aplicând strategiile eficiente Stiu–

Excursiile sunt binevenite: realitatea trăită  
este cel mai puternic argument de motivare a 
cunoaşterii plaiului natal, de educare a 
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Vreau să ştiu–Am învăţat şi SINELG dezvolt 
competenţa de cercetare   ce conduce spre 
atingerea  competenţelor-cheie: 

 competenţa de a învăţa să înveţi;  
 competenţe sociale şi civice; 
 competenţe de exprimare culturală şi 

de conştientizare a valorilor culturale.  

valorilor: patriotism, dezvoltare durabilă, de 
iniţiere a elevilor în cercetare prin 
identificarea proceselor naturale, relaţiilor din 
mediul înconjurător şi  de formare a 
competenţei de cercetare. 

Intensific relaţia profesor-elev prin dialog 
constructiv, corectitudine şi orientare 
profesională.   

Intensific relaţia profesor-elev prin dialog 
constructiv, corectitudine şi orientare 
profesională. 

În timpul studierii unor noi conţinuturi în sala 
de clasă reactualizez cunoştinţe, fac trimiteri 
la reamintirea unor secvenţe ale excursiei 
(pentru elevii participanţi la excursie). 

Excursiile devin un generator de dezvoltare a 
creativităţii elevilor, dovadă fiind produsele 
elaborate.  

Îmi menţin verticalitatea şi autoritatea, mă 
consider autoritară prin cunoştinţele ce le 
expun logic, comunicarea şi explicarea 
coerentă a realităţii mediului în care mă aflu 
cu copiii. 

 În aceeași zi copiii se află în două medii 
educogene: în sânul naturii şi mediul 
creştinesc ortodox,  mănăstirile în ţară sunt şi  
zone turistice. 

 Devin modelul ce promovează voluntariatul, 
nefiind remunerată financiar, dar fiind 
remunerată din abundenţă emoţional.  

Se creează starea de bine prin relaţionare cu 
natura, cu colegii, cu  turiştii autohtoni şi 
străini întâlniţi la complexele monastice. 

 

Recomandări: 

1. Profesorii din localităţile vecine să colaboreze pentru a organiza excursii la aceeaşi dată 

cu copii de aproximativ aceeaşi vârstă cu scopul relaţionării elevilor din diferite instituţii 

şi, uneori, a completării cunoştinţelor de către organizatori. 

2. Profesorii să solicite ghidului, dacă este posibil, să prezinte obiectivele de cult. 

3. Ar fi bine ca grupul de elevi să fie constituit din elevii claselor a V-a – VII-a sau a VIII-a – 

IX-a. 

 

Bibliografie:   

             1.     Cartaleanu T., Cosovan O., Goraş-Postică V. et al. Formare de competenţe prin      

                     strategii didactice interactive. Chişinău, Pro Didactica, 2008. p. 138; p. 15  

             2.     Dewey J. Trei scrieri despre educaţie. Bucureşti, EDP, 1977. p. 132 
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Capitolul  III. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA PSIHOLOGULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL: 

REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE16 

 

OXANA PALADI,  

dr., conf. univ., 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

 

Abstract: This article presents some realities and perspectives regarding the activity of the 

psychologist in the general education system in the Republic of Moldova. There are presented 

accredited higher education institutions that train specialists in the domain of psychology as well 

as institutions responsible for coordinating and monitoring psychological activities in general 

education. 

 

În Republica Moldova începând cu anul 1990 au început să fie întreprinse primele acţiuni 

cu privire la asigurarea activităţii psihologice în sistemul educaţional. Actualmente, după o 

perioadă îndelungată de peste 30 de ani, exercitarea profesiei de psiholog în Republica Moldova 

nu este reglementată de acte normative concrete și suficiente. 

La acest capitol relevant este să menționăm importanța cadrului juridic al raporturilor 

privind proiectarea, organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea sistemului de educaţie din 

Republica Moldova care este stabilit de Codul Educaţiei al RM - document valoros pentru toți 

actorii educaționali. Aici, în conformitate cu prevederile articolului 5, misiunea educaţiei este: 

satisfacerea cerinţelor educaţionale ale individului şi ale societăţii; dezvoltarea potenţialului 

uman pentru a asigura calitatea vieţii, creşterea durabilă a economiei şi bunăstarea poporului; 

dezvoltarea culturii naţionale; promovarea dialogului intercultural, a spiritului de toleranţă, a 

nediscriminării şi incluziunii sociale; promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii; facilitarea 

reconcilierii vieţii profesionale cu viaţa de familie pentru bărbaţi şi femei [1]. De această misiune 

a educației sunt responsabili în mare măsură psihologii din sistemul educațional.  

De altfel, conform articolul 53 al Codului Educației personalul din învăţământul general 

este constituit din personal de conducere, personal didactic, personal didactic auxiliar şi 

personal nedidactic. Respectiv, acest articol denotă că funcţia de psiholog este considerată funcţie 

didactică [1]. Această situație nu este acceptată de către toți psihologii din acest sistem, dar alte 

oportunități, la acest moment, nici nu se conturează.  

Un vădit impediment pentru dezvoltarea cu succes a psihologiei educaționale, în țara 

noastră, este și faptul că nu dispunem de o Lege cu privire la exercitarea profesiei de Psiholog. Pe 

parcursul a mai multor ani, (după anul 1990) au fost întreprinse unele acţiuni, în 2009, în 2015, 

2018, apoi în 2020 cu referire la elaborarea actului normativ, dar din anumite cauze aceste 

proiecte nu au fost finalizate [2, p. 406]. În anul 2015 în cadrul unei conferinţe organizate de 

                                                             
16 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității 

psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane, 

20.80009.1606.10. 
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către reprezentanţii mediului academic din Republica Moldova împreună cu reprezentaţii 

Colegiului Psihologilor din România s-a evidenţiat faptul că psihologii din Moldova activează fără 

norme metodologice și standarde de funcţionare, iar unii practică această meserie ilegal. Astfel 

s-a făcut iarăși accent pe faptul că elementar, Moldova nu are o Lege a Psihologului care ar 

reglementa activitatea acestor specialiști, așa cum este, de exemplu, în România și în multe alte 

ţări.  

Un alt proiect de lege a fost elaborat în anul trecut, 2020, de către un grup de deputaţi și 

grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de lege privind exercitarea profesiei de psiholog, 

constituit pe platforma Comisiei protecţie socială, sănătate și familie. Din grupul de lucru au făcut 

parte reprezentanţi ai mediului academic, psihologi care activează în diferite structuri ale 

statului: educaţie, sănătate, apărare, psihologi de liberă practică, reprezentanţi ai organizaţiilor 

neguvernamentale. Dar nici această activitate nu are până la acest moment o finalitate. 

Printre condițiile care au impus elaborarea proiectului de act normativ, de către grupurile 

menţionate, sunt indicate următoarele:  

 Domeniul activității psihologice devine tot mai important.  

 În mod deosebit, necesitatea reglementării juridice a activității de psiholog a fost 

accentuată în perioada stării de pandemie.  

 Zilnic, tot mai multe persoane necesită asistență psihologică și, spre regret, sunt 

frecvente cazurile când serviciile psihologice sunt oferite de către persoane necalificate 

și în condiții necorespunzătoare. Or, activitatea psihologică presupune și respectarea 

principiilor de bază, pregătire în psihologie conform standardelor universitare, 

respectarea metodelor psihologice și aplicarea acestora într-un mod corespunzător 

pentru a promova dezvoltarea, bunăstarea și eficiența indivizilor, grupurilor, 

organizațiilor și societății per ansamblu.  

 Ținând cont de importanța activității psihologice în sporirea calității vieții cetățenilor 

prin intervenție în toate etapele existenței unui individ, asistarea persoanelor în 

rezolvarea unor situații de criză, sociale, profesionale sau familiale, în vederea 

valorificării resurselor personale, conștientizarea propriilor nevoi și limite, 

restructurarea personalității și a mecanismelor de a face față factorilor stresogeni, 

devine absolut necesar ca acest domeniu să beneficieze de atenție sporită din partea 

statului, de conștientizare a importanței și impactului factorilor psihici asupra vieții din 

partea juriștilor, medicilor, pedagogilor, organizațiilor, dar mai ales din partea 

cetățenilor.  

Actualmente, sistemul național de prestare a serviciilor psihologice se confruntă cu 

deficiențe majore în activitate: lipsa standardelor, salarizarea precară a psihologilor, lipsa unui 

organ de reglementare a activității de psiholog și supraveghere etc.. 

Deci, soluţionarea acestor probleme, dar şi a altor ce se propun a fi rezolvate, constituie о 

condiţie esenţiala pentru asigurarea calităţii prestării serviciilor psihologice. De altfel, în nota 

informativă se evidențiază și faptul că proiectul de lege (2020) a fost elaborat pentru a unifica 

standardele privind asistenţa psihologică, furnizarea de servicii psihologice de calitate [3].  

Evident că elaborarea şi implementarea acestui act normativ va duce la îmbunătăţirea 

activităţii psihologice în sistemul de învăţământ, dar când totuși se va întâmpla? 

În același context evidențiem că în ţara noastră până la momentul de faţă nu există o 

Asociaţie a Psihologilor din Republica Moldova care să fie funcţională pentru toţi psihologii și să 

reprezinte interesele acestora similar experienţelor internaţionale - bunăoară, România, Canada, 

Finlanda etc., care se bucură de mare succes. Menţionăm că este deosebit de importantă crearea 

unei astfel de organizaţii profesionale din care să facă parte toţi psihologii din Republica 

Moldova. Respectiv această Asociaţie Naţională a Psihologilor din Republica Moldova va 
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reprezintă profesia de psiholog în raport cu autorităţile naţionale și internaţionale, va 

reprezenta interesele acestora, va institui standarde de calitate a serviciilor psihologice, va 

asigura dezvoltarea profesională a psihologilor etc. [2, p. 395]. 

 

Formarea profesională inițială a psihologului din sistemul educațional este un alt aspect 

care necesită atenție deosebită. În Republica Moldova, actualmente, formarea specialiștilor în 

psihologie se realizează prin studii de licență și masterat în cadrul instituțiilor de învățământ 

superior acreditate (Tabelul 1).  

 

Tabelul 1. Instituțiile de învățământ superior acreditate din Republica Moldova  

care oferă formare în psihologie pentru ciclul I și ciclul II 

 INSTITUȚII  
DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

SUPERIOR 
SPECIALITATEA LICENȚĂ SPECIALITĂȚI MASTER 

1.  Universitatea de Stat din 
Moldova  

Psihologie  Psihologie clinică; 
 Psihologie judiciară; 
 Psihologia muncii și 
organizațională. 

2.  Universitatea Pedagogică de 
Stat „Ion Creangă” 

Psihologie  Activitatea 
psihoeducațională de 
consiliere și psihoterapie 
a psihologului practic; 

 Psihodiagnostic și 
intervenții în diferite 
tipuri de organizații;  

 Asistența psihosocială în 
sistemul legal. 

3.  Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălți 
 

Psihologie  Psihologie judiciară; 
 Consiliere psihologică în 
instituţii şi organizaţii. 

4.  Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova 
 

Psihologie  Psihologie clinică și 
consiliere psihologică; 

 Psihologie judiciară; 
 Psihologie socială. 

 

Din Tabelul 1 observăm că formarea specialiștilor în psihologie prin studii de licență și 

masterat se realizează în cadrul celor patru instituții de învățământ superior acreditate și 

anume: Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea Liberă Internațională din Moldova. 

Vizibil este faptul că – printre specialitățile propuse de aceste instituții pentru ciclul II, masterat 

– nu se regăseşte, valorificată separat, specialitatea Psihologia educațională. 

Astfel, considerăm că actualmente о altă condiţie esenţială pentru asigurarea activității 

psihologice de calitate în sistemul educațional este și dezvoltarea unui program eficient de 

formare profesională inițială. 

Referindu-ne nemijlocit la activitatea psihologilor din toate instituţiile de învăţământ 

determinăm că este coordonată, în ordine ierarhică de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării 

prin Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică (articolul 129 din Codul Educaţiei al 

Republicii Moldova), Organele Locale de Specialitate în domeniul Învăţământului, Serviciile de 

Asistenţă Psihopedagogică. Acest sistem creat în domeniul educaţiei este unul funcţional. De 

altfel, activitatea psihologului din instituţiile de învăţământ devine importantă pentru întregul 

https://usarb.md/
https://usarb.md/
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sistem. După cum am indicat anterior în cadrul acestor reţele psihologul este considerat cadru 

didactic. Conform Figurii 1, sunt observabile relaţiile dintre structurile menţionate. 

 
Figura 1. Instituţii responsabile de coordonarea și monitorizarea activităţii psihologice  

în învăţământul general din Republica Moldova 

 

Ilustrarea grafică reliefează instituţiile responsabile de coordonarea și monitorizarea 

activităţii psihologice în învăţământul general la diferite niveluri. 

În contextul celor prezentate luăm în considerație și faptul că procesul educaţional trebuie 

să răspundă diversităţii copiilor și cerinţelor individuale de dezvoltare și să ofere oportunităţi și 

șanse egale de a beneficia de drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare și educaţie de 

calitate în medii comune de învăţare. Această abordare a solicitat sistemului educaţional să 

identifice posibilităţi și să dezvolte structuri la diferite niveluri care ar facilita un mediu 

prietenos de educaţie și incluziunea educaţională a tuturor copiilor. Deci, în ierarhia instituţiilor 

care au atribuţii în asigurarea asistenţei psihologice și psihopedagogice a copilului, care, din 

anumite motive, nu poate studia conform unui program standard sau întâmpină alte tipuri de 

bariere în procesul de realizare a unui demers educaţional și necesită pregătire și/sau sprijin 

adiţional pot fi identificate: 1. la nivel naţional – Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică 

– CRAP (art. 129.1); 2. la nivel raional – Serviciul raional/municipal de asistenţă psihopedagogică 

– SAP (art. 129.2); 3. la nivel instituţiei de învăţământ trebuie să se presteze asistenţă 

psihopedagogică (art. 20.5) pentru ca toţi copiii, inclusiv cei cu cerinţe educaţionale speciale, să 

achiziţioneze competenţe de bază și alte competenţe asociate, prin dezvoltarea formelor de 

suport: - comisia multidisciplinară școlară (CMI); - echipa de elaborare a Planului educaţional 

individualizat (PEI); - Centrul de resurse pentru educaţia incluzivă (CREI); - personal de suport 

specializat: psihologul, psihopedagogul, logopedul, cadrul didactic de sprijin [2, p. 395]. 

De menționat este și faptul că modul de organizare și desfășurare a activității psihologului 

în instituțiile de învățământ general este stabilit de Reperele metodologice privind activitatea 

psihologului în instituțiile de învățământ general aprobate prin ordinul Ministerului Educației 

Culturii și Cercetării nr. 02 din 02.01.2018. Conform acestora specialistul psiholog își desfășoară 

activitatea în baza Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014; Legii nr. 140 
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din 14 iunie 2013 cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situații de risc şi a copiilor 

separați de părinți; Legii nr.45-XVI din 01 martie 2003 cu privire la prevenirea şi combaterea 

violenței în familie; Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități; Hotărârii Guvernului nr. 270 din 08 aprilie 2014 cu privire la aprobarea 

Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, 

referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potențiale victime ale violenței, neglijării, 

exploatării şi traficului; Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului, aprobată prin ordinul 

ministerului nr. 99 din 26 februarie 2015; Codului de etică al cadrului didactic, aprobat prin 

ordinul ministerului nr. 831 din 07 septembrie 2015; altor acte normative relevante. 

Scopul activităţii psihologului școlar constă în prevenirea, identificarea și intervenţia 

psihologică în vederea dezvoltării personalităţii copilului, iar obiectivele activității de muncă 

sunt: a) asigurarea suportului psihologic pentru dezvoltarea și formarea unei personalităţi 

capabile de autodezvoltare, care să posede un sistem de cunoștinţe și competente necesare 

integrării psihosociale; b) prevenirea și combaterea excluderii/marginalizării copiilor în 

instituţiile de învăţământ general; c) identificarea și intervenţia timpurie în cazul copiilor aflaţi 

în dificultate, în situaţie de risc; d) conlucrarea cu administraţia instituţiei, cadrele didactice, alţi 

specialiști care asistă copilul, părinţii/reprezentanţii legali în crearea mediului educaţional 

favorabil pentru dezvoltarea copilului. 

Activitatea psihologului include următoarele direcţii de activitate: 1. Activitatea de 

prevenţie/profilaxie; 2. Activitatea de evaluare psihologică și psihodiagnoză (individuală și de 

grup); 3. Activitatea de intervenţie psihologică, ce presupune: consiliere psihologică și activităţi 

de dezvoltare personală [4]. 

Direcțiile de activitate prezentate ne confirmă faptul că psihologul trebuie să posede 

competențe înalte în activitatea sa. În Figura 2 este prezentată structura procesului de asistenţă 

psihologică intrainstituţională în Republica Moldova. 

 

 
Figura 2. Structura procesului de asistenţă psihologică intrainstituţională în Republica Moldova 
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Această structură reliefează ponderea fiecărei componente asupra funcționalității 

eficiente a mecanismului de asistență psihologică, precum felurile serviciilor valorificate. În 

Tabelul 2 sunt prezentaţi indicatorii statistici cu referire la numărul serviciilor 

raionale/municipale de asistenţă psihopedagogică, numărul specialiștilor (psihologi, 

psihopedagogi, logopezi, pedagogi) în cadrul SAP-urilor, numărul Centrelor de resurse pentru 

educaţia incluzivă în instituţiile de învăţământ, numărul psihologilor în instituţiile de 

învăţământ general din Republica Moldova pentru perioada anilor 2014-2019. 

 

Tabelul 2. Indicatori statistici 2014-2019 

 
 

Conform indicatorilor statistici prezentaţi (Tabelul 2) observăm că începând cu anul 2014 

și până în 2019 este în creștere numărul specialiștilor (psihologi, psihopedagogi, logopezi, 

pedagogi) în cadrul SAP-urilor. Totodată, este în creștere și numărul Centrelor de resurse pentru 

educaţia incluzivă în instituţiile de învăţământ, respectiv numărul acestora fiind de 585 în anul 

2014 și de 861 în 2019. Constatăm că este fluctuant numărul psihologilor în instituţiile de 

învăţământ general din Republica Moldova, fiind 447 de psihologi angajaţi în 2014 și 430 în anul 

2019 [2, p. 395]. 

La acest subiect, cercetătorii din cadrul proiectului Bazele teoretice și metodologice ale 

asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor 

societale contemporane au realizat o analiză a datelor privind numărul psihologilor din 

instituțiile de învățământ general în anul 2020. Respectiv, în instituţiile de învăţământ general 

din Republica Moldova activează actualmente circa 430 de psihologi. Dintre aceștia cei mai mulţi 

psihologi activează în mun. Chișinău, aproximativ 140 de specialiști, iar cei mai puţini psihologi 

sunt în raioanele Cantemir și Nisporeni. La nivel de raion/municipiu activează circa 50 de 

psihologi în Serviciile de asistenţă psihopedagogică. De altfel, raportând numărul total de 

specialiști psihologi din sistem, la numărul de 1200 instituţii de învăţământ primar și secundar 

general din ţară, în care studiază circa 321375 copii, dintre care 9446 copii cu cerinţe 

educaţionale speciale, putem concluziona că există o necesitate stringentă de dezvoltare și 

consolidare a serviciului psihologic la nivel instituţional. O altă problemă constatată se referă la 

fluctuaţia mare în rândul psihologilor din instituţiile de învăţământ general, unul din 

argumentele prioritare fiind invocat salarizarea specialiștilor. De altfel, în același context o altă 

problemă majoră o constituie calificarea profesională a psihologilor și competenţele pe care 

specialiștii le prezintă în raport cu necesităţile și solicitările de intervenţie la nivel instituţional.  

În ultima perioadă s-au intensificat problemele cu care se confruntă elevii, cadrele 

didactice și de conducere, părinţii/reprezentanţii legali, iar psihologii nu întotdeauna le fac faţă. 

Constituie o problemă și faptul că psihologii din sistemul de învăţământ general nu posedă 

suficiente materiale care le-ar facilita activitatea, respectiv fiind necesare lucrări care să 
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răspundă necesităţilor actuale. Uneori și cursurile de formarea profesională continuă la care 

participă psihologii școlari nu corespund necesităţilor de formare ale acestora, dar și 

problemelor cu care se confruntă specialiștii la nivel de servicii solicitate, în special în diverse 

situații de criză din societate. 

Evident că la momentul actual la aceste probleme enumerate se alătură și provocarea 

societală de mare amploare pentru sistemul educațional din țara noastră, din cauza epidemiei 

COVID-19 care are repercusiuni directe și majore asupra activității psihologilor școlari                   

[2, pp. 391-392]. 

În concluzie subliniem că provocările și condițiile enumerate ne ghidează în conturarea 

perspectivelor necesare pentru asigurarea activității psihologice eficiente în sistemul de 

învățământ general. Acestea reliefează, în primul rând, necesitatea elaborării legislaţiei naţionale 

cu privire la exercitarea profesiei de psiholog, îmbunătățirea activității psihologice la nivel de 

sistem educațional precum și formarea profesională inițială și continuă de calitate a psihologilor. 
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COMUNICAREA – MEDIU DE FORMARE ȘI MANIFESTARE 

A ATITUDINILOR FAȚĂ DE INVĂȚARE17 

 

AGLAIDA BOLBOCEANU,  

dr. hab., prof. cerc., 

Institutul de Științe ale Educației 

 

Abstract: Attitude-behavior relation and how attitudes determine interpersonal relationships is 

the main interest of our research. These two psychic formations meet in communication, as an 

activity in which both attitudes and interpersonal relationships appear and develop. In the context 

of our research we examine communication as a factor for the attitudes development and 

interpersonal relationships, a space for appearance, manifestation and development of attitudes, 

but also changing with the development of attitudes. 

 

În dicţionarele de psihologie comunicarea este definită ca o relaţie între indivizi: 

„comunicarea este un proces. Ea implică transmiterea, intenţionată sau nu, de informaţii 

destinate să lămurească sau să influenţeze un individ sau un grup de indivizi receptori”. 

De Vito o explică astfel: „comunicarea se referă la interacţiunea, cu una sau mai multe 

persoane, cu scopul de a trimite şi recepta mesaje care pot fi deformate de zgomote, se referă la 

context, presupune anumite efecte şi furnizează oportunităţi de feedback” 7, p. 4. 

În cazul concret vom aplica definiția elaborată de М.И. Лисина [15], ca fiind una mai 

aproape de scopul aceste comunicări: Comunicarea este acea formă de interacțiune între 

oameni (persoane), în procesul căreia ei fac schimb de informație cu scopul de a institui 

relații și ași unifica forțele pentru realizarea unui scop comun. 

Rolurile comunicării ies în evidenţă din scopurile ei. De Vito menționează următoarele 

scopuri ale comunicării 7, pp. 198, 190: 

a) autodescoperirea (descoperirea personală – în timpul comunicării învăţăm despre noi şi 

despre alţii, ne descoperim, mai ales prin intermediul comunicării sociale, care constă în 

raportarea la alţii şi în final, în propria noastră evaluare.  

b) descoperirea lumii externe (comunicarea dă o mai bună înţelegere a realităţii exterioare, 

a obiectelor şi evenimentelor); 

c) stabilirea relaţiilor cu sens (comunicarea oferă posibilitatea de a stabili şi a menţine 

relaţii strânse cu alţii, deoarece ne place să ne simţim iubiţi şi plăcuţi de alţii);  

d) schimbarea atitudinilor şi comportamentelor (comunicarea, mai ales cea realizată prin 

mass-media, excelează în schimbarea atitudinilor şi comportamentelor noastre şi ale 

altora);  

e) joc şi distracţii (comunicarea este mijloc de destindere, de a face glume, de a ne simţi 

bine).  

Eficacitatea comunicării este strict dependentă de gradul de implicare a individului (sau 

grupului) în ea. Gerard Wackenheim Apud 16, pp. 508-523 consideră că comunicarea 

îndeplinește, în raport cu individul, următoarele funcţii: 

1) funcţia de integrare a individului în mediul său (permite individului să trăiască alături şi 

împreună cu alţii, să ia poziţie faţă de alţii, să se adapteze situaţiilor noi, să ţină seama de 

experienţa altora, să asimileze o parte din ea);  

                                                             
17 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității 

psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane , 
20.80009.1606.10. 
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2) funcţia de dezvăluire şi autodezvăluire (prin comunicare, individul se face cunoscut altora, 

dar şi sieşi, îşi corijează o serie de percepţii şi atitudini eronate, se introspectează şi se poate 

înţelege mai bine); 

3) funcţia valorizatoare (comunicarea răspunde nevoii individului de a fi apreciat, prin 

intermediul ei individul atrăgând atenţia altora asupra sa, implicit, afirmându-se);  

4) funcţia reglatoare a conduitei altora (comunicând cu alţii, un individ îşi poate ameliora 

poziţia în ierarhia grupului, îi poate determina pe aceştia să-şi schimbe atitudinile, creează 

conflicte sau atmosfere destinse în timpul unei conversaţii);  

5) funcţia terapeutică (comunicarea este un mijloc curativ, mărturie în acest sens fiind 

psihanaliza, psihodrama şi întreţinerea rogersiană).  

La fel de importante sunt şi funcţiile comunicării în raport cu grupul 14, p. 202:  

1) funcţia productiv-eficientă (permite realizarea sarcinilor, mai ales în situaţia în care acestea 

implică un înalt grad de cooperare între membrii grupului, ajută "locomoţia" grupului spre 

atingerea scopurilor fixate);  

2) funcţia facilitatoare a coeziunii grupului (prin comunicare se naşte şi există un grup; 

încetarea sau perturbarea ei, se soldează fie cu moartea grupului, fie cu apariţia unor 

disfuncţionalităţi grave;  

3) funcţia de valorizare a grupului (aproape identică cu cea întâlnită şi la nivelul individului: 

prin comunicare grupul îşi afirmă prezenţa, se pune în evidenţă, îşi relevă importanţa, 

originalitatea, îşi justifică existenţa;  

4) funcţia rezolutivă a problemelor grupului (comunicarea salvează onoarea grupului, iar când 

acesta se degradează trece prin perioade dificile, poate fi utilizată ca mijloc terapeutic; 

sociodrama este poate cel mai bun exemplu în susţinerea acestei funcţii. 

Din perspectiva prezentei cercetări este interesantă concepția lui М.И. Лисина 15, p. 5 

despre comunicare. Urmându-l pe А.Н. Леонтьев și pe alți psihologi ruși, cercetătoarea 

consideră comunicarea ca „procesul de interacțiune dintre oameni, care vizează armonizarea și 

unificarea energiilor lor pentru a obține un rezultat comun". Concepția ei oferă un instrument de 

analiză a comunicării ca activitate independentă și a importanței acesteia pentru diverse aspecte 

ale vieții subiectului, inclusiv pentru atitudinile și relațiile interpersonale. Cercetările efectuate 

în cadrul proiectelor de cercetare coordonate de M.И. Лисина s-au axat pe ontogeneza 

comunicării. Cercetătoarea a evidenţiat 4 forme ale comunicării dintre copil şi adult şi a stabilit 

importanţa lor pentru fromarea altor structuri psihice, inclusiv formarea atitudinilor.  

Termenul „relaţie” Popescu-Neveanu 10 p. 613 îl tratează ca „legătură de orice fel între 

două sau mai multe obiecte, fenomene, însuşiri, termeni. Relaţia anulează izolarea, partajarea, 

separaţia absolută, loialitate substanţială sau funcţională, univocă sau reciprocă; accidentală şi 

circumstanţială sau constantă şi necesară; simplă sau complexă, făcând parte dintr-un sistem; 

nemijlocită sau mijlocită. Pentru om, decisivă este interiorizarea relaţiilor sociale, a celor 

practice, cognitive şi comunicative. O relaţie interiorizată ajunge să se realizeze ca o modalitate 

activă de orientare ca o atitudine, la baza conştiinţei umane este capacitatea de întreţinere a 

unor relaţii cu ambianţa prin distingerea şi opoziţia dintre propria persoană şi lume”. 

Steve Duck 4, p. 19 consideră că „relaţiile nu numai că unesc două persoane, dar le şi 

transformă: pe măsură ce senzorii umani adună informaţia, ei o şi reorganizează, indiferent dacă 

este vorba despre informaţii despre alţii, despre sine sau despre alte aspecte ale experienţei. 

Astfel, deşi relaţia este o creaţie a doi oameni, aceştia sunt întru câtva transformaţi de procesul 

de relaţionare”. 

Atât Е.Н. Резников 17, precum și Р.С. Немов 16, studiind problemele care complică 

formarea relaţiile interpersonale a indivizilor, afirmă că ele pot fi diferite după caracter. Acestea 

pot apărea ca interferența diferitor tipuri de relaţii personale, relaţii de colaborare, relaţii cu 
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persoane apropiate sau cu persoane străine; diferenţele de percepţie – modul în care noi privim 

lumea este influenţat de experienţele noastre anterioare, astfel că persoane de diferite vârste, 

naţionalităţi, culturi, sex, educaţie, ocupaţie, temperament etc. vor avea alte percepţii şi vor 

recepta situaţiile în mod diferit.  

Diferenţele de percepţie sunt, deseori, rădăcina multor alte bariere în comunicare.                   

J.P. Codol 6 susţine că indivizii care au mai multe în comun devin adesea prieteni: oamenii 

manifestă predilecţii pentru cei ce le împărtăşesc preferinţele. Sunt evidențiate ca bariere în 

comunicare:  

 Concluziile pripite sau neargumentate – deseori vedem ceea ce dorim să vedem şi 

auzim ceea ce dorim să auzim, evitând să recunoaştem realitatea în sine. 

 Interpretarea incorectă de către persoană a scopurilor, intenţiilor, motivelor altor 

persoane, cât şi a situaţiilor în care se află. 

 Stereotipiile – imaginile simplificatoare, uniform fixate şi apriorice oricărei judecăţi 

profunde şi obiective asupra grupului sau a unor persoane, ori procese sociale 8. 

Învăţând permanent din experienţele proprii, vom întâmpina riscul de a trata diferite 

persoane ca fiind una singură. „dacă am cunoscut un inginer, un student, un miner etc.,             

i-am cunoscut pe toţi”. Profesorii au o imagine stereotipă a „elevului cuminte”, distinctă 

de cea a „elevului-problemă”. Operând cu stereotipii, subiectul (profesorul, spre 

exemplu) subestimează caracteristicile reale ale elevilor. 

 Grupelor sau altor persoane, orientându-şi necorespunzător comportamentul şi 

generalizând adesea manifestările altora după aspecte particulare nesemnificative, 

fixate în imaginea sa apriorică simplificatoare. 

 Prejudecățile – sunt atitudinile în general negative față de membrii unui grup, bazată pe 

simpla apartenență a „subiecților” la acel grup. 

 Lipsa de cunoaştere – este dificil să comunicăm eficient cu cineva care are o educaţie 

diferită de a noastră, ale cărei cunoştinţe asupra unui subiect de discuţie sunt mult mai 

reduse;lipsa de interes – una dintre cele mai mari bariere este lipsa de interes a 

interlocutorului faţă de mesaj.  

 Mesajul trebuie direcţionat astfel încât să corespundă intereselor şi nevoilor celui care 

îl primeşte; 

 Dificultăţi de exprimare – dacă emiţătorul are probleme în a găsi cuvintele potrivite 

pentru a exprima ideile, aceasta va fi în mod sigur o barieră în comunicare şi, inevitabil 

trebuie să-şi îmbogăţească vocabularul. 

 Emoţiile – emoţia puternică poate fi răspunzătoare de blocarea aproape completă a 

comunicării. O metodă de a evita acest blocaj constă în evitarea comunicării atunci când 

sunteţi afectat de emoţii puternice. Aceste stări vă pot face incoerent sau pot schimba 

complet sensul mesajelor transmise. 

 Personalitatea – adeseori, propria noastră percepţie a persoanelor din jurul nostru este 

afectată şi, ca urmare, comportamentul nostru influenţează pe acela al partenerului 

comunicării; rigiditatea comportamentală a persoanei.  

Е.Н. Резников 17 aduce exemple de calități care împiedică relațiile interpersonale: 

narcisismul, aroganța, îngâmfarea, dogmatismul, nesinceritatea etc.; cauzele endogene, printre 

care: incapacitatea persoanei de a se opune celor care-l provoacă la conflicte; incapacitatea 

persoanei de a percepe şi a aprecia psihologia umană. 

Costea Miriam și Dan Stănescu 5, p. 29 descriu factorii uzuali cu caracter inhibator ce pot 

interveni în procesul de comunicare și împiedică formarea și dezvoltarea relațiilor 



233 

interpersonale: zgomotul; limbajul; percepţia și prejudecăţile (filtrarea mesajului); stresul; 

distorsiunea informaţiei; invadarea spaţiului personal.  

Обозов Н.Н. 139, p. 78, evidențiază, că perceperea adecvată a trăsăturilor de 

personalitate, fonul pozitiv al relaţiilor, precum şi condiţiile de colaborare, generează atracţia 

interpersonală, contribuie la dezvoltarea relaţiilor interpersonale și la eliminarea dificultăților 

din această importantă parte a vieții fiecărei persoane.  

Tipul cel mai eficient de comunicare în educaţie şi în interacţiunea pedagogică în general 

este comunicarea empatică – comunicare bazată pe capacitatea cadrului didactic de a 

percepe şi a reacţiona emoţional prompt la trăirile elevilor, luând în considerare 

universul lor intim. Montajul psihologic, intuiţia, voinţa, reacţiile de compasiune şi intuiţie 

empatică suscită implicarea şi coparticiparea oportună a învăţătorului empatic în abordarea şi 

soluţionarea justă a problemelor depistate la elevi, care l-ar putea salva de un eventual şoc 

nervos, de anxietate, de nervozitate excesivă, de distres. Capacitatea de a înţelege gândurile şi 

sentimentele acestora, de a anticipa răspunsurile lor permite cadrului didactic să creeze 

dispoziţie favorabilă, confort psihologic, va stimula dorinţa elevilor de a se încadra activ, a 

participa interesat în activitatea de învăţare, precum şi competenţa de a se debarasa de frica 

insuccesului, învățând cu pasiune. 

E de menţionat, că nu toţi oamenii sunt la fel de empatici şi nu fiecare om poate şi doreşte 

să fie empatic în situaţiile de viaţă cu cei din preajmă. Empatia e compatibilă cu altruismul, iar în 

activitatea pedagogică şi cu măiestria cadrului didactic. Oamenii se pot referi la un registru al 

empatiei sau la câteva concomitent. Puţine persoane sunt personalităţi de tip empatic, posedând 

competenţe empatice integrale. Toate manifestările empatiei într-o măsură avansată şi nu 

limitată ar trebui să fie caracteristice, în primul rând, părinţilor de orice profesie, cadrelor 

didactice, medicilor, preoţilor, conducătorilor de state etc.. A comunica empatic cu un partener 

simpatic e cu mult mai uşor, decât a comunica empatic cu un partener antipatic. Realizarea 

acestei funcţii este favorizată de echilibrul empatiei pe axa identificare–detaşare 

(îndepărtare,distanţare) şi este condiţionată de împrejurări.  

În orice relaţie interpersonală „cunoaşterea empirică a partenerului, ca posibilitate de 

surprindere promptă, dar nu mai puţim profundă, cu scopul de a înţelege elevul, este factor şi 

condiţie inevitabilă în obţinerea succeselor dorite în sens îngust şi larg în activitatea pedagogică. 

Comunicarea empatică valorifică cunoaşterea de sine, conştientizarea profundă a Eu-lui 

propriu; competenţe comunicative dezvoltate cu un cerc larg de oameni; abilitate intelectuală; 

capacitatea de a răspunde adecvat, prompt la emoţiile altora; experienţa personală şi diferenţele 

individuale; experienţa vieţii, prerechizitele empatiei mature; competenţa ascultării active; 

imaginaţia substitutivă; sensibilitate şi receptivitate la sentimentele pe care le trăieşte 

partenerul, precum şi capacitatea verbală/nonverbală de a recepta, identifica şi transmite 

această înţelegere; competenţa de a interpreta just indicii nonverbali – tonul vocii, gesturile, 

expresia feţei ş.a. 

„Ţinta” declanşării mecanismului psihologic al empatiei, după S. Marcus şi M. Davis, sunt: 

 perceperea nemijlocită a partenerului şi contactul cu el; 

 perceperea reprezentării empatiei de alţii şi preluarea critică a modelelor de empatie; 

 libertatea imaginaţiei creative în empatie. 

Empatia ca produs este ceea ce rezultă din procesele cotrăirii, compasiunii şi coparticipării 

prin imitare, preluare a experienţei cuiva, prin combinare cu experienţele exclusiv proprii, nu 

numai la nivel de înţelegere a altuia, ci şi implicarea activă, interesată în rezolvarea problemei 

depistate a celui de vizavi, orientând insistent eforturile spre obţinerea succesului dorit, cu alte 

cuvinte performanţe obţinute în rezultatul eforturilor comune – performanţe la învăţătură, de 

sănătate, sportive, muzicale, plastice, de relaţii etc.. 
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Factorii care amplifică procesul şi produsul empatiei sunt: 

 posedarea unui înalt nivel de altruism; 

 atitudinea de simpatie, pozitivă, de profund respect faţă de cineva; 

 asemănarea, „înrudirea” spirituală cu cineva (interese, credinţă, idealuri comune 

etc.); 

 nivel şi expresie similară empatică a partenerilor de comunicare (tipuri de 

personalitate empatice-personalităţi blânde, binevoitoare, sensibile, prietenoase). 

O persoană care comunică empatic are următoarele caracteristici: 

 experienţa bogată emoţională de comunicare şi de viaţă; deschiderea spre 

comunicare; comunicabilitatea sporită; capacitatea de a asculta atent 

interlocutorul; cunoaşterea profundă şi interpretarea justă a limbajului nonverbal; 

acceptarea, căutarea compromisurilor şi a consilierilor; 

 spirit bogat de observare; interes, sensibilitate sporită şi atenţie interesată faţă de 

oameni, personaje, animale, obiecte şi fenomene ale naturii; inteligenţă rafinată; 

imaginaţie bogată; caracterul critic şi independent al gândirii; libertate 

imaginativă; 

 calităţi altruiste; capacitatea sporită de identificare emoţională; independenţa în 

luarea deciziilor; competenţa de a acţiona prompt, oportun şi constructiv în situaţii 

imprevizibile; 

 competenţe de influenţare educaţională ş.a. 

Cercetările efectuate în sectorul de psihologie al Institutului de Științe ale Educației din 

Republica Moldova (A. Bolboceanu, R. Jelescu) demonstrează că competenţele de comunicare 

empatică ale agenţilor educaţiei conferă activităţii pedagogice sinceritate, profunzime şi 

rafinament. Când empatizează elevii şi părinţii, învăţătorul se simte important, util și necesar în 

viaţa lor, când empatizează învăţătorul, elevii învăţa cu mai multă abnegație, din plăcere.  

În activitatea pedagogică, empatia este, probabil, cea mai solicitată capacitate. Calităţile 

cadrelor didactice, pe care se bazează comunicarea empatică cu elevii, sunt următoarele [8]: 

 apropierea de elevi (dragostea, interesul faţă de ei, de viaţa lor, înţelegerea, îndemnurile, 

sfaturile bune); 

 cunoaşterea şi înţelegerea profundă a universului intim al discipolului, posedarea artei 

de a sesiza toate nuanţele complicate şi delicate ale vieţii lui psihice, precum şi 

dificultăţile activităţii de învăţare, iar din perspectiva situaţiei elevilor să modifice 

continuu programul său operativ de lucru; 

 abilitatea de a vedea copilul cu ochii altui om; 

 capacitatea de a stabili relaţii constructive cu fiecare elev şi cu clasa de elevi în 

întregime; 

 să cunoască şi atitudinea fiecărui elev faţă de sine, pentru a alege corect influenţele 

ulterioare educative proprii faţă de el; 

 capacitatea de a se situa în locul altcuiva în cele mai dificile situaţii(şi la greu, şi la bine); 

 citirea expresiei feţei, mimicii, mişcărilor comportamentale şi apoi propria modelare 

internă, care permite renunţarea la stereotipuri în tratarea elevilor, prin cunoaşterea 

personalităţii lor nu în general, ci în interacţiune cu ei într-o situaţie, clasă concretă, 

urmărind un scop real; 

 anticiparea dificultăţilor în activitatea elevului, înțelegând cum percepe el o situaţie ori 

alta, fiind capabil să preia punctul lui de vedere, prognozându-i judecăţile, anticipând 

mersul activităţii pe care o efectuează ori o va efectua imediat, în timpul apropiat; 
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 consecvenţa şi cumpătul (chibzuit) în acţiunile sale, mai cu seamă în luarea deciziilor, 

prevăzând reacțiile posibile ale lui, evitând astfel şi un eventual conflict, cunoscând bine 

elevul; 

 înţelegerea bună a aspirațiilor elevilor, receptivitatea la nevoile lor, să fie mai aproape de 

ei în toate încercările vieţii, formându-i autoritatea lui ca persoană mai în vârstă şi 

personalitate mai competentă în toate problemele educaţiei, instruirii, dar nu numai ca 

personalitate autoritară,ci prin sinceritate fiind calitate necesară şi importantă de suflet; 

 capacitatea de a pătrunde, a vedea mai departe în sufletul copilului, împotriva expresiei 

pe care gestul şi privirea ar intenţiona să o facă; 

 abilitatea pedagogului contemporan de a se apropia de elev, pentru a-i trezi interesul şi 

dorinţa de cunoaştere; 

 să se apropie de elev în clipele şi situaţiile dificile ale educaţiei, când acesta are nevoie de 

compasiune şi coparticipare ca de aer; 

 toleranţa pedagogului umanist faţă de elevi în situaţiile dificile, capacitatea lui de a fi mai 

înţelegător, mai atent, de a observa durerea, îngrijorarea, frica, insatisfacţia copilului, 

starea lui sufletească, pentru a stabili relaţii mai calitative, bazate pe compasiune, 

încredere şi colaborare constructivă, până la rezolvarea pozitivă a problemei apărute. 

Sinteza ideilor privind conceptul de comunicare empatică în educaţie, prezentat în 

cercetările psihologice, dezvăluie următoarele particularităţi esenţiale: 

1) Comunicarea empatică a pedagogului sporeşte probabilitatea obţinerii succesului şcolar     

(C. Rogers). 

2) Ea constituie temelia anticipării finalităţilor eficiente educaţionale (I. Nicola). 

3) Creează condiţii favorabile ale învăţării pasionate, neimpuse (I. Kahn). 

4) Profesorii care comunică empatic obţin performanţe înalte în activitatea pedagogică şi sunt 

mai solicitaţi printre elevi şi părinţi. 

Trecerea succintă în revistă a scopului și funcțiilor comunicării demonstrează importanța 

ei pentru dezvoltarea și manifestarea relațiilor interpersonale, iar prin acestea contribuind la 

modificarea – dezvoltarea atitudinilor. Comunicarea este activitatea, care, fie ca independent, fie 

în contextul activităților de muncă, joc, învățare etc. oferă participanților oportunități de 

stabilire și menținere a relațiilor interpersonale, ca, în continuare, să contribuie la formarea 

atitudinilor. Acestea apar datorită cunoașterii și autocunoașterii, colaborării în realizarea 

scopurilor comune ale persoanelor, dar și datorită unor circumstanţe cu semnificație personală, 

posibilităților de autodezvăluire, creare a imaginei, valorizare, chiar și prin simpla prezență a 

Celuilalt.  

Cunoașterea influenței pozitive a comunicării, în mod special, al celei empatice, poate fi 

valorificată de către cadrele didactice și părinți pentru ai ajuta pe preadolescenți să-și 

structureze relațiile personale, să le dezvolte și să le valorifice în procesul de creștere personală, 

ca acestea să devină o sursă de dezvoltare a atitudinilor, inclusiv, al atitudinii față de învățare. 

Același fenomen se constată și referitor la relațiile interpersonale: comunicarea poate stimula 

constituirea relațiilor interpersonale, iar odată instituite, acestea influențează, la rândul lor, 

cantitatea și, mai important, calitatea comunicării. Atitudinile reprezintă al treilea factor din 

acest triunghi, ele apar şi se manifestă în comunicare şi interrelaţionare.  
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Abstract: The article presents an analysis of scientific and theoretical concepts and approaches to 

the study of the problem of reflection in psychological and pedagogical research. The essence of the 

concept, types of reflection are revealed, functions are described. The leading importance of the 

self-concept of a teacher in the development of personality-oriented technologies for the formation 

of reflexive mechanisms has been determined. The ways and prospects of the development of the 

reflexivity of teachers in the conditions of educational and professional activity in higher education 

institutions are outlined. 

 

Профессионализация современного педагогического образования требует 

изменения сугубо функционального подхода, ориентированного на усвоение суммы 

профессиональных знаний, умений и навыков, на формирование у педагога способности 

к осознанию саморазвития своего собственного потенциала. Гармоническое развитие 

личности учащегося способен осуществить эмоционально стабильный, личностно 

зрелый, социально ответственный учитель, способный проявлять заинтересованность в 

общении, адекватно воспринимающий окружающих, с адекватной самооценкой, с гибким 

поведением, умеющий вызывать доверие [1]. Основным способом саморазвития, по 

мнению исследователей, выступает позитивная Я-концепция педагога и учащихся. В 

связи с этим особое внимание стоит сосредоточить на механизме формирования 

позитивной Я-концепции – рефлексии. 

Исследования в психологии рефлексии были направлены на разработку вопросов 

формирования и диагностики теоретического и творческого мышления (В. Давыдов,                

А. Зак, Д. Эльконин); способности сознательно регулировать и контролировать своё 

мышление (И. Семенов, Дж. Дьюи); стимулирование процессов самосознания (А. Асмолов, 

Р. Бернс); организации способов коммуникации (В. Давыдов, Г. Щедровицкий).  

Значительный вклад в изучение рефлексии внесли А. Матюшкин (структура 

формирования рефлексивных механизмов саморегуляции мышления), Л. Лисина,                     

Б. Ковалев, С. Кондратьева (акмеологические аспекты становления рефлексии у 

студентов); В. Кривошеева (рефлексия в деятельности начинающих учителей),                            

О. Васильева (рефлексия как основа самореализации педагога) [3]. 

В теории и практике профессионального образования прослеживается интерес к 

проблеме подготовки будущих педагогов, преподавателей высшей школы с высоким 

уровнем рефлексии в психолого-педагогических исследованиях А. Бизяевой, Б. Вульфова, 

Е. Зеера, Е. Исаева, Ю. Кулюткина, В. Сластенина, В. Слободчикова, В. Якунина.  

Следует подчеркнуть, что развитие профессионального самосознания педагога, 

тесно связанного с рефлексией раскрыто в работах И. Вачкова, Л. Митиной, А. Шутенко и 

др.  

 Вместе с тем недостаточная изученность теоретических и прикладных аспектов 

рефлексии обуславливает острую необходимость в её изучении как в теоретическом, так 

и практическом плане, что и повлияло на выбор проблемы темы исследования. 

Цель статьи – определить способы создания рефлексивной среды в процессе 

профессионализации педагога. 

Рефлексия это процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и 

состояний [8, c. 56-59]. В современных исследованиях рефлексию рассматривают как 
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анализ сознания, позволяющий выяснить значение объекта, его взаимосвязей и как 

содержание межличностного общения [5]. 

Высокий развивающей потенциал рефлексии как интроспективного 

психологического процесса личностного преобразования дает возможность ее 

практического использования, в частности: 

 развитие функций Я-концепции педагога как субъекта педагогического труда 

[8]; 

 оценка результатов профессиональной деятельности, а не только 

процессуальных механизмов и индивидуальных различий в их проявлении; 

 раскрытие представлений про психологические механизмы теоретического 

мышления и их реализация в психологии профессиональной деятельности; 

 определение разнообразия содержания, выступающего предметом, на который 

может быть направлена рефлексия педагога; 

 переосмысление и перестройка субъектом педагогической деятельности 

содержания своего самосознания, общения; 

 преодоление субъектом трудностей в профессиональной деятельности, 

центральным направлением которого выступает инновация принципов 

конструктивного преодоления противоречий с помощью осознания целостным 

„Я” ситуации трудностей и самого себя в ней.  

На основе осознания ведущих видов рефлексии (интеллектуальной, личностной, 

коммуникативной, формальной, содержательной, аналитической, синтетической, 

ретроспективной, перспективной рефлексии) рассмотрим некоторые функции разных ее 

типов, выделенных исследователями [2; 4; 5; 6], в частности: 

 интеллектуальная рефлексия, обеспечивающая процесс снятия 

неопределенности ситуации; 

 коммуникативная рефлексия, обеспечивающая актуализацию содержания с 

помощью коммуникации с партнерами; 

 личностная рефлексия, обеспечивающая выбор элементов ситуации и 

оперированием ними, которая бывает ситуативной (обеспечивает поиск 

человеком мобилизирующих факторов для выхода из проблемной ситуации), 

ретроспективной (обеспечивает анализ собственного опыта с целью 

актуализации разных способов самореализации в условиях профессиональной 

деятельности); 

 перспективная рефлексия, обеспечивающая поиск выхода из ситуации, 

определяет новые направления самоопределения.  

Анализ исследований позволяет утверждать, что рефлексия осуществляет ряд 

функций:  

 „обеспечивает осознанное отношение субъекта к совершенствованию 

деятельности”, детерминирует инновационные качества творческого 

мышления (С. Рубинштейн);  

 осуществляет системную целостную регуляцию деятельности, проявляется 

в индивидуальном стиле деятельности (Б. Ковалев);  

 способствует преодолению и предупреждению „кризисов” (Л. Митина);  

 предотвращает профессиональные деформации, позволяет преодолевать 

стереотипные точки зрения (Р. Смирнова);  

 влияет на уровень профессионализма, что проявляется в способности 

субъекта к постоянному личностному и профессиональному 
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самосовершенствованию и творческому росту на основе психологических 

механизмов самоанализа и саморегуляции (А. Бизяева);  

 повышает производительность деятельности (А. Реан) [1; 6]. 

В психолого-педагогических исследованиях выделяют следующие направления 

совершенствования рефлексивных процессов в образовательном процессе высшего 

учебного заведения, в частности: 

 организация психолого-педагогического процесса подготовки, 

включающего диагностический, аналитический, информационный этапы; 

 интеграция различных технологий, форм профессиональной подготовки 

педагогов с целью создания пространства для саморазвития и 

самосовершенствования, преодоления стереотипов в деятельности, 

собственного опыта профессионального развития; 

 разработка и реализация технологий, ориентированных на формирование 

способности специалиста к рефлексивным процессам, формирования 

навыков решения рефлексивных задач, анализа нестандартных 

профессиональных ситуаций;  

 внедрение в образовательную среду личностно ориентированных стратегий 

сохранения психического здоровья и превенции феномена 

„профессионального выгорания” (рефлексивные механизмы включают 

саморегуляцию, самоконтроль, самопознание, способствуют осуществлению 

регуляцию личностных процессов педагога в процессе профессиональной 

деятельности) [4; 5]. 

Специально организованная рефлексивная деятельность носит целенаправленный, 

преобразующий, осознанный характер. Отметим, что рефлексивная среда - это система 

условий развития личности, самокоррекции и самоисследования профессиональных и 

социально-психологических ресурсов [1; 2; 4; 7; 8]. 

По мнению исследователей, психологической основой развития рефлексивной 

способности в профессиональной деятельности педагога является самосознание                    

[7, с. 634-641]. Процесс самосознания специалиста – это интегральное образование, с 

помощью которого он познает себя и относится к себе как субъекту конкретной 

деятельности, личности и индивидуальности [4, с. 64-98]. 

 Значимым ресурсом в успешной разработке личностно ориентированных 

технологий формирования самосознания является акцент на Я-концепции педагога. Для 

активного формирования собственной Я-концепции человеку необходимо не только 

знать про содержание, механизмы, условия ее проявления, но и владеть практическим 

инструментарием, активизирующим способы личностного и профессионального 

самоопределения [6].  

С этой целью следует использовать рефлексивно-инновационные тренинги, 

включающие использование тестов, опросников, организовывать проблемно-

конфликтные и формирующие ситуации, систему психологических консультаций, 

развивающие и коррекционные методы активного психологического влияния и 

коучинга. 

Таким образом, на этапе глобализации современной системы высшего образования 

стратегически важным аспектом модернизации подготовки академического сообщества 

университета выступает их ориентир на использование системы психолого-

педагогических программ, включающих развивающую диагностику, психологическое 

консультирование, психологическую коррекцию, аутотренинг, психологический тренинг, 

групповую рефлексию, ориентированных на развитие профессиональных рефлексивных 
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умений, способностей, навыков. Внедрение в образовательное пространство указанных 

технологий и их практическое использование раскрывает невостребованный резерв 

человеческого фактора, дает новые возможности для успешного инновационного 

решения многих задач профессиональной деятельности. 

Перспективными для дальнейших исследований считаем вопросы практической 

реализации технологий формирования компетенций саморазвития и самоактуализации 

личности педагогов и определение критериев эффективности и результативности 

развития педагогической рефлексии. 
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Abstract: This article reflects a fact-finding study aimed at identifying the degree of manifestation 

of the components of burnout syndrome encountered by the teachers that work in inclusive schools. 

Since teaching is an emotional work that involves a very high psycho-emotional consumption, the 

importance of psychological assistance for teachers has risen, preventing burnout.  

 

Schimbările frecvente din societatea actuală induc cerințe noi față de școală, scopul 

căreia este dezvoltarea multidimensională a personalității copilului și pregătirea acestuia pentru 

viață. Factorul de bază în dezvoltarea copilului, care ulterior se va autorealiza independent, este 

personalitatea profesorului. Astfel, grija față de sănătatea fizică, psihică și spirituală a cadrului 

didactic trebuie să devină o prerogativă a societății. E știut faptul că profesiile cele mai afectate 

de stresul profesional sunt cele care implică o anumită responsabilitate morală față de alții, cum 

ar fi și activitatea didactică, care este recunoscută ca o ocupație cu un potențial ridicat de stres, 

ca o muncă emoțională. Spre deosebire de alte profesii, profesorii sunt supuși zilnic unei 

tensiuni emoționale mult mai mari. Situațiile repetitive de stres profesional au drept consecință 

slăbirea sistemului nervos și pot duce la boli de ordin psihoneurologic și la un randament scăzut 

al productivității. Studiul sănătăţii ocupaționale în domeniul educațional a devenit cu atât mai 

necesar, cu cât a crescut incidența cazurilor de burnout și neurastenie în rândurile cadrelor 

didactice. Cadrele didactice se confruntă mai des cu lipsa de energie, scăderea bruscă a 

motivației,  probleme de sănătate fizică și mentală datorită interacțiunii permanente cu elevii, 

părinții, cât și cu colegii. Uneori aceste consecințe tind să devină motive pentru renunțarea și 

schimbarea profesiei sau dimpotrivă, persoana rămâne la același post, dar cu o productivitate 

foarte scăzută care afectează mult munca și evoluează în consecințe mult mai grave. Din acest 

motiv, tematica sindromului burnout solicită în continuare, poate azi mai mult decât altădată, 

necesitatea unor noi deschideri analitice şi de cercetare aplicată care pot conduce spre găsirea 

de modalități care să permită un control mai eficient al acestui sindrom.  

  Odată cu dezvoltarea tot mai amplă a conceptului de educație incluzivă și implementarea 

programelor de incluziune a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) în toate treptele 

educaționale, activitatea cadrului didactic a devenit și mai complexă. Educarea unui copil cu 

nevoi speciale implică un efort considerabil din partea pedagogului. Profesorul devine suportul 

principal al copiilor cu CES, care îi asigură integrarea în cadrul clasei și care încearcă să se 

adapteze cât mai bine nevoilor acestor copii. Aceasta implică costuri considerabile emoționale, 

de timp, care nu sunt remunerate pe măsură. Activitatea didactică în context incluziv este una 

generoasă, dar foarte consumatoare din punct de vedere emoțional și energetic, deoarece are loc 

trecerea de la învățarea bazată pe performanțe academice la învățarea bazată pe satisfacerea 

necesităților elevilor și achiziționarea competențelor pentru viața independentă și integrarea 

socio-profesională. Promovarea toleranței, empatia față de elevul cu nevoi speciale, menținerea 

unui climat socio-afectiv pozitiv în clasa de elevi și activitățile de sensibilizare au un efect 

puternic asupra sferei emoționale a profesorului. Prezența unui copil cu CES mai implică și 

                                                             
18 Articolul este elaborat în cadrul proiectului Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității 

psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane, 
20.80009.1606.10. 
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sarcini adăugătoare, cum este adaptarea curriculară, elaborarea sarcinilor specifice dizabilității, 

oferirea de suport permanent în activitatea de învățare, precum și distribuirea eficientă a 

atenției asupra tuturor elevilor. Prin urmare, toate acestea contribuie la menținerea stării de 

stres și în lipsa unor metode de coping, pot genera fenomenul arderii emoționale. 

Pornind de la aceste considerente, se impune necesitatea de studiere a fenomenului 

arderii emoționale la profesorii care sunt implicați nemijlocit în procesul de instruire a copiilor 

cu CES și sublinierea necesității asistenței psihologice a cadrelor didactice din sistemul 

educațional incluziv. Studiul prezent urmărește măsurarea incidenței manifestării sindromului 

burnout la pedagogi în condițiile educației incluzive, precum și determinarea necesității 

asistenței psihologice a cadrelor didactice în vederea profilaxiei fenomenului burnout. 

În cercetarea dată au participat 60 de cadre didactice care activează în cadrul instituțiilor 

de învățământ preuniversitar în care este implementată educația incluzivă, care au în clasa copii 

cu CES. 

Pentru evaluarea arderii emoţionale a fost utilizat chestionarul de evaluare a 

sindromului burnout, elaborat de Maslach și Jackson MBI-HSS, adaptat de către                                      

Н. Водопъянова, Е. Старченкова (2008) [6]. De asemenea, a fost aplicată și o anchetă cu scopul 

de a constata dacă există probleme specifice la pedagogii care lucrează în școlile incluzive cu 

copii cu CES. 

Rezultatele obținute în urma aplicării chestionarului de evaluare a sindromului burnout 

sunt prezentate în Tabelul 1. 

 

Tabelul 1. Manifestarea componentelor arderii emoţionale la cadrele didactice  

în contextul incluziunii N=60 

Componentele sindromului burnout Nivel scăzut Nivel mediu Nivel înalt 

Epuizarea emoțională 28,33% 43,34% 28,33% 

Depersonalizarea 78,34% 21,66% 0% 

Reducerea realizărilor personale 35% 40% 25% 

  

Datele din tabel relevă următorul tablou: 

 Componenta epuizare emoțională este mai pronunțată și se manifestă la nivel înalt la 28,33% 

și la nivel mediu la 43,33% din subiecții investigați. Astfel, pedagogii manifestă 

preponderent simptome de oboseală extremă în urma muncii, incapacitatea de a se relaxa în 

timpul liber, sentiment general de gol (pustiire), necesitate mare de odihnă și o stare de 

surmenaj fizic. 

 Componenta reducerea realizărilor personale se manifestă tocmai la 40% din pedagogi la 

nivel mediu, iar 25% au obținut chiar nivel înalt. Din păcate, la acești profesori apar astfel de 

simptome: lipsa propriei inițiative, scăderea eficienței activităților, îndeplinirea sarcinilor 

doar strict conform instrucțiunilor, lipsa satisfacției profesionale, sentimentul inutilității, 

refuzul de a îndeplini unele sarcini, întârzieri. 

 Pentru componenta depersonalizarea rezultatele sunt mai optimiste, marea majoritate a 

subiecților chestionați (78,34%) au obținut nivel scăzut, iar 21,66% au nivelul mediu. 

Simptomele pentru această componentă ar fi: distanțarea de elevi și de activitatea didactică 

în general, atitudine și comportament negativ față de beneficiarii muncii, absența empatiei, 

indiferența, estimările cinice, pierderea percepției pozitive a colegilor. 

Rezultatele anchetei sunt următoarele. 
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Întrebarea 1. Cât de mulțumit(ă) sunteți de succesele dvs. profesionale? 

La această întrebare doar 13% dintre respondenți au bifat răspunsul 5 pe o scală de la 1 la 5, 

ceea ce presupune că se regăsesc în totalitate în această afirmație. Iar 45% au bifat răspunsul 2, 

ceea ce înseamnă că sunt foarte puțin satisfăcuți de activitatea lor profesională. Acest rezultat ar 

putea fi corelat cu nivelul înalt la componenta reducerea realizărilor personale, deoarece cu cât 

gradul de satisfacție față de munca realizată este mai mic, cu atât scade și motivația profesională. 

Întrebarea 2. Prezența copiilor cu CES în clasa de elevi înseamnă pentru dvs. o responsabilitate mai 

mare? 

Această întrebare a înregistrat 5 puncte la cca 53% din totalul de chestionare. Astfel, odată 

cu introducerea în clasa de elevi a unui sau mai mulți copii cu anumite cerințe speciale, 

profesorii percep aceasta ca o responsabilitate în plus ceea ce îi consumă mai mult. 

Întrebarea 3. În ce măsură vă reușește să mențineți atmosfera pozitivă în clasă?  

Această întrebare a fost adresată profesorilor din considerentul că pentru societate, educația 

incluzivă este încă un concept nou, profesorii fiind cei responsabili de educarea toleranței față de 

copiii cu necesități speciale. Menținerea unei atmosfere pozitive în clasă ar presupune 

consolidarea relațiilor dintre elevi, prevenirea anumitor conflicte în clasă, promovarea atitudinii 

discriminatorii și instruirea elevilor privind comportamentul în anumite situații atipice, specifice 

diagnosticului copilului cu CES. Totuși la această întrebare doar 10% au răspuns că pot cu 

ușurință să mențină atmosfera pozitivă de interacțiune între elevi. 

Întrebarea 4. În ce măsură vă afectează pe dvs. personal adaptarea copilului cu CES? 

Aproximativ 37% dintre profesori s-au arătat din plin afectați de situația procesului de 

adaptare a copiilor cu CES, atât în cazul când rezultatul este pozitiv, și cu atât mai mult când 

acesta este negativ. Se observă o anumită izolare sau marginalizare a copilului cu CES în clasa de 

elevi. De menționat, că la această întrebare nu s-a înregistrat nici un răspuns care ar reflecta 

dezinteresul profesorului față de demersul adaptativ al copilului cu cerințe speciale. 

Întrebarea 5. Enumerați problemele cu care vă confruntați în lucrul cu copiii cu CES.  

Această întrebare de tip deschis a fost adresată profesorilor pentru a le oferi oportunitatea de 

a se expune liber despre problemele pe care le întâlnesc în lucrul cu copiii cu CES. Astfel, vom 

expune mai jos, în ordine descrescătoare, răspunsurile cu cea mai mare frecvență: 

1.  Problema timpului suplimentar pentru lucrul cu copiii cu CES; 

2.  Lipsa cadrului didactic de sprijin la lecție; 

3.  Elaborarea materialelor didactice pentru fiecare copil cu CES; 

4.  Perfectarea documentației suplimentare; 

5.  Perturbarea lecțiilor de către copil cu CES; 

6.  Volum mare de lucru cu rezultate puțin vizibile; 

7.  Așteptări mari din partea părinților; 

8.  Neconcordanța acțiunilor dintre actorii din cadrul educației incluzive (profesori, părinți, 

manageri, specialiști); 

9.  Numărul mare de elevi în clasă. 

Totodată, au fost menționate și unele îngrijorări/frustrări, precum mărirea volumului de 

lucru al profesorilor și remunerarea neadecvată, discrepanța dintre nevoile elevilor cu CES și 

posibilitățile de acordare a serviciilor de suport, nevoile de instruire ale profesorilor și 

posibilitățile limitate de instruire, implicarea redusă a părinților elevilor cu CES în educația 

copiilor lor. Unii pedagogi consideră că includerea copiilor cu CES în școală a dus la micșorarea 

atenției acordate elevilor tipici. 

Întrebarea 6. În ce măsură simțiți nevoia asistenței psihologice?  

67% dintre cadrele didactice care au participat la experiment au remarcat necesitatea de 

asistență psihologică în vederea profilaxiei epuizării emoționale. Cadrele didactice simt nevoia 
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de echilibru dintre resursele personale și solicitările frecvente în activitatea pedagogică. Se 

recomandă utilizarea programelor de intervenție pentru creșterea rezilienței la burnout, prin 

dezvoltarea gândirii reflexive, facilitarea cunoașterii de sine, dezvoltarea plasticității emoționale 

și a competențelor relaționale. 

Este foarte important și actual monitorizarea nivelului de stres al cadrelor didactice și 

încurajarea folosirii unor metode eficiente de coping. Pentru a evita stresul în rândul cadrelor 

didactice și pentru a-și spori satisfacția față de locul de muncă, se recomandă o mai bună 

comunicare în cadrul echipelor didactice și o creștere a numărului de întâlniri dintre profesori și 

superiorii lor pentru a încuraja sprijinul social. De fapt, un nivel înalt de susținere socială de la 

superiori și colegi de muncă este asociat cu un nivel mai scăzut al sindromului burnout, cu mai 

puțină depresie și o satisfacție profesională sporită. 

În concluzie, asistența psihologică a pedagogilor este o condiție necesară pentru adaptarea la 

cerințele profesionale, sociale, economice și informaționale.  
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Abstract: In the conditions of the crisis of modern society and the change of moral and value 

attitudes, the number of children prone to antisocial behavior has increased, so that the problem of 

preventing antisocial behavior of children becomes increasingly important. In the article is 

presented the vision of teachers, students on the antisocial behavior of the child / student, are 

presented some causes and factors that cause this phenomenon. At the same time, the humane 

ways and means of preventing antisocial behavior are presente. 

 

Nivelul scăzut de trai, vagabondajul / lipsa unui adăpost permanent, insecuritatea juridică 

a copiilor/minorilor duc la faptul că unii copiii sunt obligați să se adapteze la astfel de condiții, 

fiind cei mai susceptibili la prăbușirea idealurilor, agravarea nihilismului, apatiei, deoarece 

sistemul de valori al copiilor este mobil, viziunea sa asupra lumii nu este stabilită. Toate acestea 

contribuie la pierderea sănătății morale și spirituale, la denaturarea închipuirii despre mediul 

înconjurător și, ca rezultat – tulburări de sănătate mintală, diverse abateri în dezvoltarea 

personalității, nedorința de a învăța și a lucra, comportament demonstrativ și sfidător față de 

adulți și alți copii, manifestare a agresiunii, cruzimii, vagabondaj, utilizarea băuturilor alcoolice 

și a substanțelor psihotrope etc.. Aceste probleme comportamentale grave, inclusiv agresivitatea 

și comportamentul antisocial, sunt în centrul atenției nu numai a psihologilor, profesorilor, 

asistenților sociali, ci și a tuturor oamenilor. Tulburările de comportament asociate cu 

perioadele copilăriei și adolescenței pot fi premise pentru o serie de deficiențe funcționale ce 

apar mai târziu în viața persoanei: atât în sănătatea mintală, cât și în contextul consecințelor 

sociale, educaționale, juridice și ocupaționale. Cu toate acestea, tulburările de comportament la 

copii și adolescenți sunt diverse în manifestările lor, iar grupul de indivizi care le demonstrează 

este eterogen în funcție de factorii biologici, sociali, psihologici și alți factori luați în considerare. 

Tulburările de comportament manifestate sub forma unor încălcări regulate a drepturilor 

persoanelor din jur (violență, vandalism, furt) și / sau încălcări ale normelor sociale general 

acceptate (înșelăciune, absenteism, fugit de acasă) sunt înregistrate în studiile realizate în alte 

țări la 3-5% dintre copiii de vârstă școlară primară și la 6-8% dintre copiii de vârstă școlară 

superioară [7]. Totodată, s-a constatat că 50% dintre copiii cu tulburări de conduită dezvoltă la 

maturitate, un complex al tulburărilor de personalitate antisociale [6]. Este important, ca anume 

copiii cu comportament antisocial sunt recrutați în comunități criminale și constituie principalul 

contingent în rândul consumatorilor de droguri și al deținuților. 

De regulă, un copil cu comportament antisocial are anumite trăsături de personalitate: 

incontinență și agresivitate; o tendință spre conflicte interumane; încăpăţânare; refuz de a 

respecta regulile de conduită general acceptate; dificultăți de adaptare socială, dificultăți în 

comunicare cu colegii, cu persoanele adulte; apartenența la grupări informale; neîncredere în 

sine, stima de sine scăzută; o familie disfuncțională, vulnerabilă, neorganizată; violență in trecut  

etc.. 

                                                             
19 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității 

psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane, 
20.80009.1606.10. 
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Printre cauzele ce provoacă comportamentul antisocial au fost numite: satisfacție scăzută 

față de procesul de învățare, lipsa de cunoștințe în materiile de bază și, ca consecință, apariția 

neîncrederii în cunoștințele sale și posibilitatea de aplicare a acestora; îndoieli cu privire la 

corectitudinea alegerii viitoarei profesii, perspectivele acesteia, precum și posibilitățile de 

angajare ulterioară; adaptare dificilă în colectivul de elevi; nivel ridicat de anxietate; numeroase 

probleme personale, precum și dificultăți care apar în relațiile cu profesorii și colegii; climat 

psihologic nefavorabil în familie (conflict, alcoolism parental, șomaj), neînțelegere, respingerea 

de către generația mai în vârstă a valorilor adolescenților; oboseală, tensiune nervoasă; 

dificultăți materiale în familie etc.. Principalul motiv al apariției unui astfel de comportament 

este considerat apariția „fenomenelor de criză” în familie ca cea mai importantă instituție de 

socializare a copilului [8, p. 178].  

În studiul realizat în cadrul proiectului „Bazele teoretice și metodologice ale asigurării 

activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale 

contemporane” am urmărit identificarea opiniei cadrelor didactice privind asistența psihologică 

a elevilor din învățământul general cu comportament antisocial. Metodologia cercetării a vizat 

aplicarea a unui chestionar pentru cadrele didactice. La cercetare au participat 29 de elevi și 67 

de cadre didactice din învățământul general: 9,7% din cadrele didactice ce au participat la 

cercetare aveau vârsta de 20-30 ani; 16,1% -61-60 ani; 38,0% – 41-50 ani; 35,5% – 34-40 ani; 

0,7% – peste 60 de ani; 64,5% cadre didactice aveau studii superioare pedagogice; 16,1% studii 

superioare alt profil; 19,4% studii medii de specialitate. 

Analiza chestionarelor privind viziunea cadrelor didactice referitor la asistența 

psihologică a elevilor cu comportament antisocial ne-a permis să constatăm că în ceea ce 

privește problemele de comportament au evidențiat pe primul loc următoarele probleme: 

nerespectarea regulilor de comportare şcolară; lipsa responsabilităţii; minciuna; comportament 

violent; diverse forme de dependenţă (de calculator etc.); fuga de acasă; comportament 

autodistructiv.  

   Privind probleme societale ce influențează asigurarea activității psihologice în sistemul 

de învățământ general, cu privire la comportamentul antisocial al elevului cadrele didactice au 

indicat: migrația părinților peste hotare – 40,54% cadre didactice; agresivitatea, violenta fizica, 

verbală; furia; anxietate, Bullying din mediul social și mediul copiilor – 21,62% cadre didactice; 

implicarea pasivă a părinților în procesul de instruire și educație; dezechilibrul psihologic în 

familie, exemplul prost al părinților; diferența de opinii, conflictul dintre diferite vârste în familie; 

familii vulnerabile ce abuzează alcool, substanțe nootrope – 18,9% cadre didactice. Totodată, 

16,21% cadre didactice sunt de părere că principala problemă social contemporană cu care se 

confruntă copilul și care afectează comportamentul acestuia este lipsa de comunicare în familie, 

între profesori și părinți; 13,51% cadre didactice au indicat influența impact negativ al 

calculatorului, telefonului gadgeturile, a rețelelor de socializare; 13,51% cadre didactice au numit 

resurse materiale/financiare limitate; 8,10% cadre didactice consideră că custodia excesivă, 

dorința de a controla adolescentul îl determină, de asemenea, să protesteze, să manifeste un 

comportament antisocial. 2,7% dintre cadrele didactice indică în calitate de problemă socială 

atenția scăzută din partea societății pentru satisfacerea nevoilor sociale ale copiilor; asigurarea 

activității psihologice în sistemul de învățământ general, cu privire la comportamentul antisocial 

al elevului este destul de limitată (Figura 1). 
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Figura 1. Opinia cadrelor didactice privind probleme societale 

ce influențează asigurarea activității psihologice în sistemul de învățământ general 

 

De asemenea s-a constatat că sunt un șir de probleme sociale contemporane care 

influențează asigurarea activității psihologice în sistemul de învățământ general, cu privire la 

comportamentul prosocial al elevului. Astfel cadrele didactice au numit următoarele probleme: 

comportamentele neadecvate ale părinților; necesitatea prezenței ambilor părinți în educarea 

copiilor; lipsa atenției din partea părinților (copilul, nu este încurajat de către părinți, cei 

apropiați, pentru a fi motivat să învețe); situația familială social-vulnerabilă; indiferența față de 

copii a părinților; relații precare părinte–copil (21,62%). protecția socială scăzută (18,91%); 

resurse materiale/financiare necesare; sărăcia, inegalitatea economică (13,51%); comunicarea 

insuficientă între copil și adult (părinte, cadru didactic) (13,51%); atitudinea cadrului didactic 

(8,10%); lipsa unității de psiholog în școală (8,10%); pandemia Covid-19 (5,40%); agresivitatea 

elevilor (5,40%); indiferența față nevoile celorlalți a copiilor și adulților (5,40%); gestionarea 

incorectă a IT (5,40%). 

Cadrele didactice au indicat că tipurile de probleme ce se întâlnesc la copii pe categoriile 

de vârstă: școlarii mici, preadolescenți, adolescenți, copii cu CES diferă. Astfel, în opinia cadrelor 

didactice: 

 elevii de vârstă școlară mică se confruntă cu probleme de adaptare școlară (59,54%); probleme 

ce țin de concentrarea atenției (51,35%); timiditate, frică (40,54%); relaționare cu colegii 

(35,13%); dependența de telefon, gadgeturi (29,72%); dependența de alte persoane (29,72%); 

în relațiile cu părinții (21,62%); dependența de calculator, internet (18,91%); nevoi 

nesatisfăcute(18,91%); interese și valori diferite (18,91%); resurse materiale financiare 

limitate (16,21%);  

 elevii de vârstă preadolescentă se confruntă cu: abandon școlar (37,83%); motivație scăzută 

(37,83%); agresivitate (37,83%); depresie (37,83%); stres (35,13%); dependență de unele 

grupuri sociale (35,13%); suprasolicitare de activități (29,72%); de dragoste (29,72%); 

violență psihologică (27,02%); dependența de internet (27,02%); în relațiile cu semenii 

(24,32%); violență fizică (24,32%); interese cu valori diferite (24,32%); resurse materiale 

financiare limitate (24,32%); dependență de alcool, tutun, țigări electronice,dependență de 

droguri (24,32%). violență verbală (21,62%); anxietate (21,62%); relațiile de prietenie 

(21,62%); în relațiile cu cadrele didactice (18,91%); în relațiile cu părinții (18,91%); 

incompatibilitate (18,91%); dependență de tablete, telefon (18,91%); nevoi nesatisfăcute 

(16,21%); dependență de alte persoane (13,51%); 

 adolescenții în viziunea cadrelor didactice au probleme de dependență de alcool, tutun, țigări 

electronice, droguri (54,05%); în relația cu cadrele didactice (40,54%); în dragoste (43,24%); 

40,54%

21,62%18,90%

16,21%

13,51%
8,10% 2,70%
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dependență de calculator/internet, violență psihologică, violență verbală, resurse 

materiale/financiare limitate (37,88%); abandon școlar (37,83%); în relațiile cu părinții, 

interese și valori diferite, dependența de anumite grupuri sociale (35,13%); în relațiile cu semenii 

(32,43%); incompatibilitate, dependență de telefoane, tablete (29,72%); depresie, dependența de 

anumite persoane, violență fizică, motivație scăzută (27,02%); suprasolicitarea de activități, 

stres, nevoi nesatisfăcute (24,32%); în relațiile de prietenie (21,62%); panică, agresivitate 

(18,91%); timiditate, anxietate, frică (13,51%); probleme ce țin de concentrarea atenției 

(8,10%); 

 copiii cu cerințe educaționale speciale, în opinia cadrelor didactice, au următoarele probleme: 

timiditate, anxietate, frică, stres, panică, depresie, agresivitate, nevoi nesatisfăcute (24,32%); 

motivație scăzută (18,91%); incompatibilitate (18,91), probleme ce țin de concentrarea atenției 

(16,21%); adaptare școlară, în relația cu cadrele didactice (10,81%); în relațiile cu părinții, 

interese și valori diferite, dependența de anumite grupuri sociale, în relațiile cu semenii (8,1%); în 

dragoste, dependență de calculator/internet, violență psihologică, violență verbală, resurse 

materiale/financiare limitate, abandon școlar, motivație scăzută, dependență de telefoane, 

tablete, depresie, dependența de anumite persoane, violență fizică, suprasolicitarea de activități, 

în relațiile de prietenie (5,4%). 

De asemenea, ne-a interesat cât de frecvent se adresează cadrul didactic la psiholog pe 

problema comportamentului antisocial al copiilor. S-a determinat că în 5,4% cazuri cadrele 

didactice se adresează foarte frecvent; 18,91% cazuri se adresează frecvent; 24,32% cazuri – 

periodic; 18,91% cazuri – la necesitate; foarte rar sau niciodată în 16,21% cazuri. În opinia 

cadrelor didactice, părinții copiilor cu comportament antisocial apelează la psiholog frecvent în 

16,21% cazuri; periodic în 32,43% cazuri; la necesitate în 13,51% cazuri; foarte rar în 10,80% 

cazuri; niciodată în 10,80% cazuri. În opinia acestora, elevii cu comportament antisocial se 

adresează la psiholog foarte frecvent în 5,4% cazuri; frecvent în 13,51% cazuri; periodic – 

27,02% cazuri; la necesitate 18,91% cazuri; foarte rar sau niciodată în 18,91% cazuri (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Opinia cadrelor didactice privind frecvența adresării la psiholog 

 

Enumerând obstacolele/dificultățile cu care se confruntă privind asigurarea asistenței 

psihologice pentru elevii cu comportament antisocial, cadrele didactice au remarcat 

următoarele: lipsa unității de psiholog în instituție, lipsa de timp pentru a acorda mai multă 

atenție copiilor cu comportament antisocial; puține ore de consiliere; lipsa cadrelor cu experiență; 

lipsă unui parteneriat între cadre didactice – părinți – elevi. Cu referire la părinții cadrele 

didactice se confruntă cu: iresponsabilitate din partea părinţilor; comportamentul antisocial al 
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părinților; lipsa unei colaborări eficiente între copii și părinți. Privitor la elevi cadrele didactice au 

scos în evidență următoarele: elevii nu țin cont de recomandările pedagogilor și a părinților; sunt 

închiși în sine, nu vor să colaboreze; unii sunt agresivi; lipsesc de la ore; nu sunt receptivi; au frică 

de a cere ajutorul pedagogului sau psihologului; jargonisme / limbajul neadecvat al elevilor. 

Pentru profilaxia comportamentului antisocial al elevilor cadrele didactice utilizează mai 

des în activitatea sa: consilierea, studiu de caz, discuții individuale și în grup privind explicația unui 

caz; jocuri; încadrarea în activități extrașcolare; discuții cu părinții; discuții dirijate; discuții la 

psiholog; motivarea elevului. Iar privitor la elevii cu comportament prosocial cadrele didactice 

utilizează următoarele metodele de prevenție, profilaxie: acte de voluntariat; jocuri didactice; 

implicarea în diverse activități după interes; conversația; exemplul; studiul de caz; discuții cu 

părinții; stimulare, încurajare, aprecierea; consiliere individuală; încurajarea actelor de bunătate; 

flashmob, gazete de perete, dezbateri; activități în grup pentru dezvoltarea comportamentului 

prosocial; discuții cu părinții, cadre didactice, direcția școlii. 

Pentru a eficientiza relația cu psihologul referitor la elevii cu comportament antisocial 

cadrele didactice au nevoie de psiholog în instituție în 32,43% cazuri; stabilitate socială în 

10,80% cazuri; organizarea seminariilor, trainingurilor, mese rotunde la problema data în 

21,62% cazuri; literatură de specialitate cu exemple complete de soluționare a cazurilor referitor 

la copii cu comportament antisocial în 35,14% cazuri (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Nevoile cadrelor didactice pentru a eficientiza relația cu psihologul 

cu referire la elevii cu comportament antisocial 

 

La întrebarea care este opinia sa referitor la relația psiholog–elev din cadrul școlii 89,5% 

elevi au apreciat ca bună, iar 10,5% din elevi au apreciat ca satisfăcător. 

În viziunea elevilor un psiholog care activează în școală trebuie să fie bine pregătiți 

(46,2%); capacitate de ai înțelege (84,6%); capacitatea de a explica (23,1%); autoritate (15,6%); 

dragoste față de copii (69,2%) (Figura 4). 
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Figura 4. Psihologul în viziunea elevilor 

 

În relația psiholog elev îi nemulțumește cel mai mult următoarele: 7,7% cazuri – tratarea 

cu superioritate; 7,7% refuzul consilierii; 15,4% cazuri – dispoziția proastă a psihologului; 7,7% 

cazuri –comunicare urâtă cu elevii; 46,2% cazuri –n-au obiecții. 

La întrebarea dacă elevii au nevoie de ajutorul psihologului școlar 52,6% elevi au 

răspuns afirmativ; 21,1% au răspuns că uneori au nevoie de ajutorul psihologului; 26,3% din 

elevi au răspuns că au nevoie de ajutorul psihologului foarte rar. 

Privind frecvența adresării la psiholog elevii au răspuns: că în 53,8% cazuri ei se 

adresează la necesitate; în 23,1% cazuri – niciodată; 23,1% cazuri – foarte frecvent, iar în 7,7% 

cazuri se adresează frecvent la psiholog. 

Elevii au indicat unele probleme societale care influențează asupra comportamentului 

antisocial al elevilor. Astfel, 21,1% elevi au indicat migrația părinților; 15,8% elevi au indicat 

sărăcia; 42,1% elevi au indicat lipsa comunicării dintre copii părinți; 5,3% elevi – 

iresponsabilitatea și indiferența socială; 42,1% elevi – utilizarea în exces a tehnologiilor 

informaționale (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Probleme societale în viziunea elevilor 

 

În opinia elevilor problemele ce se întâlnesc în caz de comportament antisocial la copii 

sunt: 15,4% elevi au indicat abandonul școlar; 30,8% elevi – motivație scăzută; 31,8% elevi – 

timiditate; 15,4% elevi – anxietate; 46,2% elevi – frică; 38,5% elevi – stres; 30,8% elevi – 
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agresivitate; 46,2% elevi – violență verbală; 30,8% elevi – violență fizică; 15,4% elevi – probleme 

în relațiile cu semenii; 7,7% elevi – probleme în relațiile cu cadrele didactice; 15,4% elevi – 

probleme în relațiile cu părinții; 15,4% elevi – dependență de tutun; 7,7% elevi – dependență de 

alte persoane.  

În concluzie putem menționa că problemă societală ce influențează asupra organizării 

asistenței psihologice a copiilor cu comportament antisocial atât cadrele didactice, cât și elevii 

au evidențiat în primul rând plecarea părinților peste hotare, lipsa de atenție față de copil, lipsa de 

comunicare și de înțelegere în cadrul familiei; divorțurile; neglijența copiilor din partea părinților; 

sărăcia; relația precară a familiei cu școala;neîncrederea în psiholog.  

Pentru a eficientiza asistența psihologică a elevilor cu comportament antisocial este 

nevoie de raţionalizarea documentaţiei psihologului școlar; dotare cu ghiduri, literatură specială, 

instrumentariu pentru psihodiagnostică, echipamente, spaţiu de lucru; programe performante 

de calificare şi recalificare; posibilitate de creştere profesională; conlucrarea eficientă a corpului 

didactic şi administraţiei şcolii cu psihologul. Totodată, este importantă proiectarea unei 

traiectorii individuale pentru însoțirea unui elev cu comportament antisocial; elaborarea 

recomandărilor metodologice pentru psihologii și cadrele didactice din învățământul general 

privind prevenirea și corectarea comportamentului antisocial al elevilor. 
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Abstract: This article reflects a brief analysis of the impact of the school psychological service in 

overcoming the crisis at the national level, caused by the COVID-19 pandemic, a concern that has 

become a priority for the education system in the Republic of Moldova. This situation generates 

stress, emotional imbalance preceded by conflict situations, inner frustrations, unwanted emotions 

and feelings such as fear, anger, sadness, anxiety, affecting the physical and emotional well-being of 

students and teachers. In this sense, the role of the school psychologist is urgently needed at the 

system level to ensure comfort and physical and emotional safety for beneficiaries, as well as 

providing truthful and up-to-date information in a pandemic context and providing quality 

services, aspects reflected in research. 

 

Pandemia COVID-19 este o situație inedită, nepregătită, cu impact negativ pentru 

sănătatea și calitatea vieții noastre și fără precedent asupra tuturor nivelurilor de educație și 

învățare la nivel național și din întreaga lume. Închiderea școlilor cauzată de COVID-19 tinde să 

afecteze nu doar învățarea, dar și alte aspecte sociale precum sănătatea mintală, violența sau 

inegalitățile sociale pronunțate. Reacția guvernului, a societății civile și a partenerilor de 

dezvoltare a fost promptă și hotărâtă, dar există încă lacune și provocări care trebuie abordate. 

Experiențele de învățare la distanță au oferit până în prezent lecții valoroase, inclusiv cu privire 

la importanța de adaptare rapidă a sistemului de învățământ la realitățile variate [2]. Învățarea 

la distanță prin intermediul diverselor platforme de comunicare și tehnologii informaționale a 

reușit doar parțial să substituie învățarea ce are loc în mediul școlar, dar totodată, a accentuat 

problemele de sănătate mintală în rândul tinerilor. Deși învățarea on-line a reprezentat o 

provocare pentru sistemul educațional din Republica Moldova, în acel moment, a devenit 

singura alternativă de asigurare a dreptului fundamental la educație pentru toți copiii, facilitând 

securitatea, protecția vieții și sănătății elevilor și cadrelor didactice din sistemul educațional. Cu 

toate acestea, pentru un număr semnificativ de elevii din mediul rural, unde accesul la internet 

este mai limitat comparativ cu mediul urban, inclusiv copii/elevi cu cerințe educaționale 

speciale/dizabilități din instituțiile de învățământ general, comunitatea educațională s-a 

confruntat cu mari provocări în asigurarea calității procesului educațional [3]. În acest sens, 

MECC a identificat soluții pentru gestionarea eficientă a situației, prin asigurarea unui mediu 

școlar sigur și confortabil și securizarea accesului copiilor la platformele și instrumentele web 

utilizate în procesul educațional la distanță, valorificând resursele disponibile la nivel 

instituțional, raional/ municipal și familia copiilor.  

Totodată, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a întreprins numeroase acțiuni în 

vederea asigurării calității procesului educațional, a elaborat metodologii și regulamente pentru 

                                                             
20 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice 
în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane, 20.80009.1606.10. 
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învățământul la distanță, ghiduri metodologice privind modul sănătos de viață în perioada 

carantinei, a lansat programe de instruire a cadrelor didactice în domeniul învățământului la 

distanță și a dezvoltat programe de educație parentală pozitivă. De asemenea, MECC a lansat 

programe de asistență psihologică pentru elevi, tineri, părinți, profesori și psihopedagogi pentru 

a-i ajuta să evite stresul în contextul crizei epidemiologice COVID-19 și să depășească situația de 

criză la nivel național [2,4,6]. 

Psihologii susțin că criza este o situaţie dificilă sau periculoasă, cu un pronunţat grad de 

surprindere, care necesită o atenţie semnificativă din partea unei persoane sau a unei organizaţii 

şi care presupune luarea unei decizii într-o perioadă scurtă de timp [1]. 

În acest sens, asistența psihologică în învățământul general a constat în furnizarea 

asistenței pragmatice, concrete, punctuale, adaptative copiilor/elevilor, părinților și cadrelor 

didactice, în vederea asigurării stabilității emoționale, reducerea duratei şi intensităţii reacţiilor 

sale dezadaptative și restabilirea funcţionalităţii adaptative [4; 5].  

În corespundere cu prevederile Instrucțiunii privind organizarea asistenței psihologice 

copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice pe perioada suspendării procesului educațional, 

aprobată prin ordinul MECC nr. 380 din 26 martie 2020, psihologii școlari au acordat asistență 

profesionistă elevilor, părinților și cadrelor didactice pentru depășirea perioadei temporară de 

criză emoțională, identificând și dezvoltând strategii eficiente de adaptare la situațiile de stres. 

Totodată, psihologii au oferit sprijin părinților în vederea gestionării constructive și non-

violente a relației cu copiii, în contextul procesului educațional la distanță, și au asigurat 

suportul necesar cadrelor didactice în vederea prevenirii sindromului arderii profesionale, a 

stresului și anxietății. În acea perioadă psihologii școlari au conlucrat eficient cu structurile de 

protecție a copilului și au referit cazurile dificile la serviciile conexe: autoritățile din domeniul 

educație (Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, Organele locale de specialitate în 

domeniul învățământului, Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică), 

autoritățile din domeniul sănătate (Centrele de sănătate mentală, Centrele de sănătate 

prietenoase tinerilor), autoritățile în domeniul asistenței sociale și protecției familiei, asociațiile 

obștești competente în domeniu, acțiuni coordonate cu administrația instituției. În vederea 

monitorizării stării de bine a elevilor, a bunăstării fizice și emoționale şi siguranţa acestora, 

psihologii școlari au conlucrat eficient cu diriginții de clasă, cadrele didactice, identificând soluții 

pentru fiecare caz în parte. Formele de activitate au variat în funcţie de situaţia beneficiarilor, 

resursele disponibile de comunicare, nivelul de alfabetizare tehnologică a 

părinţilor/reprezentanților legali şi elevilor [4; 5]. 

Cercetarea „Impactul serviciului psihologic școlar în asigurarea stării de bine și depășirea 

situației de criză la nivel național, în contextul pandemiei COVID-19”, a fost inițiată în cadrul 

proiectului ”Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de 

învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane”, în perioada februarie-

martie 2021. Scopul de bază a studiului a constat în analiza situației privind asistența 

psihologică în instituțiile de învățământ general în condiții pandemice, COVID-19, precum și 

impactul serviciului psihologic școlar în depășirea situației de criză la nivel național.  

Obiectivele cercetării:  

- determinarea impactului serviciului psihologic școlar asupra elevilor, cadrelor didactice 

și părinților în depășirea situației de criză la nivel național; 

- identificarea tipurilor de probleme cu care se confruntă elevii, cadrele didactice/             

de conducere și părinții în perioada de pandemie; 

- stabilirea tipurilor de servii și formelor de suport oferite elevilor, cadrelor didactice, 

părinților accesibile pentru depășirea crizei, la nivel instituțional; 
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- identificarea îngrijorărilor, preocupărilor specialiștilor psihologi în asigurarea serviciilor 

de calitate, în contextul pandemiei de COVID-19; 

- determinarea nevoilor profesionale a psihologilor școlari în asigurarea asistenței 

specializate de calitate pentru asigurarea bunăstării fizice și emoționale a beneficiarilor. 

Descrierea eșantionului: Lotul a fost alcătuit din 115 psihologi din instituțiile de învățământ 

general din țară, dintre care: 107 subiecți de sex feminin și 8 de sex masculin. Subiecții au 

participat voluntar la acest studiu: 75 psihologi provin din mediul urban și 40 din mediul rural. 

Stagiul de muncă al psihologilor constituie: 23 psihologi până la 3 ani; 10 respondenți, de la 3-5 

ani; 26 specialiști, de la 5-10 ani; 32 psihologi, 10-25 ani; circa 24 psihologi, peste 25 ani.  

Rezultate obținute. Analiza calitativă şi cantitativă a datelor. 

Analiza rezultatelor ne permite să susținem că, în contextul epidemiologic de COVID-19, 

cel mai frecvent s-au adresat la psihologul școlar elevii din clasele gimnaziale, circa 60%; urmați 

de 38% elevi de liceu și 31% elevi din clasele primare. Totodată, 71% părinți au apelat la 

serviciile psihologului școlar, solicitând suport în dezvoltarea competențelor parentale și 

identificarea soluțiilor optime în educația copiilor. De asemenea, circa 64% dintre cadrele 

didactice și 22% dintre cadrele de conducere au solicitat serviciile psihologului școlar pentru 

dezvoltarea autonomiei și autocontrolului la elevi, a sprijinului reciproc și a competențelor de 

comunicare, și de asigurare a unui mediu educațional prietenos și protectiv, securizat și 

dezvoltativ, axat pe potențialul și necesitățile elevilor. 

În corespundere cu Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-

2021, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, 

gimnazial, liceal și extrașcolar, ordinul MECC nr. 840 din 13.08.2020, pentru instituțiile de 

învățământ au fost propuse șapte modele, în funcție de factori epidemiologici la nivel de 

raion/municipiu. În acest sens, circa 72% din psihologii școlari au optat pentru cea mai 

accesibilă modalitate de prestare a asistenței psihologice în anul școlar 2020-2021, modelul 

combinat (activități on-line, activități cu prezență fizică, în cabinetul psihologului, cu respectarea 

instrucțiunilor sanitaro-epidemiologice, măști de protecție, mănuși, dezinfectant). Totodată, 

38% respondenți au optat pentru servicii la distanță, accesând diverse platforme on-line și 

aplicații de tip Voice over IP și Mesajerie instantanee (de ex: Viber, Skype, ZOOM, Google Meet, 

Microsoft Teams), coordonate cu beneficiarii, ținând cont de etica digitală, etica informației și 

cultura comunicării on-line. Formele de suport au variat în funcție de situația beneficiarilor. În 

acest sens, cea mai solicitată a fost consilierea psihologică a elevilor, oferită de 87% psihologi; 

consilierea psihologică a cadrelor didactice și a părinților, 61% psihologi; activități on-line, 

discuții telefonice, realizate de 62% specialiști; activități de psihoprofilaxie pentru elevi, 59% 

psihologi; activități de dezvoltare personală, 46% specialiști și asistență la ore, on-line sau 

offline, realizate de circa 24% psihologi.  

Psihologii școlari susțin că situația de pandemia a intensificat problemele cu care se 

confruntă elevii în mediul educațional și familial. În acest sens, 64% psihologi afirmă că elevii se 

confruntă cu frică, neliniște și anxietate; 46% psihologi susțin că elevii prezintă stres școlar, 

cauzat de instruirea on-line; 54% psihologi invocă lipsa motivației școlare și refuzul elevilor de a 

participa la lecțiile organizate on-line pe diverse platforme Web; 41% din specialiști susțin că 

elevii au conflicte cu cadrele didactice, colegii de clasă și părinții acestora; 38% psihologi invocă 

probleme de comportament, chiul școlar, abandon școlar; 35% din psihologi menționează că 

elevii prezintă dificultăți de concentrare, epuizare fizică și emoțională; 30% specialiști susțin că 

elevii se confruntă cu pierderea unei relații de prietenie; 29% psihologi invocă starea de furie, 

panică, stres, depresie, stări de tristețe persistentă în rândul elevilor; 14% psihologi susțin că 

elevii au tentative de suicid, gânduri, ideații suicidale; 11% specialiști evidențiază tulburări de 

somn și alimentație la elevi; 8% consum de alcool și tutun. 
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În anul școlar 2020-2021, circa 71% dintre cadrele didactice s-au adresat la psiholog cu 

probleme ce țin de lipsa motivației școlare a elevilor, dificultăți de învățare; 56% cu probleme de 

comportament și dificultăți de gestionare a situației elevilor; 55% dificultăți în comunicarea on-

line cu elevii; 43% cadre didactice s-au adresat cu probleme de surmenaj, epuizare fizică și 

psihică; 32% dificultăți în dezvoltarea și consolidarea relațiilor cu părinții; 29% cadre didactice 

s-au adresat cu probleme de anxietate, frică de îmbolnăvire și decesul apropiaților; 18% stări 

depresive; 8% cazuri de îmbolnăvire în rândul elevilor. 

Deși psihologii școlari sunt suprasolicitați cu o multitudine de sarcini, în această 

perioadă specialiștii s-a confruntat cu multe probleme/impedimente care a afectat calitatea 

serviciilor prestate, printre care evidențiem: 49% psihologi susțin că folosirea măștilor creează 

impedimente în stabilirea relației cu beneficiarul, observarea comportamentelor, reacțiilor și 

aprecierea emoțiilor elevului; 45% specialiștii au acces limitat la beneficiari din cauza 

restricțiilor impuse; 42% psihologi dețin experiență profesională insuficientă în intervenția 

corectă în situațiile de criză și abordarea cazurilor complexe, problemă; 35% din psihologi 

susțin că, resursele informaționale sunt insuficiente (programe educaționale insuficiente, 

ghiduri metodologice, instrumente de evaluare și intervenție în situații de criză); 35% specialiști 

au frica de îmbolnăvire/infectare cu COVID; 34% psihologi au o comunicare defectuoasă cu 

părinții, manifestând dezinteres față de situația educațională a copilului și neglijență 

educațională; 11% specialiști au temeri privind intervenția în anumite situații problemă; 9% 

psihologi invocă colaborarea ineficientă cu cadrele didactice, inclusiv diriginții elevilor; 9% 

susțin că spațiul de lucru este insuficient, necorespunzător pentru asigurarea serviciilor de 

calitate, axate pe necesitate; 6% psihologi consideră că există reticență din partea administrației 

instituției (dezinteres față de activitatea și prestația psihologului; refuzul de a asigura psihologul 

cu materiale, instrumente și rechizite necesare); 5% psihologi susțin că primesc suport 

metodologic limitat din partea CPSP/SAP (instruiri insuficiente, deși specialiștii SAP beneficiază 

de instruiri organizate de MECC, CRAP, activitatea de monitorizare și supervizare pe cazurile 

problemă este limitată). 

Totodată, psihologii susțin că nivelul de stres indus de autoizolare/carantină a fost 

resimțit diferit de elevi în perioada de pandemie, reprezentat pe o scală de la 1 (nesemnificativ) 

la 10 (insuportabil), date reflectate în Figura 1. 

 

 
                 Figura 1. Nivelul de stres la elevi indus de autoizolare/carantină 

 

Așadar, analiza rezultatelor din Figura 1, permite să remarcăm, că circa 26% dintre elevi 

prezintă un nivel înalt de stres, plasându-se la scala 7; 13% dintre elevi optează pentru scala 8; 

16% elevi se află la scala 6; 24% dintre elevi au un nivel mediu de stres, optând pentru scala 5. 

Prin urmare, putem concluziona, că predomină nivelul înalt de stres la elevii, cauzat în mare 

parte de instruirea on-line și restricțiile impuse în activitățile cu prezență fizică.  
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Generalizarea datelor privind nivelul de stres indus de autoizolare/carantină la cadre 

didactice, ne permite să susținem că cadrele didactice sunt mult mai stresate comparativ cu 

elevii, situație dictată pe de o parte de incertitudinea situației epidemiologice, la nivel național, 

informarea distorsionată și neveridică, iar pe de altă parte competențe digitale limitate și lipsa 

abilităților de utilizarea a aplicațiilor și platformelor web. 

 

  
Figura 2. Nivelul de stres la cadre didactice indus de autoizolare/carantină 

 

Generalizarea datelor din Figura 2 ne permite să conchidem că, circa 29% cadre 

didactice prezintă un nivel înalt de stres, plasându-se la scala 8; 26% cadre didactice, se situează 

la scala 9; 13% se situează la scala 7; 12% optează pentru scala 6 și 9% prezintă un nivel mediu 

de stres, plasându-se la scala 5.  

În contextul situației de criză la nivel național, dictată de ambiguitate, incertitudine, 

insecuritate, îngrijorarea a devenit element cognitiv central în mecanismul anxietății. Cu toate 

acestea, în pofida multitudinii de acțiuni realizate, circa 82% psihologi școlari sunt îngrijorați în 

continuare de calitatea serviciului psihologic și asigurarea stării de bine a elevilor (riscul de 

infectare cu COVID, starea psihologică a elevilor, probleme de sănătate mintală); 77% psihologi, 

susțin că sunt preocupați de bunăstarea emoțională a cadrelor didactice (riscul de îmbolnăvire 

de COVID, anxietate, panică, frică, îngrijorare excesivă); 56% specialiști invocă îngrijorare 

privind starea de sănătate personală și echilibrul socio-emoțional; 34% specialiști sunt 

preocupați de numărul în creștere de infectare cu COVID, în rândul cadrelor didactice și a 

cazurilor de deces; 52% psihologi sunt preocupați de calitatea serviciilor educaționale, inclusiv 

asigurarea asistenței psihologice și 26% specialiștii au temeri privind modalitatea de susținere a 

examenelor naționale de absolvire, anul școlar 2020-2021. 

În vederea depășirii situației de criză la nivel național și asigurarea bunăstării 

emoționale a elevilor, cadrelor didactice și părinților la nivel de instituție, psihologii școlari au 

propus un șir de soluții, printre care: identificarea necesităților de formare a psihologilor școlari; 

desfășurarea cursurilor de instruire a psihologilor școlari, cu accent pe intervenția promptă și 

profesionistă în situațiile de criză; schimb de experiență la nivel local, raional/ 

municipal/republican; organizarea webinarelor on-line, axate pe necesitate; introducerea în 

orarul școlar ”Ora psihologului”, pentru a asigura accesul la elevi și realizarea activităților de 

prevenire, informare, sensibilizare și dezvoltare de competențe socio-emoționale; elaborarea 

ghidurilor metodologice, programe specializate, recomandări, pliante informaționale per grupuri 

țintă, pentru depășirea situației de criză; activități de supervizare și monitorizare din partea CPSP 

și SAP; dezvoltarea serviciului psihologic în toate instituțiile educaționale, indiferent de numărul de 

copii, în funcție de necesitate; reglementarea activității psihologului la nivel național; abordarea 

intersectorială în examinarea cazurilor problemă; crearea condițiilor corespunzătoare de muncă și 
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asigurarea cu tehnică necesară, laptop, acces la internet; facilitarea activităților în format fizic 

care să asigure bunăstarea fizică și emoțională a tuturor. 

Statele au multe de câştigat din răspunsurile educaţionale creative la pandemie la nivel 

de şcoală, la nivel local şi naţional. Vor exista experienţe valoroase, vor fi învăţate lecţii 

importante, care se pot încorpora în procesele de planificare şi reformare a educaţiei pentru anii 

următori. Aceasta este o oportunitate care nu trebuie ratată, care necesită un proces de 

planificare menit să evalueze continuu situaţia, care intenţionează să abordeze inegalităţile, care 

încurajează înregistrarea şi documentarea proceselor de intervenţie şi a rezultatelor şi care 

monitorizează şi evaluează practicile, pentru a le îmbunătăţi eficacitatea şi a susţine acţiunile 

reuşite [7]. 

Concluzii. Deși pandemia a afectat profund educația și a agravat inechitățile sociale 

existente la nivel regional, sistemul educațional a identificat soluții optime și revizuit 

modalitatea de organizare și desfășurare a procesului educațional, inclusiv asigurarea asistenței 

psihologice a elevilor, cadrelor didactice și părinților. Cu toate acestea, provocarea comunității 

educaționale și a factorilor de decizie de la nivel local și național este semnificativă, iar impactul 

asupra elevilor, tinerilor, familiilor și comunității școlare se va resimți pe tot parcursul vieții, 

dacă nu se va acționa în interesul superior al copiilor. De aceea, îmbunătățirea rezilienței 

sistemului educațional, prin planificarea unei educații incluzive de calitate pentru cei 

marginalizați și dezvoltarea/consolidarea serviciului psihologic școlar, ar trebuie să fie o 

prioritate maximă pentru sistemul educațional în perioada ce urmează și principiul de bază al 

reconstruirii unui învățământ de calitate. Totodată, pentru eficientizarea activității psihologului 

școlar la nivel de sistem există necesitatea stringentă de identificare a resurselor umane 

competente, resurse financiare care să asigure echitate în raport cu ceilalți actori educaționali și 

resurse informaționale (programe și instrumente de evaluare standardizate) care să asigure 

calitatea serviciului psihologic școlar, să promoveze și să ridice prestigiul specialistului. Educația 

tradițională trebuie nu doar să fie adaptată și reformată, dar acest proces reformator trebuie să 

cuprindă oportunitățile de inovare și astfel să devină mai deschisă pentru a răspunde cerințelor 

actuale ale copiilor, tinerilor, inclusiv celor din grupurile vulnerabile și membrilor societății pe 

larg. Noua Strategie a sectorului educației pentru anii 2021- 2030, care este la momentul actual 

în curs de elaborare și se bazează pe lecțiile învățate reflectate în Evaluarea sectorului educației 

(2019), constituie o oportunitate excelentă de a crea un sistem de învățământ mai rezistent, 

operativ și eficient, capabil să reacționeze în mod eficient la crize fără perturbarea procesului de 

învățare [2]. 
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Abstract: Starting from the premise that educational institutions function based on the specific 

rules of an organization, being closely related to the ever-changing social environment, it is 

necessary to take a systemic approach in conceptualizing psychological assistance. The services 

provided by school psychologists must be placed in a complex system of psychological assistance 

services, which would also include the organizational level. Given the „multiple organizational 

demands” faced by school psychologists, there is a need to clarify the process of developing and 

evaluating complex approaches of psychosocial intervention in educational institutions. 

 

Introducere 

Pornind de la premisa că instituțiile educaționale funcționează în baza legităților specifice 

unei organizații, fiind în strânsă relație cu mediul social în continuă schimbare, se relevă 

necesitatea unei abordări sistemice în conceptualizarea asistenței psihologice. Serviciile oferite 

de psihologii școlari trebuie încadrate într-un sistem complex de servicii de asistență 

psihologică, cu specificări inclusiv la nivel organizațional [cf 2]. Studii recente evidențiază 

importanța factorilor organizaționali în asigurarea eficienței și calității proceselor educaționale 

[8]. Problemele cu care se pot confrunta actorii procesului educațional nu sunt individuale sau 

doar individuale, ci sunt probleme care își are originile în contextul educațional propriu-zis. 

Interacțiunile și dinamicile organizaționale, în anumite condiţii, pot produce riscuri psihosociale 

cu consecințe asupra instituției educaționale ca întreg. Respectiv, având în vedere necesitatea de 

a răspunde unor cerințe organizaționale și sociale complexe cu care se confruntă instituțiile 

educaționale la etapa actuală și reieșind din specificul asistenței psihologice la nivel sistemic-

organizațional, propunem conceptul de „solicitări organizaționale multiple” (SOM), care 

reprezintă o serie de problematici specifice, tensiuni sau disuncționalități din cadrul unei 

instituții anume, având potențial de riscuri psihosociale în producerea unor evoluții defectuoase 

asupra comportamentelor organizaționale, proceselor instituționale și asupra instituției în 

ansamblu.  

În mod tradițional, serviciile psihologice în școli implică asistența la nivel individual, fie 

că ne referim la elevi, cadre didactice sau părinți. S.N. Elliot și J.C. Witt [5] propun abordarea 

complexă a serviciilor psihologice în cadrul școlii, pornind de la faptul că anumite probleme 

legate de învățare sau de comportament sunt direct legate de mediul organizațional al instituției 

educaționale. Respectiv, consideră autorii, tehnicile de diagnoză și intervenție aplicate la nivel 

individual necesită a fi suplinite și cu tehnici de diagnoză și intervenție la nivel organizațional. 

Dat fiind nevoia unei abordări sistemice a serviciilor de asistență psihologică, reieșind din SOM 

cu care se confruntă psihologii în cadrul școlii, se remarcă necesitatea clarificării procesului de 

elaborare și evaluare a unor demersuri complexe de intervenție psihocială în cadrul instituțiilor 

educaționale. 

 

Modelul intervenției psihosociale 

Intervenția psihosocială 22  este un demers de schimbare planificată ce presupune 

organizarea voluntară a unor acțiuni destinate să blocheze evoluții sociale defectuoase, să 

                                                             
       21 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității 
psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane, 
20.80009.1606.10. 
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restructureze instituții devitalizante sau să ofere noi șanse unor grupuri defavorizate [9]. După 

Cummings și Worley (2001), intervenția reprezintă niște acțiuni planificate și sistematice în 

vederea ajutorării instituției de a-și spori eficiența; intervenientul în mod deliberat modifică 

status quo-ul instituției sau al unui departament din cadrul acesteia la o stare de eficiență 

calitativ superioară [Apud 16]. În acest sens, precizează a. Neculau [9], scopul procesului de 

intervenție psihosocială este să să restructureze structuri, organisme, grupuri și acest proces nu 

decurge fără obstacole: în timpul derulării intervenției pot surveni diverse forțe incontrolabile, 

refulări sau reacții afective perturbatoare. 

În viziunea lui Massa (1992), intervenția poate fi concepută ca un sistem, cu următoarele 

subsisteme: intervenientul (personalul de specialitate și adminstrativ al instituției); situația (o 

rețea de persoane, de instituții, de valori și de ansambluri conceptuale în interfață cu 

intervenientul social); clientul (beneficiarul care primește serviciile oferite de intervenient); 

sistemul țintă (condițiile inadecvate ale unui grup social asupra cărora se va interveni); acțiunea 

(implementarea unui nou model funcțional, reconfigurarea ansamblului social, intervenția 

asupra indivizilor, grupurilor, organizațiilor sau comunităților) [Apud 9]. 

Schein [Apud 16] identifică trei modele de bază ale intervenției psihosociale:  

 modelul expertizei plătite – intervenientul are rolul specialistului care oferă 

recomandări și servicii în baza cunoașterii din literatura de specialitate;  

 modelul „doctor–pacient” – intervenientul mai întâi identifică „simptomele” în baza 
unei investigații, apoi, în baza rezultatelor și concluziilor, oferă recomandări și soluții; 

 modelul consultației – axat pe dezvoltarea abilității instituției de a identifica problema 

și a găsi soluția potrivită pentru aceasta. 

Primele două modele pun accentul pe identificarea soluțiilor de către specialist, în cel de-

al treilea, rolul principal îi revine organizației sau grupului țintă vizat care idenfică o soluție 

sustenabilă. 

Proiectul de intervenție vizează persoana în cadrul procesului muncii; nu se urmărește o 

simplă ajustare a indivizilor la situații, ci o schimbare reciprocă, complementară cu funcțiile și 
finalitățile grupului [10]. Intervenția, în acest caz, se sprijină pe rezultatele unei cercetări reale 

într-o organizație concretă și se deosebește de cercetarea experimentală, care se realizează, 

pornindu-se de la o situație construită [13]. Totuși, deși cercetarea cu scop de intervenție are 

preponderent o finalitate practică, constatările și observațiile de teren pot fi aprofundate și 

generalizate în cadrul unor cercetări științifice extinse, în scopul avansării cunoașterii și 

teoretizării pornind de la activitatea practică.  

În literatura de specialitate [4; 9; 14 et al.] sunt descrise următoarele etape ale procesului 

de intervenție: analiza și investigarea problemei (se identifică problema clientului, căile de 

acțiune și dificultățile ce pot apărea); previziunea și planificarea (se elaborează un sistem de 

acțiuni în funcție de problema vizată, sunt emise ipoteze cu privire la efectele psihologice, 

sociale și administrative pe care le-ar avea schimbările implementate); implementarea și 

evaluarea (se pune în aplicare sistemul de acțiuni și se evaluează modul în care situațiile 

problematice au evoluat, ce transformări s-au înregistat). Raportul intervenientului conține 

informații privind procedurile de intervenție, evoluția procesului, atingerea scopurilor urmărite, 

                                                                                                                                                                                              
22 A. Neculau [9] constată că termenul „intervenţie” nu era întâlnit anterior în manualele de psihologie, nici în 

România, nici în alte foste ţări socialiste, deoarece aplicarea practică a unor proiecte sociale trebuia să aibă girul 
ideologiei dominante. Astfel, scrie A. Neculau, cercetătorii au preferat mai degrabă să ocolească acest tip de acţiune 
care nu oferea nicio şansă demersului ştiinţific. Totuşi, constatăm că acţiuni similare unui program de intervenţie 
psihosocială erau pe larg puse în practică în psihologia sovietică (de ex., psihocorecţia comportamentului deviant).  

În ceea ce ne priveşte, preferăm mai degrabă termenul de „program de intervenţie psihosocială” din următoarele 
motive: (1) este un termen înglobant, ce permite includerea multiplelor activităţi pe care le desfăşoară psihologul în 
acest scop (acţiuni de consiliere, individuală sau de grup, traininguri pentru dezvoltarea unor abilităţi etc.) şi 2) relaţia 
dintre intervenient şi actorii procesului este un tip de interacţiune care presupune colaborare şi participare activă în 
vederea schimbării. 
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recomandări privind stilul de intervenție pentru anumite situații problemă (care ar putea fi 

generalizate pentru situații tip). 

 

Evaluarea programului de intervenție psihosocială 

Evaluarea programului de intervenție psihosocială presupune un proces de colectare și 

analiză a datelor cu privire la eficiența activităților preconizate în program și a beneficiilor 

produse. Inițiind procesul de evaluare, scrie I. Hylander [7], intervenientul trebuie să răspundă 

la o serie de întrebări: 1) Ce tip de schimbări evaluez – sunt schimbări individuale (atitudini, 

motivații, mod de înțelegere a problemei, comportamentale etc.) și/sau organizaționale? 2) Cum 

vom măsura aceste schimbări – ce metode și surse de date vom utiliza în acest caz? 3) De ce avem 

nevoie de evaluare – dorim să descriem ce se întâmplă în procesul intervenției, să comparăm 

diferite tipuri de intervenție raportate la probleme specifice sau să verificăm dacă un tip de 

intervenție este mai eficient decât altul?  

Datele pentru evaluare pot fi colectate din trei surse [16]: (a) observațiile intervenientului; 

(b) interviuri semistructurate sau (c) chestionare pentru participanți. În funcție de tipul de date, 

fiecare sursă oferă informație relevantă privind rezultatele și tehnicile utilizate, inclusiv permit 

să evităm eventuale bias-uri în interpretarea datelor. Anumite erori de interpretare, afirmă B. 

Snabe [ibidem], pot să apară ca urmare a subiectivității intervenientului în evaluarea 

programului, care intervine ca un „filtru” în selecția și analiza datelor. Unul din punctele slabe ale 

procesului de evaluare a intervenției este faptul că, deseori, intervenientul este în același timp și 

evaluatorul programului, astfel intervenientul poate fi interesat de a oferi evaluări favorabile. În 

acest caz, putem să judecăm despre eficiența programului și în baza interviurilor sau a 

chestionarelor completate de angajați.  

Procesul de evaluare implică și compararea cu alte situații de intervenție. În mod 

tradițional, evaluarea rezultatelor din grupul de intervenție se face prin compararea cu cele 

înregistrate în cadrul unui grup de control, care nu a beneficiat de acțiunile și influențele 

prevăzute în program. Autorii recomandă, atunci când este posibil, compararea rezultatelor 

obținute și cu cele înregistrate în programe similare [idem]. Deoarece, atunci când avem un 

singur program, fără posibilitatea comparării, chiar dacă intervenția a produs rezultate pozitive, 

nu putem ști dacă alte situații de intervenție (pentru problema dată) ar putea da rezultate mai 

bune sau nu. 

Analizând într-o perspectivă unitară diverse modele de evaluare a programelor de 

intervenție psihosociale, în Tabelul 1 prezentăm aspecte specifice fiecărui model [cf 3].  

 

Tabelul 1. Modele de evaluare a programului de intervenție psihosocială 

Autori Aspecte propuse în modelul de evaluare 

Kirkpatrick (1979) 

[Apud 12] 

1) Reacțiile afective ale participanților la activitățile prevăzute în 

program (în ce măsură participanții/beneficiarii apreciază activitățile 

la care participă); 

2) conținuturile învățate în cadrul acestor activități (cum cunoașterea 

este asimilată de către participanți/beneficiari în cadrul activităților);  

3) eficiența achizițiilor comportamentale (în ce măsură acestea sunt 

aplicate în procesul muncii, contribuind la obținerea unor rezultate 

mai bune) 

4) impactul programului la nivelul întregii organizații (de ex., reducerea 

costurilor, creșterea calității și eficienței muncii ș.a.). 

Kraiger (1993) 

[Apud 1] 

1) Achiziții de cunoaștere (măsurate atât cu ajutorul testelor 

tradiționale, cât și prin intermediul autoevaluărilor realizate de 

participanți);  

2) achiziții de abilități (se produc fie printr-un proces conștient de 

imitare, fie automat, fără implicarea controlului conștiinței și pot fi 
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măsurate prin activități ce implică joc de rol și simulări); 

3) achiziții atitudinale (de ex., atitudine favorabilă față de învățare, 

motivație, eficacitatea sinelui sau importanța stabilirii scopurilor). 

Modelul lui Huz et 

al. (1997)  

[Apud 16] 

1) Rezultate (rezultate la nivel individual, rezultate la nivel de grup și 

rezultate la nivel organizațional); 

2) metoda și factorii de eficiență (evaluarea metodei prin raportarea la 

alte strategii metodologice, precum și evaluarea factorilor care ar fi 

favorizat succesul acțiunilor de intervenție). 

Randall (2013) 

[13] 

1) Aspecte ale procesului (cum activitățile intervenției sunt transmise, 

percepute și trăite de participanți: nivelul de participare, aprecierile 

participanților privind acțiunile intervenției și reacțiile observabile la 

acțiunile intervenției);  

2) aspecte referitoare la context (situații organizaționale în care 

intervenția se produce – locul de muncă, grupul de muncă, 

organizația în ansamblu, contextul economic național). 

Brinkerhoff (2003) 

[Apud 12] 

1) Cazurile de succes și insucces (la nivel de grup sau individual);  

2) condițiile și factorii care au dus la succes sau inaucces.  

Sandoval (2004) 

[15] 

1) Schimbări la nivelul clientului;  

2) schimbări la nivelul intervievientului.  

Passmore și Velez 
(2012) 

[Apud 12] 

1) Sinele (beneficiile pe care le-a resimțit participantul urmare a 
intervenției – eficacitatea activităților, inclusiv necesitățile 

participanților, ceea ce-i permite intervenientului să-și optimizeze 

activitățile uleterioare);  

2) ceilalți (evaluarea persoanei de către ceilalți – manageri, alți 

beneficiari, colegi);  

3) realizări (în ce măsură comportamentele achiziționate au un impact 

asupra creșterii performanței);  

4) potențial (impactul intervenției asupra potențialului indivizilor, de 

ex., indivizii au obținut un nivel mai înalt de maturitate emoțională; 

este mai greu de măsurat și poate să nu fie evidențiat imediat, 

evaluările după câteva săptămâni sau luni după intervenție pot oferi 

informații despre impactul pe care l-a avut intervenția); 

5) metaanaliză (analiza comparativă a impactului intervenției asupra 

mai multor grupuri din diferite organizații și contexte 

socioculturale). 

 

În mod general, esența aceste modele se rezumă la următoarele: în procesul de evaluare 

vor fi examinate atât efectele pe care le produce programul asupra actorilor implicați 

(beneficiari direcți, intervenient, manageri ș.a.), precum și efectele asupra contextului 

organizațional în ansamblu, identiicând totodată factorii care asigură succesul intervenției. 

 

Factori care sporesc eficiența programului de intervenție psihosocială 

Studiile arată că, atât conținutul acțiunilor prevăzute în program, cât și modalitatea în care 

programul este implementat sunt condiții esențiale în asigurarea eficienței intervenției 

psihosociale. O serie de factori, precum nivelul de implicare sau angajament, ar putea spori 

eficiența programului de intervenție în instituțiile educaționale, influențând semnificativ 

rezultatele finale.  

Nivelul de participare și implicare a angajaților 

Burke et al. (2006) [Apud 6], în cadrul unui studiu metaanalitic ce raporta analiza a 95 de 

cercetări privind programele de intervenție în asigurarea securității și sănătății la locul de 

muncă, identifică un succes limitat al acestor programe în situații de implicare și angajament 
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scăzut din partea participanților. Implicarea, constată autorii, este în strânsă legătură și cu 

metodele utilizate, ei diferențiind între metode ce implică un nivel înalt de angajament și 

participare (activități interactive de training face-to-face), angajament și participare moderată 

(activități interactive de training mediate de computer și feedback) și angajament și participare 

scăzută (materiale printate). 

Automonitorizarea comportamentului și a schimbărilor produse 

Activitățile de intervenție ar putea asigura într-o mai mare măsură participarea indivizilor, 

dacă includ acțiuni ce motivează indivizii să producă transferul noilor abilități achiziționate în 

activitatea de muncă propriu-zisă. Una din modalitățile de a asigura acest transfer, sugerează 

L.B. Hammer et al. [6], este utilizarea tehnicii automonitorizării – participanților li se solicită să-

și formuleze obiective, să-și monitorizeze comportamentul în timp și să discute despre efectele 

produse (indivizii observă, evaluează și raportează privind efectele înregistrate în propriul 

comportament).  

Confruntarea cu problema care constituie obiectul intervenției 

Hammer et al. [6] evidențiază că trainingul privind comportamentul de suport din partea 

supervizorului în situații de conflict muncă-familie determină scoruri mai mari la acei angajați 

care se confruntă cu un nivel înalt al conflict muncă-familie și scoruri mici pentru cei care au un 

nivel scăzut al conflictului. Trainingul organizat de autori a dus la rezultate îmbunătățite a 

sănătății fizice, comparativ cu grupul de control, dar nu a determinat schimbări semnificative 

asupra satisfacției în muncă și a intențiilor de a părăsi locul de muncă. Rezultate înalte în ceea ce 

privește creșterea satisfacției de muncă și diminuarea intențiilor de a părăsi organizația s-au 

întegistrat doar în cazul angajaților cu un nivel înalt de conflict muncă-familie. 

Scopul studiului realizat de E. Ouweneel et al. [11] a fost de a măsura efectele unei 

intervenții, bazată pe principiile psihologiei pozitive, asupra emoțiilor pozitive, eficacității de 

sine și implicării în muncă. Programul era constituit din trei tipuri de sarcini (prezentate online): 

1) sarcini privind starea de bine; 2) sarcini de stabilire a scopurilor și 3) sarcini privind 

resursele. Rezultatele arată o îmbunătățire a rezultatelor pe două dintre dimensiunile 

menționate (emoții pozitive și eficacitatea sinelui), comparativ cu grupul de control. Programul 

nu a produs însă efecte și asupra implicării în muncă. Studii adiționale arată că efecte pozitive 

asupra implicării se înregistrează doar la angajații care aveau un nivel scăzut de implicare, nu și 

la cei cu un nivel moderat sau înalt. 

 

Concluzii. Specificul activității psihologice în instituțiile educaționale necesită o abordare 

din perspectiva școlii ca organizație. Psihologul școlar trebuie să aibă pregătirea profesională 

necesară pentru a lucra cu toate subsistemele instituției școlare în ansamblu, răspunzând într-o 

manieră eficientă la diverse probleme societale și organizaționale. Din această perspectivă, 

optăm pentru o abordare sistemică în conceptualizarea activității psihologice în instituțiile 

educaționale, deoarece problemele de ordin psihologic au origini și în contextul socio-

organizațional și sunt strâns relaționate de acesta. În acest sens, aplicabil pentru o abordare 

sistemică ar fi conceptul de SOM, definit ca o serie de problematici specifice, tensiuni sau 

disuncționalități din cadrul unei instituții anume, cu potențial de a produce situații de risc 

psihosocial și evoluții defectuoase asupra proceselor instituționale și asupra instituției în 

ansamblu. Dat fiind nevoia unei abordări sistemice a serviciilor psihologice, e necesară 

clarificarea specificului procesului de elaborare și evaluare a unor demersuri complexe de 

intervenție psihocială în cadrul instituțiilor educaționale, în funcție de SOM cu care se confruntă 

psihologii în cadrul școlii. Acest demers presupune integrarea dimensiunilor de bază ale SOM în 

sistemul de analiză instituțională a școlii ca organizație, în funcție de cerințele specifice ale unei 

instituții particulare. 
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METAFORA PSIHOLOGICĂ CA RESURSĂ DIDACTICĂ23 
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Abstract: Metaphors in psychological conceptualization can also be used outside the psychologist's 

office, in a variant adapted for the didactic context, respecting some elementary rules based on 

psychological knowledge. Despite students’ discipline or their age, the conscious use of 

psychological metaphors has many advantages: the optimization of students’ regulatory processes, 

the development of the cognitive processes and the improvement of the personality traits. 

 

Ca organizator al învăţării, profesorul îmbină aspectele obiectiv-logice ale transmiterii 

cunoştinţelor cu aspectele psihologice. Este deci preocupat atât de aplicarea principiilor 

didactice şi a teoriei instruirii în transmiterea conţinutului învăţământului, cât şi de implicaţiile 

psihologice ale actului transmiterii: psihologia dezvoltării, psihologia învăţării, strategiile 

comunicării etc.. Organizarea învăţământului trebuie să se orienteze după criterii proprii 

disciplinei, urmărindu-se aplicarea celor mai potrivite strategii de rezolvare a problemelor; 

dezvoltarea gândirii elevilor şi a aptitudinilor de culegere independentă a informaţiilor, de 

prelucrare critică şi aplicare în situaţii diferite. Profesorul nu este doar un transmiţător de 

informaţii care se rezumă la a da indicaţii elevilor ce şi cum să înveţe, ci şi un antrenor care, prin 

întrebări analitice, stimulând gândirea elevilor, creează premise pentru ca aceştia, prin găsirea 

independentă a răspunsurilor, să ajungă la o mai bună înţelegere a problemelor. Trezirea 

interesului elevilor, stimularea motivaţiei acestora este, în bună măsură, un rezultat al 

conducerii procesului instructiv. Intră aici şi justa dozare a dificultăţilor în procesul învăţării, în 

conformitate cu individualitatea elevilor [2, p. 258]. 

 Psihologia educaţiei contemporane îl încurajează pe profesor să reflecteze asupra rolului 

său în procesul educativ. Un model construit de cercetătorii americani distinge trei roluri 

posibile ale profesorului, care sunt, totodată, şi abordări diferite ale acţiunii didactice [4, p. 171]: 

1. Abordarea executivă propune un profesor prin excelenţă executor. Profesorul se 

preocupă în mod special de punerea în aplicare a obiectivelor didactice, slujindu-se de 

cele mai eficiente metode. În plus, el urmăreşte să evalueze efectele intervenţiilor sale şi 

le ia în seamă atunci când proiectează acţiunile următoare cu elevii. 

2. Din perspectiva abordării psihologice, profesorul este o persoană empatică, ce se 

îngrijeşte cu prioritate de problemele emoţionale şi motivaţionale ale elevilor. Stima de 

sine, sentimentul eficienţei personale, acceptarea de către grup, sunt socotite condiţii 

esenţiale ale participării eficiente în şcoală.  

3. Abordarea eliberaţionistă îl concepe pe profesor ca un eliberator al minţii elevilor, ca un 

factor activ în dezvoltarea armonioasă, cognitivă şi morală a elevilor.  

Pentru a răspunde atâtor cerinţe şi pentru a articula oferta sa comportamentală atâtor 

solicitări diverse, nu este suficientă doar cunoaşterea temeinică a materiei predate, fiind 

necesară şi pregătirea psihologică. În această ordine de idei, ne-am propus prezentarea, într-o 

variantă accesibilă cadrelor didactice, a unui instrument psihologic foarte util – metafora 

terapeutică. Utilizată în psihologie, metafora constituie o formă de comunicare indirectă, 

imaginativă şi implicită cu clientul (elevul) şi vizează experienţele, procesele şi obiectivele care 

                                                             
23 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității 

psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane, 
20.80009.1606.10. 
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pot ajuta la rezolvarea problemei concrete ale acestuia, oferindu-i indirect noi instrumente 

pentru a face faţă problemelor. Metaforele implică poveştile terapeutice, basmele, proverbele 

şi/sau alte tipuri de comunicare. Ceea ce deosebeşte metaforele psihologice de alte basme, 

poveşti sau anecdote este combinaţia dintre o comunicare simbolică, specific creată şi intenţia 

psihologică de eficientizare şi dezvoltare. Or, metafora terapeutică se bazează pe îndelungata 

istorie umană a povestirii, fundamentată pe ştiinţa comunicării eficiente, care prezintă o 

relevanţă psihologică specifică şi e spusă cu arta unui bun povestitor. Metafora terapeutică poate 

fi utilizată şi în afara cabinetului psihologului, într-o variantă adaptată contextului didactic, cu 

respectarea unor reguli elementare bazate pe cunoaşterea psihologică. Tocmai din aceste 

considerente vom utiliza în continuare sintagma „metaforă psihologică”, ca un subsistem al 

„metaforei terapeutice”, aplicabil în mediul educaţional de către profesori.  

Metafora psihologică poate fi utilizată în toate ciclurile de învăţământ, indiferent de 

specificul disciplinei predate. Poate fi folosită la orice etapă a lecţiei şi vizează, de cele mai multe 

ori optimizarea proceselor reglatorii ale elevilor (motivaţia, voinţa, procesele afective), 

dezvoltarea proceselor cognitive (gândirea, memoria, limbajul, imaginaţia), eficientizarea 

însuşirilor de personalitate (trăsături caracteriale, aptitudini, imagine de sine), contribuind la 

îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale şi a performanţelor şcolare. 

Vom oferi în continuare câteva exemple de metafore psihologice, indicând spectrul 

posibilităţilor dezvoltative ale acestora. 

 

1. Picătura de apă [1, p. 364] 

Probleme abordate Obiective propuse Resurse dezvoltate 

 Confruntarea cu o 
problemă dificilă; 

 A dori ceea ce pare 
imposibil de obţinut; 

 A nu primi ajutor de la 
ceilalţi; 

 A nu primi răspunsuri 
imediate. 

 Dezvoltarea încrederii în 
sine; 

 Îmbunătăţirea atenţiei; 
 Antrenarea spiritului de 

observaţie; 
 Analiza metodelor de 

rezolvare creativă a 
problemelor. 

 Învăţarea explorării 
diverselor opţiuni; 

 Cântărirea argumentelor 
pro şi contra într-o 
situaţie dificilă; 

 Căutarea de noi 
posibilităţi şi soluţii; 

 A învăţa să gândeşti şi 
apoi să acţionezi; 

 Învăţarea din observaţie şi 
experienţă; 

 Folosirea gândirii creative. 
 

 

...Am auzit cândva povestea unei păsări. Nu-mi amintesc exact ce fel de pasăre era, dar o 

putem transforma în orice pasăre vrei. Ce fel de zburătoare ai vrea să fie? 

Pasărea locuia pe un tărâm unde fusese o vară foarte lungă şi secetoasă. Nu plouase de mai 

mult timp. Pământul era atât de uscat, încât şi roua de peste noapte se usca imediat, de parcă ar 

fi fost absorbită de un burete. În consecinţă, biata pasăre nu băuse apă de foarte multă vreme. Îi 

era cu adevărat sete, atât de sete, încât devenea mai slăbită cu fiecare zi ce trecea.  

Înspăimântată, şi-a adunat toate forţele rămase şi a zburat sus în aer, sperând să vadă un 

pic de apă pe pământul pârjolit. Căuta apă dătătoare de viaţă undeva pe tot acel pământ uscat.   

Îţi poţi imagina cât a fost de uşurată când a văzut soarele strălucind într-o pată de la sol? 

Biata păsărică a planat în jos pentru a o cerceta. Acolo, într-un loc unde oamenii făceau picnicuri 

uneori, cineva lăsase în urmă un borcan de sticlă. Mai rămăsese pe fund destul cât pasărea să bea 

şi să prindă puteri, dar... borcanul era înalt, nivelul apei era scăzut şi pasărea nu putea să-şi bage 
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ciocul suficient de adânc, încât să ajungă la apă. Realizând asta, i se făcu şi mai sete. Apa ar fi 

putut-o salva, dar nu putea ajunge la ea. Ce putea face, biata pasăre?  

Privind borcanul cu disperare, pasărea a început să se gândească la nenumărate opţiuni. 

Putea să răstoarne borcanul, dar atunci apa ar fi curs şi ar fi fost absorbită de pământul uscat 

înainte să aibă măcar o şansă de a bea... Pasărea a privit în jur. Nu avea cui să ceară ajutor. Era o 

problemă pe care trebuia să o rezolve singură. 

Dacă aş avea un pai, s-a gândit pasărea şi asta i-a dat o idee bună. A căutat în jur un beţişor 

gol sau o frunză mai lungă pe care ar fi putut s-o răsucească dar, din nefericire nu a găsit nimic, 

cu excepţia pietricelelor împrăştiate pe pământul uscat. Gândindu-se un pic, a luat în cioc o 

pietricică şi a pus-o în borcan. Nivelul apei s-a ridicat puţin... A adăugat apoi piatră după piatră în 

borcanul de sticlă, până nivelul apei a crescut. Eforturile răbdătoare ale păsării au fost răsplătite 

– ea a băut destulă apă. A zburat apoi mai departe, încrezută în forţele proprii, bucurându-se de 

tot ce o înconjura. 

 

 

2. Metafora creionului [3] 

Probleme abordate Obiective propuse Resurse dezvoltate 

 Lipsa de cunoaştere; 
 Perceperea eronată a 

realităţii înconjurătoare; 
 Experienţă insuficientă în 

luarea de decizii; 
 Valori importante / 

lucruri efemere. 

 Dezvoltarea gândirii 
critice; 

 Dezvoltarea 
autocunoaşterii; 

 Eficientizarea relaţiilor 
interpersonale; 

 Îmbunătăţirea abilităţilor 
de comunicare. 

 Învăţarea explorării 
multidimensionale; 

 Perceperea corectă a 
profunzimii situaţiei; 

 Rolul comunicării în 
cunoaştere; 

 A învăţa să-ţi asumi 
responsabilitatea pentru 
scopurile propuse; 

 Învăţarea din observaţie şi 
experienţă. 

 

 

Un copil îşi privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment dat, îl întrebă:  

- Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouă? Sau poate e o poveste despre mine?  

Bunicul se opri din scris, zâmbi şi-i spuse nepotului:  

- E adevărat, scriu despre tine. Dar mai important decât cuvintele este creionul cu care 

scriu. Mi-ar plăcea să fii ca el, când vei fi mare.  

Copilul privi creionul intrigat, fiindcă nu văzuse nimic special la acesta. 

- Dar e la fel ca toate creioanele pe care le-am văzut în viaţa mea! 

- Totul depinde de felul cum priveşti lucrurile. Există cinci calităţi la un creion, pe care 

dacă reuşeşti să le menţii, vei fi totdeauna un om care trăieşte în bună pace cu lumea. 

Prima calitate: poţi să faci lucruri mari, dar să nu uiţi niciodată că există o mână care ne 

conduce paşii. Pe această mână o numim Dumnezeu şi El ne conduce totdeauna conform dorinţei 

Lui. 

A doua calitate: din când în când trebuie să mă opresc din scris şi să folosesc ascuţitoarea. 

Asta înseamnă un pic de suferinţă pentru creion, dar până la urmă va fi mai ascuţit. Deci, să ştii 

să suporţi unele greutăţi, pentru că ele te vor face mai bun. 

A treia calitate: creionul ne dă voie să folosim guma pentru a şterge ce era greşit. Trebuie 

să înţelegi că a corecta un lucru nu înseamnă neapărat ceva rău, ci ne menţinem pe drumul 

drept. 
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A patra calitate: la creion nu este important lemnul său, forma lui exterioară, ci mina de 

grafit din interior. Tot aşa, îngrijeşte-te de ce se întâmplă înăuntrul tău.  

Şi, în sfârşit, a cincea calitate a creionului: lasă totdeauna o urmă. Tot aşa, să ştii că ceea ce 

faci în viaţă va lăsa urme, astfel că trebuie să încerci să fii conştient de fiecare faptă a ta. 

 

 

3. Cei patru prieteni credincioşi [1, p. 228] 

Probleme abordate Obiective propuse Resurse dezvoltate 

 Rezolvarea unei probleme; 
 Egoismul; 
 Lipsa de cooperare. 

 A descoperi cum abilităţile 
individuale pot contribui 
la constituirea unui întreg; 

 A învăţa valoarea 
prieteniei; 

 A accepta şi aprecia 
diferenţele. 

 Îndeplinirea unei sarcini 
prin eforturi de 
colaborare; 

 A te oferi să-i ajuţi pe 
ceilalţi; 

 Cooperare; 
 Respect; 
 Prietenie. 

 

 

Într-o zi fazanul, o pasăre foarte frumoasă cu pene lungi şi colorate, a găsit o sămânţă şi a 

decis să o planteze. Când fazanul scormonea pământul pentru a face o gaură pentru sămânţă, un 

iepure alb, cu urechi lungi, a trecut sărind pe acolo şi a întrebat: 

- Pot să te ajut cu ceva, prietene? 

- Mulţumesc de întrebare, a răspuns frumosul fazan. Când plantez sămânţa, ai vrea să fii 

atât de bun şi să o uzi? 

- Sigur, a răspuns iepurele, asigurându-se că sămânţa primea apă din abundenţă, mai ales 

în sezonul secetos când trebuia să care apa de la un râu din apropiere.  

O maimuţă cu blană maronie, văzându-i pe fazan şi pe iepure că munceau cu atâta râvnă,  

s-a oferit să le ajute, fertilizând şi plivind sămânţa. S-a implicat şi elefantul din apropiere, stând 

de gardă şi păzind sămânţa, astfel încât nimeni nu îndrăzni să o mănânce sau să-i facă rău în 

timp ce creşte. 

Împreună, cei patru prieteni au îngrijit sămânţa, văzând-o cum creşte într-un copăcel 

tânăr şi cum se maturizează într-un pom înalt şi puternic. Repede, sau aşa a părut, ramurile 

pomului erau îngreunate de o recoltă bogată de fructe. La fel cum cei patru prieteni au lucrat 

împreună la plantarea şi îngrijirea pomului, tot aşa au cules împreună şi fructele.  

- Uite, i-a zis elefantul cu pielea zbârcită maimuţei cu blana maronie, urcă-te pe spatele 

meu ca să ajungi mai bine la copac.  

Căţărându-se pe elefant, maimuţa i-a întins o mână iepurelui urechiat: 

- Urcă-te pe umerii mei. În felul acesta o să ne mai apropiem puţin, i-a spus iepurelui.  

În sfârşit, fazanul s-a aşezat pe spatele iepurelui. Formând această scară din prieteni, au 

putut ajunge la fructe şi au cules destule, cât să se hrănească toţi. 

 

 

Indiferent de vârstă, avantajele folosirii conştiente şi intenţionate a metaforei psihologice 

sunt aceleaşi [5]:  

 Metafora psihologică se adresează imaginaţiei, extinzând spaţiul interior al elevului, 

reprezentând, totodată, o lecţie de viaţă care sparge vechiul tipar al conflictului 

insurmontabil cu care acesta este familiarizat. 
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 Este un „vehicul” foarte potrivit pentru modele comportamentale şi valori morale, 

schimbarea poziţiei fiindu-i doar sugerată elevului şi având mai mult caracter ludic. 

 Mesajul metaforei nu declanşează rezistenţa la schimbare, ci contribuie la dezvoltarea 

unei noi atitudini vizavi de problemă. 

 Aduce soluţii cu totul neaşteptate, cu efort emoţional pozitiv, ajungând chiar să 

contrazică logica şi obişnuinţa. 

 Metafora psihologică creează elevului o bază de identificare, protejându-l şi învăţându-l 

totodată să se autoînţeleagă, să se autoaprecieze pozitiv, descoperindu-şi propriile 

resurse interioare de rezolvare a problemei. 
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ASIGURAREA ACTIVITĂȚII PSIHOLOGICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL: 

VIZIUNI ALE CADRELOR DIDACTICE ȘI ALE PSIHOLOGILOR ȘCOLARI24 

 

OXANA PALADI,  

dr., conf. univ.,  

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

 

Abstract: The article presents the visions of school psychologists and teachers regarding the 

psychological activity ensuring in the general education system in the Republic of Moldova. There 

are presented the problems which students most frequently address with to school psychologists; 

the frequency of requesting psychological assistance by educational actors in schools, etc.. 

 

Provocările societale actuale accentuează din ce în ce mai mult importanța asigurării 

activității psihologice în învățământul general. În cadrul acestui proces psihologul este unul 

dintre actorii principali. De altfel, psihologul este persoana specializată în studiul psihologiei, 

care analizează stările psihice atât în normă, cât și înafara ei, în domeniile: cognitiv, afectiv și 

comportamental. Psihologul care activează în sistemul de învăţământ general acţionează ca 

membru al echipei comunitare integrate în relaţie cu școala, asigură furnizarea de servicii de 

consiliere educaţională în cadrul echipei comunitare integrate, prin aria educaţiei, pentru 

reducerea suprapunerilor, armonizarea resurselor și crearea unui proces sustenabil de integrare 

socială eficientă. Psihologul educaţional trebuie să sprijine participarea tuturor copiilor din 

comunitate în învăţământul obligatoriu, să încurajeze implicarea părinţilor în educaţia copiilor și 

în activitatea școlii, să faciliteze cooperarea dintre familii [2].  

În acest context, conceptul de activitate psihologică este un ansamblu de servicii 

psihologice oferite în baza principiilor psihologice, cunoștinţelor, modelelor și metodelor 

psihologice aplicate într-un mod etic și știinţific, pentru a promova dezvoltarea, bunăstarea și 

eficienţa indivizilor, grupurilor, organizaţiilor și societăţii, inclusiv totalitatea demersurilor 

desfășurate în vederea asigurării capacităţii optime de funcţionare a individului, familiei sau 

grupului social din punct de vedere al factorilor psihologici, sociali și comportamentali. În 

aceeași ordine de idei, conceptul de asistenţă psihologică denotă activităţile întreprinse de 

psiholog îndreptate spre rezolvarea unor situaţii de criză, sociale, profesionale sau familiale, în 

vederea valorificării resurselor personale ale beneficiarului și conștientizarea de către acesta a 

propriilor nevoi și limite [3, p. 406]. Aceste concepte sunt înțelese diferit de către actorii 

educaționali. 

Pentru determinarea viziunilor psihologilor școlari și ale cadrelor didactice cu privire la 

asigurarea activității psihologice în sistemul de învățământ general au fost elaborate 

chestionare care reliefează aspectele generale ale subiectului cercetării și includ trei secțiuni:     

1. Secțiunea A Date socio-demografice; 2. Secțiunea B Organizarea și desfășurarea activității 

psihologului; 3. Secțiunea C Percepții. Atitudini. Impact. 

Menționăm că la experiment au participat un eșantion de 125 de cadre didactice și 67 de 

psihologi care activează în sistemul de învățământ general, iar în continuare vom prezenta unele 

rezultat. 

Analizând rezultatele obținute pentru Secțiunea A. Date socio-demografice am determinat 

că subiecții experimentali sunt din medii de proveniență diferite, mai puțini – din municipiul 

Chișinău. Majoritatea subiecților sunt de gen feminin (din 67 psihologi școlari: gen feminin –  

                                                             
24 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității 

psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane, 
20.80009.1606.10. 
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95,5% subiecți; gen masculin – 4,5% subiecți; cadre didactice (125): gen feminin – 88,0% 

subiecți; gen masculin – 12,0% subiecți), având vârsta cuprinsă între 21 și 71 de ani. 

Răspunsurile cu referire la vechimea în muncă a psihologilor școlari sunt prezentate în 

Figura 1. 

 

 
Figura 1. Vechimea în muncă a psihologilor școlari în sistemul de învățământ  

 

Din Figura 1 observăm că 19,4% dintre subiecți – psihologi școlari - au o vechime în 

muncă în domeniul învățământului de până la 3 ani; 10,4% – au o vechime în muncă de 3-5 ani; 

23,9% – între 5 și 10 ani; 28,4% - 10-25 ani; iar 17,9% au o vechime în muncă de peste 25 de ani. 

Cei mai mulți subiecți se încadrează în categoria a patra care include vechimea de muncă între 

10 și 25 de ani în sistemul de învățământ. 

În Figura 2 sunt prezentate răspunsurile cu referire la vechimea în muncă a cadrelor 

didactice. 

 

 
Figura 2. Vechimea în muncă a cadrelor didactice în sistemul de învățământ  

 

Din Figura 2 observăm că 8,0% dintre subiecți – cadre didactice – au o vechime în muncă 

în domeniul învățământului de până la 3 ani; 5,6% – au o vechime în muncă de 3-5 ani; 9,6% - 

între 5-10 ani; 32,0% - 10-25 ani; iar 44,8% au o vechime în muncă de peste 25 de ani. În acest 

caz cele mai multe cadre didactice se încadrează în categoria a cincea care include vechimea de 

muncă de peste 25 de ani în sistemul de învățământ. 

Analizând comparativ rezultatele cu privire la vechimea în muncă a cadrelor didactice și a 

psihologilor școlari evidențiem că numărul mai mare a psihologilor școlari este în categoria a 

patra - care denotă o vechime în muncă între 10 și 25 de ani, iar a cadrelor didactice este în 

categoria a cincea – care indică o vechime în muncă de peste 25 de ani. Această situație este 

explicată prin faptul că acţiuni cu privire la asigurarea activităţii psihologice în sistemul 
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educaţional au fost întreprinse după anul 1990, inclusiv includerea unității de psiholog școlar în 

instituțiile de învățământ general. 

În cadrul studiului realizat am considerat necesară analiza măsurii în care cadrele 

didactice și psihologii școlari dispun de grad didactic. În corespundere cu prevederile Codului 

Educației, articolul 56 (1) - cadrelor didactice şi de conducere din învăţământul general li se pot 

acorda următoarele grade didactice şi manageriale: doi, unu şi superior; iar în alineatul (2) al 

acestui articol se menționează că procedura de acordare a gradelor didactice şi manageriale se 

stabileşte de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. De altfel, cunoaștem că funcţia de 

psiholog este considerată funcţie didactică conform articolul 53 al Codului Educației prin care se 

subliniază că personalul din învăţământul general este constituit din personal de conducere, 

personal didactic, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic [1]. Prin urmare și 

psihologilor școlari li se acordă grad didactic.  

În Figura 3 sunt prezentate grafic rezultatele cu referire la gradul didactic al psihologilor 

școlari.  

 

 
Figura 3. Gradul didactic al psihologilor școlari 

 

Rezultatele prezentate în Figura 3 denotă că 4,5% din psihologii intervievați posedă grad 

didactic superior, 6,0% – grad didactic unu, 44,8% – grad didactic doi și 44,8% din numărul total 

de subiecți sunt psihologi fără grad didactic. Deci, odată ce psihologii care activează în sistemul 

de învățământ sunt considerați cadre didactice, observăm că mai mult de jumătate din eșantion 

au obținut grad didactic. 

Pentru a analiza această problemă la nivel comparativ în Figura 4 am prezentat grafic 

rezultatele cu referire la gradul didactic al cadrelor didactice intervievate.  

 
Figura 4. Gradul didactic al cadrelor didactice 
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Aici, rezultatele prezentate în Figura 4 denotă că 7,2% dintre cadrele didactice 

intervievate posedă grad didactic superior, 20,0% - grad didactic unu, 48,8% –  grad didactic doi 

și 24,0% din numărul total de subiecți sunt cadre didactice care nu au obținut grad didactic.  

Deci, dacă analizăm comparativ rezultatele cu referire la gradele didactice ale psihologilor 

școlari și ale cadrelor didactice observăm că pentru cadrele didactice acest grad este mai 

important fiind obținut de un număr mai mare de subiecți. Această situație cu privire la 

obținerea gradului didactic nu este acceptată de către toți psihologii din sistemul educațional 

(argumentul vădit fiind și numărul mare al psihologilor școlari (44,8%) fără grad didactic), dar 

alte oportunități, la acest moment, nici nu se conturează. 

În continuare vom prezenta unele răspunsuri ale subiecților pentru Secțiunea C a 

chestionarului Percepții. Atitudini. Impact. Din această secţiune vom evidenţia, în primul rând, 

viziunile psihologilor școlari cu privire la frecvența apariției problemelor cu care se confruntă 

elevii într-o instituţie de învăţământ. 

În Tabelul 1 am prezentat problemele cu care se adresează cel mai frecvent elevii la 

psihologii școlari, acestea fiind cuantificate pe o scală de la 1 (minim) la 10 (maxim) puncte. 

 

Tabelul 1. Frecvența apariției problemelor 

cu care se confruntă elevii într-o instituţie de învăţământ 

Probleme cu care se confruntă elevii 
într-o instituţie de învăţământ 

Frecvenţa apariţiei problemei: 1 (minim) – 10 (maxim) / 
Numărul subiecților în% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Adaptarea psihologică şi socială, 
inclusiv adaptarea școlară a elevului 

0 0 10,4 7,5 22,4 19,4 16,4 20,9 1,5 1,5 

- comportamentul psihomotor 6,0 10,4 17,9 11,9 16,4 13,4 10,4 6,0 6,0 1,5 

- valorificarea potenţialului 
comunicării 

0 0 3,0 16,4 14,9 20,9 13,4 22,4 6,0 3,0 

- comportamentul antisocial al 
elevului 

7,5 7,5 10,4 13,4 7,5 11,9 14,9 11,9 11,9 3,0 

- dezvoltarea sferei relaţionale a 
elevilor 

0 3,0 6,0 17,9 10,4 1,5 19,4 23,9 16,4 1,5 

- afectivitatea elevilor 1,5 4,5 10,4 10,4 11,9 16,4 13,4 19,4 9,0 3,0 

- motivaţia elevului 0 3,0 6,0 6,0 14,9 14,9 25,4 16,4 10,4 3,0 

- memoria elevului 1,5 6,0 14,9 11,9 10,4 19,4 16,4 16,4 3,0 0 

- atenţia elevului 0 3,0 17,9 11,9 6,0 16,4 16,4 25,4 1,5 1,5 

- gândirea elevului 1,5 4,5 6,0 16,4 14,9 11,9 22,4 19,4 3,0 0 

- autocunoaștere și dezvoltare 
personală (identitate, imaginea de 
sine, autoapreciere, stimă de sine 
etc.) 

0 0 6,0 13,4 11,9 7,5 25,4 13,4 11,9 10,4 

- probleme de învățare (abandon 
şcolar, concentrația atenției, 
suprasolicitarea de activități, 
apreciere necorespunzătoare etc.) 

3,0 4,5 10,4 14,9 14,9 9,0 19,4 14,9 4,5 4,5 

- probleme de dependență (gadgeturi, 
calculator, internet, alcool, tutun, 
droguri etc.) 

6,0 7,5 11,9 13,4 10,4 13,4 10,4 9,0 16,4 1,5 

- orientări valorice, contradicție între 
orientările valorice și comportament 

4,5 3,0 13,4 13,4 14,9 22,4 13,4 9,0 6,0 0 

- probleme referitoare la crizele de 
vârstă 

0 7,5 7,5 9,0 16,4 11,9 17,9 17,9 7,5 4,5 

- ghidarea în carieră (orientare 
profesională) 

1,5 3,0 7,5 4,5 20,9 7,5 16,4 26,9 9,0 3,0 
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Rezultatele incluse în Tabelul 1 demonstrează că psihologii au prezentat viziuni diferite cu 

privire la problemele cu care se confruntă elevii într-o instituţie de învăţământ. Astfel, au fost 

cuantificate pe o scală de la 1 (minim) la 10 (maxim) puncte următoarele probleme: adaptarea 

psihologică şi socială, inclusiv adaptarea școlară a elevului; comportamentul psihomotor; 

valorificarea potenţialului comunicării; comportamentul antisocial al elevului; dezvoltarea sferei 

relaţionale a elevilor; afectivitatea elevilor; motivaţia elevului; memoria elevului; atenţia 

elevului; gândirea elevului; limbajul elevului; autocunoaștere și dezvoltare personală (identitate, 

imaginea de sine, autoapreciere, stimă de sine etc.); probleme de învățare (abandon şcolar, 

concentrația atenției, suprasolicitarea de activități, apreciere necorespunzătoare etc.); probleme 

de dependență (gadgeturi, calculator, internet, alcool, tutun, droguri etc.); orientări valorice, 

contradicție între orientările valorice și comportament; probleme referitoare la crizele de 

vârstă; ghidarea în carieră (orientare profesională). Psihologii cuantifică problemele enumerate 

în majoritatea cazurilor cu puncte de nivel mediu și maxim, ceea ce denotă necesitatea studierii 

aprofundate a acestor subiecte, din perspectiva abordărilor societale contemporane.  

În Figura 5 sunt prezentate rezultatele cu referire la frecvența solicitării asistenței 

psihologice în instituția în care activează psihologii de la alți actori educaționali: elevi, părinți, 

cadre didactice și cadre de conducere. 

 

 
Figura 5. Frecvența solicitării asistenței psihologice de către alți actori educaționali 

 

Este evident faptul că asistența psihologică este solicitată frecvent de un număr mare de 

subiecți, și anume, în ordine consecutivă: de către elevi (36), cadre didactice (32), cadre de 

conducere (22) și părinți (20). Totodată, este de apreciat că numărul actorilor educaționali care 

nu solicită niciodată asistență psihologică este foarte mic sau chiar lipsește, ceea ce subliniază 

importanța psihologului în sistemul de învățământ general. 

În continuare vom prezenta rezultatele cu referire la nivelul de receptivitate al cadrelor 

didactice la solicitările psihologilor școlari (Figura 6). Am considerat importantă această 

întrebare, deoarece în răspunsurile oferite la chestionar de către psihologii școlari a fost 

menționată problema respectivă. 
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Figura 6. Nivelul de receptivitate a cadrelor didactice la solicitările psihologilor școlari 

 

Analizând rezultatele din Figura 6 observăm că din numărul total al cadrelor didactice 

(125 subiecți) un număr mare și anume 104 subiecți au răspuns că sunt receptive la solicitările 

psihologilor școlari și le permit acestora să asiste la lecții și activități extracurriculare; 7 cadre 

didactice au răspuns că nu fac acest lucru, iar 15 cadre didactice au menționat că doar uneori 

permit acestora să asiste la lecții și activități extracurriculare. Totodată,, 97 de cadre didactice 

menționează că oferă psihologilor școlari informații despre beneficiari; 9 cadre didactice nu 

oferă astfel de informații, iar 21 de cadre didactice susțin că doar uneori oferă psihologilor 

școlari informații despre beneficiari. La solicitarea psihologilor școlari de a aplica anume 

recomandări privind un beneficiar în cadrul activităților 91 de cadre didactice au răspuns 

pozitiv, 13 cadre didactice au răspuns negativ, iar 23 de cadre didactice au menționat că numai 

uneori răspund solicitării psihologilor școlari de a aplica anume recomandări privind un 

beneficiar în cadrul activităților. În același context, la solicitarea psihologilor școlari către 

cadrele didactice de a participa în grupuri interdisciplinare (inițiate de psihologi) privind o 

problemă, 96 de subiecți intervievați au răspuns pozitiv, 9 cadre didactice au răspuns negativ, 

iar 20 de cadre didactice au menționat că uneori, totuși, răspund solicitării psihologilor de a 

participa în grupuri interdisciplinare privind o anumită problemă a elevilor. Astfel, determinăm 

poziția contradictorie a cadrelor didactice comparativ cu cea prezentată de către psihologii 

școlari la acest subiect.  

În concluzie menționăm că asigurarea activității psihologice în învățământul general este 

importantă pentru toți actorii educaționali. Rezultatele obținute prezintă și opinii diferite ale 

cadrelor didactic, ale psihologilor școlari cu privire la unele aspecte. Problemele cu care se 

adresează frecvent elevii la psihologii școlari sunt: adaptarea psihologică şi socială, inclusiv 

adaptarea școlară a elevului, valorificarea potenţialului comunicării, comportamentul antisocial 

al elevului, dezvoltarea sferei relaţionale a elevilor; afectivitatea elevilor; motivaţia elevului etc. 

Acestea sunt cuantificate ca fiind preponderent de nivel mediu și maxim, ceea ce denotă 

necesitatea formării profesionale a psihologilor din sistemul de învăţământ general pe 

dimensiuni înguste cu accent pe intervenţia în situaţii de criză.  
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Abstract: The study involves a topical issue, which is needed to create a vision in the teaching 

activity and in time management, both representing topics of great interest. For an active teaching 

process, time is a strategic resource that must be used with more care, in order to be successful in 

pursuit of personal and professional goals. 

„Timpul este resursa cea mai deficitară  

şi până când nu este administrat bine,  

nimic altceva nu este administrat.” 

Peter Drucker 

 

Timpul este astăzi cea mai importantă resursă de care dispunem. De foarte multe ori 

auzim propoziția „nu am timp”. La un moment dat, ajungem să o spunem frecvent fie la serviciu, 

sau acasă. Există oameni pentru care 24 de ore nu sunt niciodată suficiente, în timp ce alții 

reușesc să-și îndeplinească eficient task-urile zilnice. Diferența dintre prima categorie și cea de-a 

doua stă într-un management eficient al timpului. Trăim în secolul vitezei și avem doar 24 de ore 

la dispoziție pentru a rezolva multe sarcini atât în plan profesional, cât și în viața personală. În 

situația actuală, multe obiceiuri s-au schimbat pentru că trăim o nouă realitate. Astfel, abilitatea 

de a-ți gestiona timpul în mod eficient face tranziția de la eșec la succes. 

Atunci când vorbim de managementul timpului, ne gândim cel mai adesea la activitatea 

profesională și mai puțin la ceea ce facem în restul timpului. Însă, unele tehnici învățate pentru 

muncă pot fi aplicate cu succes și în viața personală.  

Conceptul de gestionare a timpului cuprinde o serie de definiţii care descriu o serie de 

activităţi, procese şi resurse pe care le folosim pentru a utiliza în mod eficient timpul propriu. 

Managementul timpului este un mod de viaţă şi de muncă, prin care ne folosim propriul timp 

într-un mod eficient. Există strategii pe care le putem învăţa pentru a gestiona cu mai mult 

succes timpul nostru. Ideea despre gestionarea timpului există de mai mult de 100 de ani. Până 

în anii şaptezeci, termenul de „gestionare a timpului” nu a intrat în uz general. Abia pe la 

începutul anilor optzeci, oamenii au început să se gândească la timp ca la un mijloc (resursă) 

care poate fi gestionat. Managementul timpului este abilitatea de a decide ce este important în 

viaţa noastră. Un număr mare de specialiști (business and personal coach) promovează şi 

studiază tot mai mult problema gestionării timpului ca o resursă esenţială în creşterea 

productivităţii şi a succesului atât în activitatea profesională, cât şi în viaţa privată.  

O persoană cu un bun management al timpului reuşeşte să realizeze mai multe sarcini 

într-un timp mai scurt, fiind, totodată, mai relaxată şi reuşind să stabilească un echilibru între 

viaţa personală și cea profesională. Capacitatea de organizare şi gestionare a timpului 

influenţează succesul profesional al unei persoane prin elucidarea pilonilor managementului 

timpului pentru fiecare persoană: planificarea; organizarea; controlul timpului. Identificarea 

proceselor managementului timpului presupune:  

                                                             
25 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității 

psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane, 
20.80009.1606.10. 
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a) definirea activităţilor proiectului şi stabilirea succesiunii lor, a condiţionărilor 

tehnologice şi organizatorice ale acestora;  

b) estimarea duratei activităţilor, care poate fi realizată determinist sau probabilist;  

c) realizarea programului de execuţie a proiectelor, prin apelarea, în funcţie de 

complexitatea lor, la metode clasice sau moderne de programare;  

d) monitorizarea şi actualizarea programului pe măsura executării lui, care include 

măsurarea şi raportarea progresului în executarea programului şi utilizarea resurselor, 

adoptarea de acţiuni de corecţie, actualizarea şi ajustarea programului. 

Stabilirea modalităţilor de a aborda timpul, ca resursă, este analizată din perspectivă:  

 eficientă, pozitivă – manifestată prin încercarea de a gestiona cât mai bine această 

resursă;  

 negativă – manifestată prin ignorarea sau proasta gestionare a bugetului de timp prin 

factorii denumiţi „hoţi de timp” – incapacitatea de a spune NU; e-mailurile şi internetul; telefonul, 

care sună des (incapacitatea de a refuza apelurile sau de a le scurta); amânarea sarcinilor 

neplăcute; vizitatorii neprogramaţi (colegi, părinți); lipsa abilităţii de delegare a sarcinilor; lipsa 

unei prioritizări a sarcinilor de lucru; lipsa de organizare.  

 Așadar, nu există „reţete” pentru un management al timpului, dar există metode 

(prioritizare, organizare şi planificare), tehnici (stabilirea ţintelor (obiectivelor); stabilirea 

obiectivelor organizației/instituției; identificarea zonelor-cheie; formularea sarcinilor; stabilirea 

priorităţilor) și instrumente (modelul SMART, analiza comparată, scheme de tip ABC, jurnale, 

calendare, organizatoare etc.) de personalizare a propriului management al timpului [1; 2; 4].  

Complexitatea activității didactice ridică o serie de provocări din acest punct de vedere, 

cele mai recomandate fiind următoarele: 

 Setarea unor obiective foarte clare. Obiectivele, indiferent de poziție sau cerințe trebuie să 

fie stabilite cât mai clar, respectând toate cerințele (specifice, măsurabile, posibile de atins, 

realiste, încadrate în timp). 

 Gruparea sarcinilor împreună pentru o eficiență sporită. Cadrele didactice pot economisi 

mult timp prin gruparea activităților similare: de exemplu, 10 apeluri telefonice pentru 

părinți sau 5 e-mailuri la care să se răspundă, gruparea acestor sarcini va economisi timp. 

 Concentrarea pe sarcini importante și urgente. Prioritizarea sarcinilor este o operațiune 

extrem de importantă pentru managementul timpului în cazul cadrelor didactice. Stabilirea 

priorităților se va realiza în funcție de cronologia aferentă diferitelor activități (se pornește 

de la activitățile curente de predare la clasă care au în cele mai multe cazuri un timp alocat 

dinainte, se iau în considerare apoi alte cerințe administrative (corectură lucrări sau 

proiecte, realizarea de situații, analize cerute de managementul instituției școlare) și se 

continuă cu activitățile de comunicare/îndrumare a elevilor, părinților etc.. 

 Organizarea eficientă a spațiului de lucru. Aceasta se poate referi la aranjarea propriu-zisă a 

dosarelor sau fișierelor care conțin informațiile necesare desfășurării activității fie în format 

fizic fie în format electronic. 

 Managerizarea situațiilor legate de elevii indisciplinați. Se recomandă ținerea unei evidențe 

pentru elevii care nu își realizează la timp temele de lucru sau care nu răspund 

corespunzător altor cerințe administrative. Evidența în acest sens îl ajută pe cadrul didactic 

să identifice în timp real atât persoanele cât și spețele la nevoie. 

 Minimizarea importanței excesive acordate anumitor activități (din perspectiva unui nivel 

prea înalt de calitate luat în considerare). Tendința spre auto perfecțiune este de multe ori 

nocivă pentru multe cadre didactice, în special acolo unde un nivel calitativ extrem asociat 

unei anumite cerințe nu este impus ca un standard ci este la libera alegere a persoanei. De 
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foarte multe ori se consuma prea multe resurse (inclusiv timp) pentru activități, care nu sunt 

așa de importante din perspectiva managerială. 

 Aplicarea regulii „celor 2 minute”. Regula „celor 2 minute” poate fi o modalitate eficientă de a 

câștiga timp și de a putea gestiona mai bine lucrurile. Orice activitate sau cerință care se 

încadrează în 2 minute ar trebui efectuată atunci când apare, nu amânată pentru mai târziu. 

Astfel, se poate evita elegant, aglomerarea a numeroase activități care pot consuma destul de 

mult timp la un moment dat. 

 Reducerea stresului sau anxietății legate de cerințele profesionale curente. În această 

categorie intră orice tehnică care poate să contribuie la relaxarea si concentrarea mai ușoară 

a unei persoane pe cerința de lucru curentă. „Secretul” constă în a reuși proiectarea mentală 

a ideii de succes și participarea emoțională completă la ceea ce se realizează la momentul 

dat. A regăsi plăcerea firească în a face tot ceea ce reprezintă sarcină de lucru poate părea un 

ideal de neatins dar, de cele mai multe ori necesită un efort incomparabil mai mic față de 

stresul sau consumul nervos asociat cu aglomerarea cerințelor și lipsa de organizare a 

acestora în timp. 

 O mare parte a zilei de lucru este deja programată. Există o libertate foarte limitată în 

modificarea orarului atribuit orelor de clasă, astfel că, profesorii trebuie să lucreze foarte 

eficient cu timpul foarte limitat, care este flexibil. 

 O componentă importantă a rolului asumat de către un profesor este să fie disponibil pentru 

elevi și părinți dincolo de timpul propriu-zis de predare la clasă. 

 Există multe alte cerințe care concurează fiecare în raport cu timpul disponibil al unui cadru 

didactic – cerințe de ordin administrativ, cerințe din partea comunității locale, cerințe legate 

de propria dezvoltare continuă profesională și personală. 

 O predare bună necesită în permanență angrenarea și provocarea corespunzătoare a 

elevilor. Acest efort necesită la rândul său un nivel ridicat de energie și abilități [1; 4; 5]. 

 Oricât de organizați suntem, există întotdeauna doar 24 de ore într-o zi. Tot ce putem 

gestiona de fapt se referă la noi înșine și ce facem cu timpul pe care îl avem la dispoziție. De 

aceea este vital să învățăm să lucrăm atât eficient cât și eficace. Aceste două cerințe sunt 

întotdeauna elementele-cheie pentru a realiza cât mai mult cu ajutorul timpului disponibil 

limitat. Managementul timpului înseamnă control. Atunci când o persoană lasă timpul să o 

controleze, nu va avea niciodată suficient din acesta. Pe de altă parte, când își va controla timpul 

disponibil, va putea aloca acest timp pentru îndeplinirea sarcinilor și îndatoririlor. Soluțiile 

practice pentru a putea fi gestionat cu succes timpul unui cadru didactic pleacă de la organizarea 

mai bună a activităților în raport cu o serie de criterii legate de importanță, complexitate etc.. În 

mod concret, managementul timpului este extrem de important pentru eficientizarea activității 

și pentru conservarea resurselor personale pe termen lung. 

Studiul și analiza reperelor teoretice cu referire la managementul eficient al timpului         

(S. Covey, (2000), J. Menard (2000), Ș. Iosifescu (2001), A. Potâng (2001), M. Zlate (2002),             

E. Voiculescu (2004), E. Corduneanu, Z. Bogathy, I. Erdei, C. Ilin (2007)) [1; 2; 3; 4] au permis:  

 clarificarea: din perspectiva managementului educaţional axat pe un învăţământ de 

calitate, se reliefează dimensiunea temporalităţii, prin prisma căreia profesorul trebuie 

să posede, în activitatea sa profesională, abilităţi de management eficient al timpului, iar 

managementul timpului liber devine o prioritate primordială a vieţii personale şi a 

activităţii cadrului didactic;  

 definirea conceptului de „management al timpului” care vizează un set de principii, 

practici, competenţe, instrumente şi sisteme care, împreună, ajută o persoană să-şi 

valorifice timpul pe care îl are la dispoziţie cu scopul de a-şi îmbunătăţi calitatea vieţii. 
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Prin prisma dată, se poate menţiona că managementul timpului nu presupune ca o 

persoană să înveţe să realizeze cât mai multe lucruri într-un timp cât mai scurt, ci ca 

aceasta să se asigure că face ceea ce trebuie făcut, că se ocupă la timp de lucrurile care 

chiar trebuie făcute.  

O varietate de abordări diferite de gestionare a timpului s-au dezvoltat în ultimele decenii 

pentru ca omul să se organizeze mai bine şi să-şi coordoneze obligaţiile care îi revin. Abordarea 

lui S. Covey, autor al cărţii „Eficienţa în 7 trepte” şi co-autor al cărţii „Să începem cu începutul” 

este cunoscută şi aplicată pe scară largă [3]. El vorbeşte despre 4 generaţii în dezvoltarea 

conceptului de gestionare a timpului: 

1. Note şi liste de verificare – mod organizat de reacţie la cereri; 

2. Calendare şi agende – planificare în avans (nu doar reacţie); 

3. Priorităţi şi valori (actuala preocupare cu gestionarea timpului, scopuri, eficienţă) – 

oamenii au devenit preocupați de eficienţă în detrimentul satisfacerii nevoilor altora şi a 

spontaneităţii; 

4. Organizarea şi realizarea priorităţilor – astfel a rezumat Covey întregul concept de 

gestionare a timpului. 

Or, se poate concluziona că, pentru a putea dobândi abilităţi de gestionare a timpului, 

cadrul didactic trebuie să adopte instrumente şi tehnici care îl caracterizează, care se potrivesc 

personalităţii sale, stilului de viaţă și activității lui profesionale.  
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Abstract: This article presents a brief analysis of the situation in the field of professional training 

of psychologists in psycho-pedagogical care structures, a key element in ensuring the well-being of 

educational actors during the pandemic with COVID-19. Today, more than ever, there is an urgent 

need to identify the professional needs of specialists to ensure quality services in general education 

institutions and to supervise / monitor their implementation. In this sense, the role of the 

psychological service is imperative in informing, identifying needs and prompt and professional 

intervention to overcome the crisis situation at national level. 

 

Pandemia de COVID-19 a dus la închiderea şcolilor în 20 de ţări şi la închiderea unităţilor 

preşcolare în 19 ţări din Europa şi Asia Centrală. Acest lucru a afectat un număr total de 49,8 

milioane de copii, începând de la preşcolari până la liceeni, care au avut parte de un ultim 

semestru şcolar foarte perturbat (în cazul în care acesta a existat totuşi), care a culminat cu 

închiderea şcolilor [14]. Republica Moldova la rândul său trece printr-o situație fără precedent 

generată de răspândirea epidemiei virusului COVID-19, situație care a determinat autoritățile să 

adopte măsuri urgente și fără precedent, axate pe asigurarea continuității procesului 

educațional, cu aplicarea, practic în premieră, a unor instrumente și mecanisme de predare-

învățare la distanță. Astfel, în conformitate cu Hotărârea nr.6/2020 a Comisiei Naționale 

Extraordinare de Sănătate Publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19 

și ordinile Ministerului, Educației, Culturii și Cercetării nr. 292/2020, nr. 368/2020, nr.  

377/2020 [4; 5; 6], a fost suspendat procesul educațional din instituțiile publice și private, de 

educație timpurie, instituțiile de învățământ primar, secundar, profesional tehnic, superior, de 

învățământ special pe întreg teritoriul țării. În același context, MECC a reglementat și asigurat 

procesul educațional la distanță în instituțiile de învățământ general în anul de studii 2020-

2021, fiind elaborate și puse în aplicare mai multe acte normative: Metodologia privind 

continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină, ordinul nr. 351/2020 

[10]; Metodologia privind organizarea la distanță a procesului educațional în condiții de 

carantină, pentru instituțiile de educație timpurie, ordinul nr.378/2020 [11]; Reglementări 

speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021 în condiții de pandemie; Ghidul elevului 

din ciclul primar, gimnazial, liceal din învățământul general în contextul situației epidemiologice 

cu COVID-19 [1; 2], Ghidul pentru părinți: Cum poți susține copilul tău în contextul pandemiei 

COVID-19 [3] și cu privire la aprobarea actelor normative privind redeschiderea instituțiilor de 

educație timpurie, în contextul pandemiei COVID-19, ordinul nr.779 din 07.08.2020 [7]. 

Documentele stabilesc modul de continuare a procesului educațional în instituțiile de 

învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal în condiții de carantină, când prezența fizică a 

                                                             
26 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității 

psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane, 
20.80009.1606.10. 
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copiii/elevilor în sălile de grupă/clasă era restricționată. În acest sens, responsabilitatea pentru 

organizarea învățământului la distanță pe durata suspendării procesului educațional a revenit 

conducerii instituției de învățământ, de comun cu cadrele didactice, elevii și 

părinții/reprezentanții legali ai acestora. 

Totodată, în acea perioadă MECC a lansat campania „Sunt RESPONSABIL! Clasa mea e 

ACASĂ!”, îndemnând să se continue procesul educațional la distanță, acasă, în siguranță, într-o 

perioadă excepțională, educația fiind responsabilitatea tuturor. 

Promovând menținerea unei stări de bine și a unui echilibru psiho-emoțional, dar și de 

prevenire a riscurilor, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) a aprobat Instrucțiunea 

privind organizarea asistenței psihologice copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice pe 

perioada suspendării procesului educațional, ordinul nr. 380/2020 [8,12]. Centrul Republican 

de Asistență Psihopedagogică (CRAP), subdiviziunea MECC a fost implementatoarea 

prevederilor actului normativ. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a organizat asistența 

psihologică la nivel național, prin intermediul Centrului Republican de Asistență 

Psihopedagogică și a Serviciilor raionale/municipale de asistență psihopedagogică. Acțiunile 

realizate au presupus stabilirea, la nivelul Centrului, a numărului/numerelor de telefon și adresa 

electronică privind acordarea suportului metodologic cu referire la organizarea asistenței 

psihologice copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice pe perioada suspendării procesului 

educațional, https://mecc.gov.md/sites/default/files/resurse_govid-19_ap.pdf [13]. Centrul 

Republican de Asistență Psihopedagogică, în calitate de structură instituțională, responsabilă de 

organizarea procesului de suport psihologic a elaborat un Plan de acțiuni pentru termen scurt, în 

contextul Campaniei „Fii responsabil! Clasa mea e ACASĂ!, privind realizarea suportului 

psihologic în sistemul educațional general. Primii pași au vizat consolidarea la nivel național a 

specialiștilor psihologi și psihopedagogi care oferă prim ajutor psihologic și prestează asistență 

psihologică/psihopedagogică copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice pe perioada 

suspendării procesului educațional care poate fi accesată, creând la nivel de fiecare raion 

grupuri focale, dar și orientarea paginilor de Facebook ale structurilor de asistență 

psihopedagogică pentru difuzarea unor informații despre COVID-19, materiale informative, 

materiale video privind aspectele psiho-emoționale pentru copii/elevi de diferite vârste, părinți, 

cadre didactice în contextul situațiilor de criză. Scopul asistenței psihologice a constat în 

asigurarea psiho-educației, a stabilității emoționale a beneficiarilor, oferindu-le suport în 

gestionarea comportamentului și stării psiho-emoționale în situații de criză. În acest sens, 

asistența psihologică pe perioada suspendării procesului educațional s-a desfășurat 

preponderent la distanță, prin mijloacele tehnice disponibile și accesibile tuturor beneficiarilor 

(telefon, aplicații de video call, platforme on-line, Messenger, Viber, e-mail etc.). Psihologii și 

psihopedagogii au oferit sprijinul şi serviciile on-line, prin diferite modalități: fiind parte din 

grupurile elevilor, părinților şi cadrelor didactice pe Facebook, WhatsApp, aceleași mijloace fiind 

utilizate şi pentru consiliere/consultanță individuală, acolo unde era nevoie. Totodată, a fost 

elaborată o Listă de resurse (jocuri sociale, cărți, filme etc.) pentru copii/ elevi, părinți, cadre 

didactice, acțiunea „O poveste pentru părinți și copii” (povesti terapeutice cu ancorarea stărilor 

de bine etc.), practici valorificate de Serviciul municipal de asistență psihopedagogică Bălți 

(Grupul „Cabinetul Psihologilor, mun. Bălți”, link: 

www.facebook.com/groups/685242038948296/?source_id=1584986705046417), raionul 

Cahul (Grup Suport psihologic Cahul, link: www.facebook.com/groups/562525934378064/), 

precum și alte servicii. 

Un sondaj efectuat în luna martie 2020 de către Centrul Republican de Asistență 

Psihopedagogică a presupus identificarea necesităților celor circa 300 specialiști din sistemul 

educațional implicați în procesul de oferire de suport psihologic pentru copiii/elevi, cadre 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/resurse_govid-19_ap.pdf
http://www.facebook.com/groups/685242038948296/?source_id=1584986705046417
http://www.facebook.com/groups/562525934378064/
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didactice și părinți, https://mecc.gov.md/sites/default/files/lista_ap_covod_19.pdf) [9]. Datele 

consolidate au identificat în mod imperios nevoile de dezvoltare a competențelor profesionale a 

specialiștilor privind organizarea procesului de suport psihologic, mecanismelor de identificare 

a riscurilor în contextul comunicării on-line, specificul suportului psihologic în context de 

urgență, criză, particularități ale menținerii stării de sănătate mentală în situații de criză, 

dezvoltarea rezilienței la diferite grupuri de beneficiari, gestionarea situațiilor beneficiarilor în 

caz de pierdere a persoanelor dragi și perioada de doliu etc.. 

Totodată, analiza chestionarului a identificat oportună realizarea unor sesiuni de 

formare axate pe necesitatea specialiștilor psihologi, prin abordarea unor subiecte prestabilite, 

dar și cu posibilitatea de ajustare în dependență de noi provocări: organizarea suportului 

psihologic de urgență; mecanisme de identificare a riscurilor în contextul comunicării on-line; 

specificul suportului psihologic în context de urgență, criză; particularități ale menținerii stării de 

sănătate mentală în situații de criză; dezvoltarea rezilienței la diferite grupuri de beneficiari; 

gestionarea situațiilor beneficiarilor în caz de pierdere a persoanelor dragi și perioada de doliu; 

suport psihologic grupurilor vulnerabile, inclusiv persoanelor cu dizabilități etc. Identificând drept 

puncte de interes comun cu Fundația Elvețiană „Pestalozzi Children's Village”, starea de bine a 

copiilor și educația de calitate, MECC și CRAP a identificat posibilității privind consolidarea 

suportului psihologic în sistemul educațional, în situația de pandemie cu COVID-19. Astfel, una 

din acțiuni a presupus desfășurarea a 10 sesiuni on-line pentru psihologii/psihopedagogii 

antrenați în oferirea suportului emoțional elevilor, cadrelor didactice, părinților în perioada de 

pandemie cu COVID-19. Webinarele au fost desfășurate în perioada octombrie-noiembrie 2020, 

fiind capacitați circa 60 specialiști psihologi și psihopedagogi din Serviciile de asistență 

psihopedagogică, participanți activi, care ulterior au diseminat informațiile grupurilor locale la 

nivel raional/municipal, cuprinzând peste 300 psihologi școlari. Materialele elaborate au fost 

compilate într-un suport didactic care poate fi utilizat inclusiv în perioada post-pandemică. Un 

alt obiectiv comun a ținut de elaborarea unui suport metodologic privind promovarea stării de 

bine, comunicării copii-părinți prin utilizarea poveștilor terapeutice „Consilierea copiilor prin 

povești terapeutice”, Ghid metodologic pentru profesioniștii care lucrează cu copii. Ghidul a fost 

elaborat în cadrul inițiativei „Fortificarea suportului psihologic în cadrul sistemului educațional în 

perioada pandemică și post-pandemică COVID-19”, implementată sub egida Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării, de către Fundația pentru copii „Pestalozzi”, în parteneriat cu 

Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică. Experiențele pozitive de promovare a stării de 

bine, comunicării copii-părinți prin prezentarea poveștilor terapeutice de către structurile de 

asistență psihopedagogică au determinat însoțirea acestui ghid de suport video, realizat la nivel 

profesionist. Conceptul prevede un suport metodologic în format electronic, care constă din 

două părți: poveștile terapeutice și indicații metodologice privind aplicarea acestora la copii de 

vârstă preșcolară și școlară mică și material video a 10 povești câte 10 minute. Poveștile 

terapeutice sunt axate pe starea de bine, echilibrul psiho-emoțional și reziliență. Materialul 

video realizat în cadrul sesiunilor, este plasat pe platforma de incluziune educațională 

www.incluziune.edu.gov.md și poate fi utilizat în calitate de resursă pentru specialiștii din 

domeniu.  

Totodată, în contextul necesităților identificate, în perioada aprilie-mai 2020, a fost 

desfășurat de MECC, CRAP în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății și proiectul moldo-

elvețian MENSANA – „Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova”, ciclul 

de webinare destinate psihologilor și psihopedagogilor din structurile de asistență 

psihopedagogică și instituțiile de învățământ profesional tehnic. Specialiștii psihologi au fost 

antrenați să transmită mesaje nuanțate pe etape de vârstă și managementul anxietății la elevi, 

rutinelor de zi cu zi, mecanisme de reglare emoțională și grijă față de sine pentru adulții care 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/lista_ap_covod_19.pdf
http://www.incluziune.edu.gov.md/
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exercită roluri parentale și profesionale în același spațiu, particularitățile ajutorului psihologic 

on-line/telefonic în timp de criză și multe altele. Modulul de instruire on-line a fost asigurat de 

psihologi, psihoterapeuți din cadrul Ligii Române pentru Sănătate Mintală, România, Diana 

Stănculeanu și Raluca Nica. Prin urmare, au fost organizate 5 webinare on-line pentru 

psihologii/psihopedagogii din structurile de asistență psihopedagogică și 5 webinare pentru 

psihologii din instituțiile de învățământ profesional tehnic, numărul participanților constituind 

peste 100 profesioniști.  

Ciclul de instruiri pentru specialiștii din structurile de asistență psihopedagogică a 

derulat și în perioada iunie-decembrie 2020, la inițiativa MECC, CRAP, în parteneriat cu proiectul 

moldo-elvețian MENSANA – „Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova”, 

cu genericul „Psihodiagnostic și evaluare clinică la copii și adulți”, în corespundere cu ordinul 

MECC nr. 501 din 05.06.2020. Cursul de instruire prevede 12 webinare on-line, la care au 

participat circa 40 psihologi din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică. Un alt curs de 

instruire conceptualizat pentru psihologii din structurile de asistenţă psihopedagogică este în 

domeniul „Psihologiei dezvoltării la copii și adolescenți”, acțiune realizată de MECC, CRAP, în 

parteneriat cu proiectul moldo-elvețian MENSANA – „Suport pentru reforma serviciilor de 

sănătate mintală în Moldova”, ordinul MECC nr. 225 din 28.02.2020. Sesiunile de formare au fost 

organizate în perioada martie-decembrie 2020 și au presupus 6 webinare a câte 2 zile de 

formare. Numărul participanților a constituit circa 20 psihologi din structurile de asistență 

psihopedagogică.  

Seria de instruiri în domeniul Psihologiei dezvoltării la copii și adolescenți și 

Psihodiagnostic și evaluare clinică la copii și adulți, este destinată psihologilor din cadrul 

structurilor de asistență psihopedagogică, și continuă pe parcursul anului 2021, și are un 

puternic caracter aplicativ, pe lângă prezentarea informațiilor teoretice, accentul punându-se pe 

bogata cazuistică împărtășită de formatori și pe dezvoltarea abilităților de lucru și tehnici 

necesare în activitatea psihologului. Astfel, în vederea asigurării calității serviciului psihologic în 

instituțiile de învățământ general MECC, CRAP, identifică în continuare oportunități de 

dezvoltare și consolidare a competențelor profesionale a specialiștilor psihologi prin capacitatea 

acestora. Dacă nu se va face faţă acestei provocărilor apărute în contextul pandemic cu COVID-

19, impactul asupra copiilor, tinerilor, familiilor, comunităților și societăților la un nivel mai larg 

se va resimți pe tot parcursul vieții, atât din punct de vedere social, cât şi economic. În acest sens 

devine absolut necesară creşterea rezilienţei sistemelor de învăţământ – sisteme care să fie mai 

flexibile, complet dedicate tuturor copiilor, sisteme care educă printr-o varietate de 

modalităţi/metode şi tehnologii şi care sunt mai bine echipate pentru a face faţă unor posibile 

crize [14]. 

Concluzii. Contextul pandemic de COVID-19 a scos în evidență aspectul că instituțiile de 

învățământ nu sunt doar un loc pentru educaţie academică. Școlile sunt medii şi pentru 

învăţarea abilităților sociale şi emoţionale, interacţiune şi sprijin social. Provocarea cu care se 

confruntă sistemul educațional este semnificativă. Dezvoltarea unui mediu prietenos școlar, unei 

educaţii incluzive de calitate pentru cei mai marginalizaţi copii, ar trebui să fie o prioritate 

identificată și transpună în acțiuni planificate și continui de suport. Existența unui număr 

suficient de cadre didactice și psihologi care ar deține competențe răspunzătoare necesităților 

actorilor educaționale rămâne a fi un element esențial. Planificarea într-un astfel de mediu nu 

este o sarcină ușoară. În contextul atâtor necunoscute, a pierderii unor perioade de învăţare, 

care va avea efecte durabile asupra elevilor în anii următori şi a anxietăţii şi stresului în rândul 

personalului din învăţământ, a copiilor şi a familiilor, urmarea unor principii solide de luare a 

deciziilor este mai importantă ca oricând şi reprezintă premisa pentru creşterea rezilienţei 

sistemelor de educaţie [14]. 
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Abstract: Personal resources represent a systemic structure, which includes a complex of cognitive, 

emotional and behavioral constructs, which favors the opening of new horizons and updates the 

abilities of the personality in achieving the proposed goals, thus helping to ensure homeostasis of 

the body and its optimal functioning. The complex of personal, psychological, professional and 

physical resources is the unique personal resource of the individual in the conditions of adaptation 

to various changes.  

 

Conform Dicționarului de Psihologie, resursele sunt ansamblu de atribute individuale 

solicitate sau susceptibile de a fi solicitate în momentul realizării unei sarcini concrete [2]. Deci, 

resursa - este o măsură cantitativă a capacității de a efectua orice activitate, condiție care 

permite, cu ajutorul unor transformări, obținerea rezultatului dorit. 

Autorii С.Л. Рубинштейна și Б.Г. Ананьева, analizând demersul dezvoltării personalității, 

au evidențiat „potențialul intern ale unei persoane” și „forțele, capacitățile interne” ale acesteia 

[9].  

Resursele personalității reprezintă toate suporturile de viață care stau la dispoziția unei 

persoane și îi permit să-și asigure nevoile de bază: 

 Supraviețuire; 

 confort fizic; 

 siguranță; 

 implicare socială; 

 respectul din partea societății; 

 autorealizare în diverse condiții. 

Astfel, resursele personale reprezintă sistemul de abilități al personalității, care contribuie 

la eliminarea contradicțiilor sale cu mediul social, depășirea circumstanțelor de viață 

nefavorabile prin transformarea dimensiunii valorice-semantice a personalității, care îi 

determină direcția de activitate și-i creează condiții pentru autorealizare. 

În procesul diverselor schimbări determinăm în literatura de specialitate câteva tipuri de 

resurse. În conformitate cu rolul lor în reglarea proceselor depășirii dificultăților de adaptare, 

toate resursele pot fi împărțite în mai multe tipuri: 

 Resursele personale includ trăsături și atitudini care sunt eficiente pentru reglarea 

comportamentului în diferite situații stresante. Cele mai semnificative dintre ele includ 

autocontrolul, stima de sine, „autoeficacitatea” (o evaluare a propriilor abilități de a activa cu 

succes în depășirea stresului) și altele. Autorii de specialitate consideră resursele personale 

drept o rezervă a organismului, folosită în situații noi [8] .  

 Resursele psihologice sunt determinate de capacitățile cognitive, psihomotorii, 

emoționale, volitive și de alte posibilități ale personalității care oferă soluții pentru rezolvarea 

problemelor sau controlează emoțiile. În acest context, autorul rus Д.A. Леoнтьев a acordat o 

atenție semnificativă sistematizării resurselor psihologice, pe care le clasifică în resurse 

determinate de stabilitate, autoreglare, resurse motivaționale și instrumentale [8] . 

                                                             
27 Lucrarea a fost efectuată în cadrul Proiectului Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității 
psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane. Cifrul: 
20.80009.1606.10. 
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 Resursele profesionale sunt reprezentate de nivelul necesar de cunoștințe, 

abilități, competențe, experiență pentru rezolvarea problemelor într-o situație dificilă. 

 Resursele sociale reflectă nivelul de sprijin social și moral, valorile vieții, stima de 

sine, controlul încrederii (încrederea în sine), relațiile interpersonale etc., asigurând depășirea 

stresului 

 Resursele fizice reflectă starea de sănătate fizică și mentală, rezervele funcționale 

ale organismului. 

 Resursele materiale sunt determinate de nivelul de securitate financiară, de trai și 

de de altă natură. 

Complexul de resurse personale, psihologice, profesionale și fizice constituie resursa unică 

personală a individului în condițiile adaptării la diverse schimbări [4].  

După criteriul orientării, determinăm că resursele pe care persoana le poate activa și 

valorifica în situații noi pot fi:  

 interne (potențialul personal, capacități și abilități proprii, motivații) 

 externe (valori materiale, statusuri sociale (roluri) și conexiuni sociale (membrii 

familiei de bază şi a familiei lărgite, prieteni, vecini, grupuri, instituții, servicii etc.) [4] . 

Resursele noastre externe și interne sunt în interacțiune continuă. Cu toate acestea, 

clasificarea de mai sus este destul de subiectivă. Ambele resurse sunt strâns legate, fiind într-o 

corelație specifică, iar odată cu pierderea resurselor externe se produce treptat și pierderea 

resurselor interne. Resursele externe fiabile asigură siguranța resurselor interne, dar, numai 

dacă aceste resurse interne există deja. De exemplu, cu siguranță, ați observat cum suportul 

financiar influențează motivația și succesul în activitate. Sau epuizarea emoțională ne afectează 

aspectul exterior. 

Este de menționat faptul că, în unele situații, o persoană primește resurse externe fără să 

posede încă resurse interne și acest lucru reprezintă doar o expresie externă, care se poate 

epuiza în orice moment. De exemplu, în situația unor copii din familii foarte bine asigurate 

material care, neavând încă dezvoltată suficient propria personalitate, structurile acesteia, au 

primit mult sprijin social în avans.  

În acest context, căderea în capcana dependenței morbide, a apatiei sau depresiei este 

mult mai probabilă decât în cazul acelei persoane care nu are resurse sociale suficiente, este 

obligat să le dobândească singur prin muncă, depunând efort și în acest proces se formează 

automat resursele interne, asigurându-i încredere, potențial adaptativ și succes personal și 

profesional [1]. 

Trebuie de subliniat faptul că în aceste situații este necesar un minim de resurse externe 

inițiale. Cu cât sunt mai multe resurse interne deja dobândite, cu atât este mai mare capacitatea 

unei persoane de a restabili resursele externe în caz de pierdere și este mai mare rezistența sa la 

mediu, este mai puternică subiectivitatea, voința, integrarea ego-ului, locusul controlului, 

conștiința de sine și autoeficacitate, rezistența la stres, menținând în același timp integritatea 

individului. 

Astfel, este important să conștientizăm că cele mai puternice, sigure resurse interne nu le 

înlocuiesc pe cele externe, dar îi permit subiectului să existe/acționeze un timp fără ele, să le 

restabilească de la zero, să le acumuleze în orice situație și să ofere o adaptare eficientă, 

rezistând individual condițiilor mediului social. Această metaforă a activismului resurselor 

personalității este foarte explicită. Resursele interne sunt dotate cu o cantitate mare de energie 

[5] . 

Mecanismul activității resurselor personale determină condiția: o persoană nu poate 

exista doar pe resursele interne pentru o perioadă lungă de timp, ea trebuie să găsească un 

mediu social adecvat și să relaționeze cu acesta, să-și asigure cu ajutorul lui realizarea tuturor 



288 

nevoilor, condiționate ierarhic - de la cele mai mici la cele mai înalte, altfel, potențialul interior 

va fi epuizat. 

Pentru a descoperi esența problemei resurselor personale, trebuie să conștientizăm cât de 

dinamic este acest proces, cât de mult se află în mișcare. De menționat că nu poți 

acumula/dobândi resurse o singură dată și câștigi energie pentru totdeauna. Resursele necesită 

interacțiune constantă cu mediul, dezvoltare și actualizare constantă. Oferind resurse externe și 

neacumulând altele în schimb, o persoană își slăbește pozițiile externe, ceea ce condiționează 

afectarea autonomiei, oricât de puternică ar fi fost aceasta. Astfel, dacă resursele personale 

interne și externe nu se dezvoltă, ele degradează, influențând activismul sferei cognitive, 

emoționale și comportamentale [9].  

Autorii de specialitate menționează că integrarea eu-ului în mediul social este determinată 

de stima de sine adecvată și stabilă, de locusul controlului și încrederea în viață, adică 

disponibilitatea de a accepta evenimentele vieții ca o etapă nouă de dezvoltare, de acceptare de 

sine. Este important faptul că, triada - „stima de sine, locusul controlului, încrederea (sau 

provocarea)” - nu se formează de la sine, ci doar în procesul de dobândire a resurselor externe, 

în procesul de interacțiune socială, muncă, creativitate, educație, câștigarea respectului și a 

afecțiunii în relaționarea interpersonală. 

Analizând conținutul relatat mai sus, menționăm că resursele personale optimizează 

potențialul de adaptare al personalității în situații noi. Astfel, psihologia pozitivă, dar și 

psihologia dezvoltării tratează resursele drept factor în dezvoltarea și adaptarea cu succes a 

personalității la condițiile noi de mediu, ceea ce contribuie la menținerea echilibrului 

organismului [3]. 

În contextul resurselor personale, savantul rus Д.А. Леонтьев, introduce în cadrul 

dezvoltării teoriei sale conceptul de potențial personal - o caracteristică individuală de bază, ce 

formează nucleul personalității. Acest potențial personal, potrivit autorului Д.А. Леонтьев, 

reprezintă o caracteristică integrală a nivelului de maturitate personală a individului, iar 

principalul fenomen al maturității personale și a modalității de manifestare a potențialului 

personal este doar fenomenul de autodeterminare a personalității. Potențialul personal al 

fiecăruia reflectă indicele de depășire a situațiilor noi de către personalitate, depășirea eu-lui 

propriu, precum și măsura eforturilor sale de a lucra asupra sa și asupra situațiilor vieții sale [8]. 

În concluzie, resursele personale reprezintă o structură sistemică, ce include un complex 

de constructe cognitive, emoționale și comportamentale, care favorizează deschiderea unor noi 

orizonturi și actualizează capacitățile personalității în realizarea scopurilor propuse, contribuind 

astfel la asigurarea homeostaziei organismului și funcționarea sa optimă. 

Resursele personale reprezintă „pașaportul" personalității pentru ziua de mâine. 

Activitate practică: Auditul resurselor personale, utilizând metoda de 360 de grade: 

 Duceți observații asupra eu-lui propriu. 

 Întrebați părerea celorlalți. 

 Întrebați opinia experților. 

 Periodic realizați notițe în jurnalul personal.  

 Analizați conținutului jurnalului personal.  

 Analizați depozitul (pușculița) de resurse: „disponibile” și ce trebuie să „obțineți”. 
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EFECTIVITATEA RELAŢIONĂRII CADRU DIDACTIC – ELEV 

PRIN SEGMENTUL PSIHOLOGIEI28 

 

EMILIA FURDUI, 

cercetător ştiinţific, 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

 

Abstract: The thematic spectrum of this paper aims to orient teachers towards an education 

focused on facilitating learning, expanding the psychological dimension regarding the development 

of creativity, relationships, student socialization, stimulating student decision-making, student-

centered learning, comprehensive listening to students, etc.. Indeed, all these topics taken as a 

whole, force teachers to develop self-efficacy (personal efficiency), which has become a 

precondition and a priority in educating the young generation. As for the psychological and moral 

well-being of teachers, it is in a relationship of interdependence with the well-being of the student. 

 

Introducere 

Profesionalizarea psihopedagogică a cadrelor didactice, semnifică una dintre priorităţile 

politicilor de reformă în dezvoltarea resurselor umane în educaţie, care la rândul ei este 

condiţionată de anumite provocări-cheie ale contextelor prezente în societate.  

Aşadar, în contextul postmodernităţii, teoriile despre educaţie, instruire, socializare 

rămân în vizorul cercetătorilor, psihologilor şi pedagogilor, având ca problemă prioritară 

formarea personalităţii elevului – acţiune esenţială a unei societăţi bazată pe echitate, respect şi 

transparenţă.  

Astfel, succesul tuturor performanţelor educative se vor intersecta cu segmentele 

psihologiei care produc efectul necesar în procesul dezvoltării psihosociale al individului şi 

contribuie la asigurarea unui nivel optim de relaţionare interpersonală. 

Dimensiuni ale mediului educaţional 

Problema ştiinţifică a lucrării, vizează valorizarea dimensiunii psihologice orientate spre 

optimizarea procesului educaţional şi asigurarea stării de bine şi dezvoltării progresive a 

personalităţii elevului/dizabilităţi, prin competenţa didactică a specialiştilor pedagogi şi 

psihologi axate pe strategii şi criterii de calitate. 

Astfel, traseul profesional al cadrelor didactice are o dimensiune socială desemnată de 

un proces de natură psihologică şi individuală. Pornind de la premisa vis-à-vis de performanţele 

pe care le vor realiza profesorii în interacţiunea cu elevii, întru asigurarea unei ambianţe 

psihologice corespunzătoare, vin să determine specificul acţiunilor ce exprimă particularităţile 

precum: motivaţia, afectivitatea, relaţionarea, adaptarea etc. 

Provocările şi schimbările societale în lumea contemporană, orientează cadrele didactice 

spre o educaţie axată pe facilitarea învăţării, extinderea dimensiunii psihologice referitor la 

dezvoltarea creativităţii, relaţionării, socializării elevului, stimularea procesului decizional a 

elevului, învăţarea centrată pe elev, ascultarea comprehensivă a elevului etc. Efectiv, toate aceste 

subiecte privite în ansamblu, obligă profesorii să-şi dezvolte autoeficienţa (eficienţa personală) 

şi autoeducaţia considerate o precondiţie şi o valoare prioritară în educarea tinerei generaţii. Cât 

priveşte bunăstarea psihologică şi morală a cadrelor didactice, aceasta se află într-un raport de 

interdependenţă cu starea de bine a elevului. 

                                                             
28 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității 

psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane, 
20.80009.1606.10. 
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În context, cercetătoarea L. Cuzneţov (2020), relevă rezultatele unui sondaj de opinie, 

realizat recent în rândul cadrelor didactice (290 de subiecţi) şi al liceenilor (330 de subiecţi). 

Iată câteva opinii ale intervievaţilor: 93,4% cadre didactice, au menţionat că 

autoeficienţa reprezintă o calitate importantă şi necesară în activitatea educativă; 73,6% ar dori 

să-şi fortifice autoeficienţa în relaţionarea cu elevii; 55,2% consideră că au nevoie de a-şi 

dezvolta eficienţa personală în domeniul tehnologiilor informaţionale; 31,4% respondenţi susţin 

că ar dori să exerseze întru a deţine capacităţi de gândire ştiinţifică, pentru a percepe mai 

profund personalitatea elevului şi realităţile educaţionale. 

Referitor la viziunea liceenilor, au fost înregistrate următoarele rezultate: 86,4% 

respondenţi, consideră că pedagogii ar trebui să fie mai eficienţi în comunicare şi relaţionare cu 

elevii şi părinţii acestora; 72,6% au remarcat lipsa grijii cadrelor didactice pentru reputaţia şi 

imaginea personală; 59,5% dintre participanţi, au obiecţii faţă de competenţele profesionale ale 

cadrelor didactice (cunoaşterea materiei (conţinuturilor curriculare), aplicarea metodelor 

didactice respective, evaluarea cunoştinţelor elevilor); 31,6% elevi, sunt de părere că pedagogii 

le încalcă dreptul la libera exprimare şi manifestă autoritarism neargumentat; 28,7% ar dori o 

eficienţă sporită a cadrelor didactice în organizarea şi desfăşurarea activităţilor nonformale etc..  

Astfel, din răspunsurile menţionate se poate observa că unele opinii ale cadrelor 

didactice şi ale elevilor sunt similare, ceea ce sugerează că există dificultăţi reale în comunicarea 

şi relaţionarea interpersonală, în autocontrolul emoţiilor, în procesul de democratizare a 

relaţiilor pedagog-elev şi, desigur, în ceea ce se numeşte autoeficienţă şi maturitate profesională. 

De asemenea, s-a constatat un nivel sporit de cerinţe ale liceenilor faţă de personalitatea şi 

competenţele profesionale ale cadrelor didactice, care în mod principial pot influenţa mult 

percepţia de sine a elevilor [2]. 

Aici ar fi binevenit mesajul de încurajare a psihologului W. Purkey „Invitând la succesul 

şcolar” (1970), prin care, acesta, recomandă profesorilor să opereze cu variabile ambigue 

precum valori, emoţii, relaţii şi să utilizeze atitudinile învăţării invitaţionale. În acest sens, 

autorul a identificat următoarele atitudini ale cadrului didactic: interacţiuni directe cu fiecare 

elev, atenţie sporită în relaţionarea cu elevii, acceptare, transparenţă, disciplină, respect, gândire 

pozitivă [1].  

În abordările lui A. Maslow, eficienţa personală se poate dezvolta doar în baza maturităţii 

psihologice şi a celei profesionale. Practic, maturitatea profesională a cadrului didactic 

reprezintă un fundament propice pentru dezvoltarea personală sub aspect moral, ştiinţific, 

cognitiv, etic, intelectual şi psihofizic, consideră savantul. În timp ce C. Alderfer nu găseşte o 

ierarhie strictă a trebuinţelor psihologice comparabilă cu cea a lui Maslow, ci clasifică 

trebuinţele în trei mari clase: trebuinţe de existenţă, de relaţionare şi de dezvoltare.  

Astfel, el îmbogăţeşte modelul lui Maslow cu două idei: un individ poate urmări 

satisfacerea a două sau mai multe nevoi sau poate renunţa la satisfacerea unor trebuinţe de 

ordin superior dacă îi sunt satisfăcute nevoi de ordin secundar [2; 4]. 

Este cunoscut faptul, că, implementarea abordării centrate pe elev este însoţită de un 

ansamblu de acţiuni, care determină capacitatea cadrului didactic în activitatea profesională, 

nivelul de dezvoltare a competenţelor, abilităţilor personale etc. Aceste acţiuni poartă un 

caracter psihologic şi realizează în activitatea de relaţionare cadru didactic-elev, un echilibru 

între solicitările cognitive, afective şi acţionale, ajută elevii în formarea şi dezvoltarea 

deprinderilor de exprimare a gândurilor, ideilor şi sentimentelor în mod logic, coerent, concis. 

În practică, relaţiile pedagogului cu elevii nu întotdeauna sunt optimale, amicale, întrucât 

acestea depind de modul şi maniera exercitării funcţiei. De exemplu, existenţa în clasă a 

problemelor de gen dificultăţi de relaţionare elevi-profesori, ne vorbesc de aspectele de tip 
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excesiv, autoritar, disponibilitate redusă pentru relaţionare deschisă, distanţă în comunicare, 

descurajarea iniţiativelor elevilor etc..  

O astfel de situaţie necesită asigurarea asistenţei psihologice în instituţiile de învăţământ 

general prin promovarea condiţiilor psihologice optime, pentru stabilirea parteneriatelor 

eficiente în implementarea educaţiei, cunoaşterea şi respectarea actelor normative în domeniul 

de competenţă, formarea profesională pe dimensiuni înguste, implicarea la maximum al familiei 

în educaţia copilului [5]. 

Metodologie 

Pornind de la premisa, că, factorii psiho-pedagogici de ordin şcolar cu privire la motivele 

reale care conduc la stări de tensiune între elevii clasei şi profesor, denotă capacitate redusă a 

abilităţilor relaţionale, a fost realizat un studiu experimental în baza aplicării unui chestionar în 

format Google Drive, administrat online. Subiecţii studiului au fost cadre didactice (45) şi elevi 

din clase de gimnaziu şi liceu (31) din învăţământul general. 

Rezultate:  

Cadre didactice 

Motivele pentru care elevii au probleme în dezvoltarea sferei relaţionale din perspectiva cadrelor 

didactice: 

 izolare şi lipsa comunicării pe font de pandemie COVID-19 – 73,0%; 

 motivaţie scăzută a elevilor – 31,7%; 

 deficitul de atenţie în familie, şcoală – 29,0%; 

 migraţia părinţilor – 18,2%; 

 subestimarea capacităţilor elevului de către unele cadre didactice – 10,8%. 

Solicită asistenţa psihologică în instituţia şcolară în viziunea cadrelor didactice: 

 elevii cu probleme relaţionale: periodic – 35,4%, frecvent – 14,5%, la necesitate – 11,2%;  

 părinţii elevilor nominalizaţi: periodic – 32,7%%, la necesitate – 22,7%, foarte rar – 

15,5%; 

 cadrele didactice care se adresează la psiholog, referitor la elevii cu dificultăţi de 

relaţionare: periodic – 33,7%%, la necesitate – 23,7%, frecvent – 18,2%, foarte frecvent – 

5,7%, niciodată – 15,5%. 

Obstacole cu care se confruntă cadrele didactice pentru a asigura asistenţă psihologică elevilor cu 

probleme relaţionale: 

 lipsa psihologului în şcoală – 25,9%; 

 iresponsabilitatea şi neglijenţa părinţilor, faţă de educaţia propriilor copii – 27,6%; 

 număr mare de elevi în clasă – 10,2%; 

 nu doresc să meargă la contact cu cadrul didactic – 18,5%. 

Eficientizarea corelaţiei cu psihologul şcolar referitor la elevii cu tulburări relaţionale, în viziunea 

cadrelor didactice: 

 implicarea părinţilor – 35,0%; 

 lucru în echipă – 30,3%; încrederea elevilor – 29,6%; materiale didactice – 26,2%; 

 unitate de psiholog în şcoală – 26,8%; consultaţii mai multe de la psiholog – 18,1%. 

Gradul de cooperare dintre cadru didactic/părinte/elev/psiholog în soluţionarea problemelor 

elevilor cu dificultăţi relaţionale din instituţia de învăţământ general/special pe timp de pandemie 

cu COVID-19:  

 cu părinţii: înalt – 28,9%, mediu – 50,5%, lipsa cooperării – 3,7%;  

 cu elevii: înalt – 37,2%, mediu – 35,4%, satisfăcător – 33,7%, lipsa cooperării – 5,4%;  

 cu psihologii: înalt – 35,3%, mediu – 37,8%, satisfăcător – 20,8%, lipsa cooperării – 

12,8%. 
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Factorii care limitează relaţiile cadrului didactic cu elevii cu CES şi părinţii acestora:  

 90,0% (cadre didactice) menţionează: atârnarea neserioasă a părinţilor faţă de 

problemele copilului, nerespectarea recomandărilor propuse de specialist, lipsa 

studiilor, lipsa de timp a părinţilor, de interes, informare, indiferenţa, lipsa de 

comunicare, situaţia materială, migraţia părinţilor etc.. 

Grupul de elevi  

Dificultăţile de ordin social care influenţează negativ relaţionarea elevilor în diverse activităţi: 

 lipsa comunicării dintre părinţi-copii – 38,8%; migraţia părinţilor şi sărăcia – 25,8%, 

iresponsabilitatea – 36,8%; indiferenţa socială – 33,6%; trădarea – 5,3% 

Problemele relaţionale elev – cadru didactic: 

 motivaţie scăzută – 37, 6%; dependenţă de alte persoane – 33,6%, violenţă verbală în 

relaţiile cu profesorii – 25,1%, lipsa stimulării – 20,5%, stres şi timiditate – 23,1%, 

anxietate şi frică – 18,8%, adaptare şcolară – 16,5%  

Relaţia elev–psiholog în cadrul şcolii: 

 relaţii bune – circa 90, 0%; satisfăcătoare – 9, 8%. 

Necesită ajutorul psihologului şcolar: 

 frecvent – 50,0%, la necesitate – 25,3%, foarte frecvent – 15,45%, nu au nevoie – 23,0% 

elevi [2]. 

Constatări 

Rezultatele studiului confirmă următorul fapt: cadrele didactice îşi cunosc elevii şi sunt în 

măsură să defineze cel mai bine nivelul dezvoltării acestora în activităţile şcolare, asociate cu 

interesele de bază ale elevilor cu care interacţionează. S-a constatat, că profesorii lucrează 

eficient cu psihologul şi părinţii elevilor. În acelaşi timp ei operează cu conţinuturi şcolare, a 

căror funcţie obiectuală este pregnantă, dar şi cu conţinuturi interpersonale al căror caracter 

subiectiv primează. 

În ceea ce priveşte viziunile elevilor, expuse în studiu – aceştia au dat dovadă de o maturitate 

sporită, având o poziţie proprie, care se manifestă într-o mai bună interacţiune cu colegii, 

precum şi cu adulţii.  

Concluzii. Pornind de la ideea expusă de către C. Cucoş, precum că, cel care aspiră la o 

carieră didactică este de dorit să demonstreze o anumită disponibilitate şi aptitudini, valori 

compatibile cu profesia şi un anumit profil psihologic. Preocupaţi de potenţialul învăţării şi de 

valorificarea acestuia prin suport psihologic şi psihosocial, cadrele didactice contribuie la 

stabilirea şi păstrarea stării emoţionale de bine a elevilor la toate nivelurile sistemului 

educaţional. 

Astfel, realizând o proiecţie orientativă a imaginii şi a structurii specifice a personalităţii 

cadrului didactic, putem menţiona că, tendinţa de diversificare a strategiilor în şcoala modernă 

urmăreşte stimularea dezvoltării elevului pe baza interacţiunilor psihosociale, care conduc la 

educarea unui cadru cognitiv şi socioafectiv necesar formării profilului intelectual şi psihologic 

al elevului şi înserării lui în societate. 
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Abstract: The influence of the school psychologist on the future adults personalities is 

unquestionable. This professional contributes substantially in ensuring the appropriate 

psychological and social climate, in the establishment of the emotional balance of the students, 

parents, and teachers. School guidance is a process in an on-going evolution and change, as much 

as the society progresses. In time, the issues that require the school psychologist`s intervention are 

restructuring, take new shapes, changing the perspectives on it too. The school psychologist is very 

important in hesitating times of the students, when are in emotional struggles, in crisis situations, 

conflicts (between students or between student and teachers), school failure, and even school 

dropout. In a pandemic context, it is added to them: isolation, loneliness, lack of freedom of 

movement, depression, boredom, anxiety, decreasing the sense of control in their own lives, to much 

access to technology and, therefore, at informational resources that can sometimes negatively 

influence the emotional state, growing unhealthy relationships to unknown individuals, 

cyberbullying and so on. 

The approach style of those issues first depends on the school psychologist personality, on the 

way that he/she perceives the situation and how understands his/her role in those circumstances. 

The involvement, personal integrity, devotion, self-confidence, self-control and emotional stability 

provide the appropriate frame in sustaining all the beneficiars. 

 

Psihologul școlar, cunoscut și sub denumirea de profesor consilier școlar, este un 

profesionist care contribuie la echilibrul emoțional, integrarea socială și reușita academică a 

elevilor. Necesitatea acestui cadru didactic în învățământul general este incontestabilă, întrucât 

starea emoțională a elevilor le influențează de cele mai multe ori performanțele. 

Consilierea psihologică este un proces prin care au loc schimbări pozitive în viața 

beneficiarilor. „Scopul fundamental al consilierii școlare constă în facilitarea de deprinderi având 

ca finalitate funcționarea eficientă în viața cotidiană și menținerea unor relații sociale pozitive 

ale clienților (elev, părinte, profesor).” (V. Enea) [1, p. 35]. 

Pentru efectuarea în condiții eficiente a obiectivelor procesului de consiliere, psihologii 

școlari au nevoie de anumite condiții, atât în ceea ce privește aspectele spațio-temporale, cât și 

cele ce țin de propria perfecționare, ca personalitate, dar și ca profesionist. Astfel, acesta are atât 

trăsături de personalitate înnăscute, dar şi câteva dobândite care rezultă din experienţa şi 

trecutul său, în procesul de consiliere școlară, putând adapta metodele, respectiv recomandările 

la situaţiile concrete de viaţă, la dificultățile existenţiale şi la personalitatea celui consiliat. 

În general, provocările din acest domeniu sunt multiple: numărul mare de cazuri care 

necesită intervenții, lipsa de implicare/de suport din partea părinților, lipsa de interes/motivare 

a elevilor, rigiditatea cadrelor didactice, colaborarea uneori deficitară cu managerul școlii, 

activitățile cu elevii cu cerințe educative speciale etc..  

Indiferent de limite, psihologul școlar trebuie să dea dovadă de eficiență, bazându-se pe 

trăsături de personalitate, precum: responsabilitate, încredere și integritate personală, siguranță 

de sine și autocontrol, abilități sociale (umor, entuziasm, spirit de convingere și de colaborare), 

creativitate, sensibilitate și empatie, flexibilitate în gândire și obiectivitate. Psihologul școlar 

trebuie să fie carismatic, să fie apropiat celui consiliat, să știe cum să trateze fiecare caz în parte, 

să fie convingător și relaxat în același timp. A combina sensibilitatea și empatia cu trăsăturile 
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unei personalități stabile, puternice, este relativ dificil de realizat, întrucât tot ce depășește o 

anumită limită (prea multă sensibilitate sau prea multă autoritate) poate dăuna relației de 

consiliere. Inteligența emoțională este o aptitudine extrem de importantă în această profesie, ea 

reprezentând capacitatea psihologului școlar de a-și recunoaște propriile emoții, dar și pe cele 

ale celorlalți, de a face deosebiri între diferite sentimente, folosind aceste informații emoționale 

pentru a ghida gândirea și comportamentul, dar mai ales pentru a gestiona și regla emoțiile în 

vederea adaptării situațiilor de viață sau pentru a-și atinge propriile obiective [2]. 

În pandemie, adaptarea rolului psihologului școlar la noile condiții de viață și de 

învățământ este absolut necesară. Viața elevilor, profesorilor și a părinților s-a schimbat în mod 

radical. Elevii suferă în primul rând, de pe urma modificărilor de la nivelul procesului de 

învățământ, acesta fiind mai mult timp online decât cu participare fizică la ore, în școală. 

Profesorii sunt adeseori depășiți de tehnologia/platformele pe care trebuie să le folosească, 

astfel că și metodele de predare sunt neadecvate. Elevii simt că-și pierd interesul față de 

activitățile academice, nu reușesc să-și mențină atenția, neînțelegând informațiile și nu mai simt 

o suficientă motivație pentru a participa activ la ore. Lipsa de interacțiune socială cu profesorii și 

colegii își pune amprenta asupra stării lor emoționale. Nu vor să-și activeze camerele de filmare, 

de multe ori de teama de a nu fi puși în situații „ridicole” (de exemplu, la sport), de a fi ținta 

cyberbullying-ului prin screenshot-urile realizate de către colegi. 

Psihologul școlar, în acest context, are o misiune dificilă de îndeplinit, aceea de a motiva 

elevii, subliniindu-le importanța timpului liber petrecut „cu înțelepciune”, asumarea 

responsabilității pentru propria viață, a lecțiilor care odată trecute/pierdute, nu se mai întorc, 

ajungând ca informațiile lipsă să influențeze neînțelegerea celor predate ulterior (cum e cazul 

matematicii). Fiecare copil este dator sie-și,  ca viitor adult în a acumula informații, a-și dezvolta 

abilități noi și de a și le perfecționa. Un om descurcăreț este acela care are cunoștințe din 

domenii variate și știe cum să le utilizeze în vederea atingerii propriilor obiective în viață. 

O altă problemă importantă din viața copiilor/adolescenților în pandemie este cea care 

apare în urma interdicțiilor impuse pentru evitatea răspândirii pandemiei. Ei se simt limitați în 

libertatea de a se mișca, de a ieși cu prietenii, dar și de a face alegeri. Trebuie să se mulțumească 

cu a interacționa prin intermediul unui ecran/monitor, a scrie mesaje lipsite de emoție, a se opri 

din realizarea activităților cu care erau obișnuiți (sporturi de performanță, ieșiri în parc sau la 

film cu prietenii, aniversări etc.). S-au apropiat mult de tehnologie, iar accesul la aceasta este 

urmat, în multe cazuri, de informații preluate necritic, pe care ei nu le înțeleg și ajung, în 

naivitatea lor, la situații de cyberbullying sau altele în care viața le este pusă în pericol. În ultimul 

an, au apărut tot mai multe cazuri de depresie și anxietate, la vârsta adolescenței, în a căror 

reducere este direct implicat și psihologul școlar. Sentimentul de a nu putea controla ce li se 

întâmplă, neajutorarea, lipsa încrederii în sine, a experienței de viață nesemnificative și a 

sprijinului nesatisfăcător al părinților, dorința de abandon școlar, teama de a nu se integra social 

corespunzător și anxietatea de performanță sunt doar câteva dintre problemele discutate în 

cadrul ședințelor de consiliere. 

În ceea ce privește consilierea părinților, și aceasta a suferit modificări substanțiale în 

condiții noi pandemice. Comunicarea psihologului școlar cu aceștia se realizează, de asemenea 

prin intermediul tehnologiei. Se poate constata faptul că, în mare parte, părinții sunt mai 

implicați în procesul de învățământ (online). Uneori participă la orele de curs și au acces direct 

la informații, astfel încât pot să-și asiste copiii la pregătirea lecțiilor/temelor. În plus, pot urmări 

pe platformele educaționale parcursul lor școlar (lecții predate, teme realizate etc.). Cu toate 

acestea, stresul părinților este în continuă creștere, datorită faptului că au mai mulți copii diferiți 

ca vârstă, simultan online, sunt încărcați atât de problemele lor personale și de aceste noi 

atribuții de mentori ai propriilor copii. De multe ori, au nevoie din partea psihologului școlar în a 
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învăța cum să-și gestioneze emoțiile și timpul, cum să abordeze anumite situații-problemă, cum 

să relaționeze și să-și motiveze copiii, cum să-i ajute să facă față cyberbullying-ului și cum să 

comunice cu profesorii etc.. 

Învățământul online aduce un plus de stres și profesorilor care, sunt din ce în ce mai 

frustrați. Lipsa de implicare activă din partea elevilor, normele impuse de minister, unele 

atitudini ale părinților, presiunea timpului necesar pentru adaptarea lecțiilor în mediul online, 

toate acestea contribuie la starea lor emoțională generală, la nemulțumirea resimțită, 

neîncrederea în propriile capacități, debusolare, instabilitate emoțională și uneori, burnout. 

Aceste aspecte sunt abordate din ce în ce mai des în consilierea cadrelor didactice, care au 

nevoie de susținerea morală a psihologului școlar, de a nu se lăsa copleșiți de acestea și de a 

continua în a fi adevărate modele de stăpânire de sine, siguranță și încredere pentru elevi și 

părinți. 

De multe ori copiii, părinții și profesorii, se confruntă cu probleme de sănătate personale 

sau ale celor dragi, respectiv chiar situații de deces în familie, trebuind să le facă față. Psihologul 

școlar este alături de ei, în încercarea de a nu se lăsa pradă disperării.  

Consilierea online în pandemie este un proces dificil, care se confruntă cu diferite 

impedimente: dificultăți legate de tehnologie (de exemplu, slabă conexiune la internet), 

problematica intimității scăzute a discuțiilor, nesiguranța, problema realizării unei conexiuni 

terapeutice reale, autentice, multipli factori de distragere, dificultăți de concentrare, presiunea 

numărului crescut de cazuri etc.. 

Pe de altă parte, există câteva avantaje ale consilierii online: confortul conectării 

tehnologice, oriunde și oricând (programul de lucru, fiind mai flexibil), acces mai mare la resurse 

informaționale și de consiliere etc.. Pandemia a adus, odată cu ea, deschiderea orizontului către 

tehnologie, a oportunităților oferite de aceasta în a explica poate mai ușor unele aspecte ale 

vieții, prin utilizarea video-urilor, imaginilor, platformelor etc.. De asemenea, disponibilitatea 

psihologului școlar de a fi oricând (online) alături de copii, părinți, profesori, demonstrată de 

comunicarea prin mesaje scrise sau audio, a dus la o încredere crescută față de acesta și, prin 

urmare, o frecvență crescută a solicitărilor.  

Atât în mediul școlar fizic, cât și în cel online, intervenția și sprijinul psihologului școlar 

este de o importanță majoră, întrucât menține starea de stabilitate emoțională a participanților 

la actul didactic, sprijină îmbunătățirea performanțelor și a integrării sociale, indiferent de 

condițiile de viață. 
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Abstract: In this article, we mention the importance of positive emotional states in the learning 

process and the major role of teachers in observing and regulating the affective states of pupils. We 

will also present the data of an experimental study that reflects the opinion of the teachers with 

reference to the emotional states experienced by pupils in pandemic conditions. At the same time, 

we consider it necessary and appropriate to address this topic within the training courses of 

teachers, psychologists; raising awareness and informing parents in this regard. 

 

Un obiectiv important al formării profesionale a cadrelor didactice și manageriale, or și a 

psihologilor școlari este cunoașterea stărilor emoționale ale elevilor de diferite vârste, a 

particularităților sale de manifestare, а mecanismelor care stau la baza lor și a modalități 

psihologice eficiente de gestionare a acestora. Studiile afirmă că problemele emoționale cu care 

se confruntă elevii în cadrul procesului educațional realizat la distanță în condiții pandemice 

sunt în creștere, iar specialiștii psihologi sunt tot mai solicitați. 

Afectivitatea exercită un rol important în viața școlară a elevilor – susține energetic 

acțiunile elevilor; reglează și organizează conduita, în special contribuie la adaptarea școlară și 

socială. Procesele afective se află în relații de interdependență cu toate celelalte procese psihice, 

fiind o componentă infrastructurală a psihismului [6]. În accepţiunea lui L. Clark şi D. Watson 

(1994), există trei categorii de funcţii ale proceselor afective [Apud 5], pe care le prezentăm în 

Figura 1. 

 

 
Figura. 1. Funcţii ale proceselor afective 

 

În cele ce urmează, explicităm funcţiile proceselor afective: 

● Funcția de semnalizare (favorizând prelucrarea preferenţială a stimulilor relevanţi pentru 

cauza curentă). 

● Funcția de mobilizare a resurselor (prin modificările fiziologice induse automat, 

organismul este „pus în gardă” pentru o reacţie cât mai promptă). 

● Funcția de conservare a resurselor (în situaţii mai puţin urgente, permiţând o analiză mai 

profundă a situaţiei) [Apud 5]. 

Actualmente elevii constituie unul din grupurile cele mai afectate emoțional, deoarece 

sunt nevoiți să se adapteze la schimbările dramatice și rapide din educație, dar și la viața de 

                                                             
29 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice 
în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane, 20.80009.1606.10. 
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familie ce decurge acum altfel. Mulți elevi riscau să rămână în afara procesului educațional și a 

unui mediu favorabil bunăstării psiho-emoționale. Aproximativ 434.000 de copii și adolescenți 

din instituțiile de educație de toate nivelurile au fost nevoiți să se izoleze la domiciliu, iar școlile 

au fost autorizate să ofere oportunități de învățare la distanță [2, p. 7].  

Presiunea învățământului la distanță este mare din cauza complexității și multitudinii 

sarcinilor primite zilnic de către elevi. Circa 35% dintre elevi vorbesc despre limitarea timpului 

liber sau pentru odihnă, absența acestuia, observându-se accentuarea disparității de gen (40% 

fete, comparativ cu 29% – băieți). Împreună cu nesiguranța și imprevizibilitatea duratei 

pandemiei, acest fapt poate, la rândul lui, să cauzeze un nivel sporit al stresului și să aibă 

consecințe în afara procesului de învățământ. Acest lucru este adevărat nu doar pentru elevi, dar 

și pentru profesori, părinți și îngrijitori [3, p. 5].  

Afectivitatea elevilor în condiții pandemice a fost influențată de schimbările rapide din 

educație și perturbarea procesului educațional; de restricțiile impuse și starea de izolare, stresul 

în familie, îmbolnăvirea și pierderea persoanelor apropiate, sporirea cazurilor de abuz și 

violență în familie, de situațiile vitale de incertitudine; lipsa accesului la serviciile psihologice 

sau lipsa psihologilor în instituții etc.. O atenție deosebită este necesar de a se acorda elevilor în 

dificultate și elevilor cu dizabilități, care au devenit și mai mult afectați în plan afectiv și 

marginalizați în condițiile pandemice. Cadrele didactice la fel au fost afectate în plan emoțional, 

fiind nevoite să se conformeze schimbărilor urgente din sistemul educațional și să asimileze un 

volum mare de informații noi, în timp scurt și să fie capabile să utilizeze noi tehnici digitale de 

predare–evaluare etc.. 

Psihologul D. Terzi-Barbăroşie reliefează idei importante cu referire la politicile naționale 

vizând sănătatea emoțională a elevilor şi a cadrelor didactice, în studiul de sinteză Bunăstarea 

emoţională în şcoală contează? [7, p. 11]. Scopul studiului de sinteză a fost identificarea în 

politicile educaționale a aspectelor conexe bunăstării emoționale a elevilor și a profesorilor în 

şcoală. Astfel s-a constatat că părinții copiilor care manifestă dezadaptare, suferință emoțională 

sau care au anumite probleme de sănătate mentală, au cea mai mare probabilitate să caute 

sfaturi sau ajutorul unui profesor decât al oricărui alt profesionist sau serviciu [ibidem, p. 9]. 

Totodată, una din problemele remarcate în acest context, este pregătirea insuficientă a 

cadrelor didactice cu referire la bunăstarea emoţională şi sănătatea mintală a elevilor. 

Profesorii nu sunt adesea instruiți suficient pentru a identifica semnele de probleme de sănătate 

mintală, a aborda confidențial aceste probleme [idem]. Este esențial ca înțelegerea dezvoltării 

psihologice a copiilor, a bunăstării, a rezistenței și a sănătății mintale să fie încorporată în 

formarea inițială a cadrelor didactice și dezvoltarea profesională continuă. 

Reglementările speciale privind organizarea anului de studiu 2020-2021 în contextul 

epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și 

extrașcolar, aprobate prin ordinul MECC nr. 840 din 19.08.2020 [4], prezintă drept unul din 

obiectivele sale importante mobilizarea comunității educaționale pentru respectarea, protecția 

și asigurarea drepturilor copilului la educație de calitate în condiţiile învăţării în condiţii 

speciale. 

Printre atribuțiile conducătorului instituției de învățământ, sunt stipulate acţiuni ce previn 

apariţia dificultăților în bunăstarea psiho-emoţională a elevilor şi intervin în cazuri de 

discriminare, violenţă şi alte situații de disconfort psihologic, printre care putem evidenția: 

informează elevii, părinții, cadrele didactice despre posibilitatea şi modul de accesarea 

serviciilor de asistență psihologică; evaluează periodic, împreună cu diriginții, psihologul şcolar, 

starea psiho-emoțională a elevilor etc.. Printre obligațiile cadrului didactic pe discipline sunt 

menționate următoarele: consultă şi ia în considerare opinia elevilor referitor la climatul psiho-
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emotional, accesul şi calitatea procesului educațional; recomandă, la necesitate, elevilor şi 

părinților servicii de consiliere psihologică, precum şi la servicii de asistenţă socială [4, p. 6].  

La fel și dirigintele la clasă monitorizează zilnic starea de bine a elevilor [ibidem, p. 7], 

menține o colaborare permanentă și respectuoasă cu familia elevului, inclusiv poartă un dialog 

deschis privind modul de viață sănătos al copilului, managementul resurselor personale, 

comunicării şi relaţiilor interpersonale; oferă informații elevilor despre posibilităţile de accesare 

a Serviciilor de asistenţă psihologică și de sănătate, de dezvoltare personală şi socială; 

examinează toate cazurile suspecte de violenţă faţă de copil, inclusiv de bullying (tachinare, 

intimidare) și le raportează coordonatorului pentru protecția copilului, conform procedurii în 

vigoare. 

Cercetările efectuate la nivel global arată că există o legătură directă între bunăstarea 

emoțională a elevilor și a cadrelor didactice în cadrul școlii și reușita școlară și prestația 

profesională. Astfel, promovarea bunăstării elevilor și profesorilor va determina îmbunătățirea 

rezultatelor educaționale și a calității proceselor educaționale în școală [7, p. 2]. 

Educația în sfera afectivității trebuie să țină seama de distincția existentă între 

maturitatea emoțională, vârsta afectivă și vârsta cronologică [6]. De asemenea, cadrele didactice 

e necesar să cunoască că comportamentul afectiv al copilului este influențat de interpretările și 

evaluările făcute în familie asupra emoțiilor copilului.  

Pentru a stabili opinia cadrelor didactice referitor la stările afective ale elevilor în condiții 

pandemice, în perioada septembrie – octombrie (2020) am realizat un studiu experimental în 

format online, în care au fost implicate – printre alte categorii de subiecți – și 106 cadre didactice 

din diverse instituții educaționale. Astfel, a fost aplicat Chestionarul destinat cadrelor didactice cu 

referire la afectivitatea elevilor, elaborat de Mariana Batog, cercetător științific IȘE.  

Am constatat că subiecții au vârsta între 21-68 ani și sunt în mare parte de sex feminin 

(89, 2%). Mai puțin s-au implicat în investigație subiecții de sex masculin – 10,7%. Cei mai tineri, 

până la vârsta de 30 ani, constituie o rată mai mică (12,7%), precum și cei între 60-68 ani (2%), 

care constituie de fapt cea mai mică rată dintre subiecții implicați în cercetare. Cea mai mare 

rată de subiecții au vârsta cuprinsă între 41-50 ani (45,1%), fiind urmate de cadrele didactice cu 

vârsta cuprinsă între 31-40 ani (23,5%) și subiecții cu vârsta cuprinsă între 51-60 ani (16,7%). 

Un procent nesemnificativ din subiecți, nu au răspuns la această întrebare. Vârsta subiecților 

este prezentată în formă grafică în Figura 2. 

 

 
Figura 2. Distribuirea ratelor procentuale vizând vârsta cadrelor didactice 

 

Cadrele didactice activează atât în mediul rural (41,7%), cât și în mediul urban (58,3%). 

Cea mai mare parte dintre cadrele didactice implicate în chestionare activează în licee (46,1%) și 

gimnazii (42,2%), iar cea mai mică parte dintre subiecții experimentali activează în cadrul 

școlilor primare (8,9%) și în alte instituții (școală specială (1%), colegiu (1%), universitate (1%). 
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Studiile cadrelor didactice din grupul experimental constituie în mare parte studii de 

masterat (49%) și studii de licență (40,8%), mai puțin stabilim alte tipuri de studii (superioare 5 

ani (6%), doctorand, doctor (4,1%), medii speciale (1%)). Unii subiecți au evitat să răspundă la 

această întrebare. Rezultatele obținute la acest item sunt prezentate grafic în Figura 3. 

 

 
Figura 3. Distribuirea ratelor procentuale  

vizând studiile cadrelor didactice, obținute în domeniu profesional 

 

Provocările societale actuale majore generatoare de probleme în sfera emoțională a 

elevilor, în viziunea cadrelor didactice sunt: pandemia Covid-19 (44,1%); utilizarea în exces a 

tehnologiilor informaționale (25,5%); sărăcia (10,8%); migrația (4,9%); criză economică (4%); 

rata mare a divorțurilor (4%); violența în familie și societate (3%); abuzul în mediul online 

(2%); izolarea din cauza pandemiei (1%). În opinia cadrelor didactice elevii au nevoie de 

asistenţă psihologică pentru a soluţiona problemele de ordin emoţional (87,3%), nu au nevoie 

elevii de asistenţă psihologică consideră 9,8% din subiecţi şi doar unii, uneori au nevoie au 

răspuns 2% din subiecţi. O rată mică dintre subiecți nu au răspuns la această întrebare. 

Chestionarea grupului de cadre didactice a reliefat prezența problemelor emoționale la 

elevi, pe care le observă sau constată profesorii. Printre acestea enumerăm: neliniştea şi 

anxietatea (24,5%); crizele emoționale (16,7%); timiditatea (12,7%); suspiciunea Covid (7,8%), 

singurătatea (7,8%); stările depresive (6,9%); stresul școlar (6,9%), furia (6,9%); frica (4,9%), 

panica (4,9%). Cadrele didactice afirmă că încurajează frecvent elevii să vorbească despre 

problemele sale emoţionale – 72,5%, uneori încurajează elevii să vorbească despre aceste 

probleme – 24,5% cadre didactice, au răspuns rar – 1% subiecţi și niciodată – 1% subiecţi.  

Cadrele didactice orientează elevii frecvent sau periodic la psiholog pentru a soluționa 

problemele sale afective, în cea mai mare rată (71,6%). Analiza cantitativă a rezultatelor a scos 

în evidență următoarele rezultate: periodic – 40,2%; frecvent – 31,4%; rar – 13,7%; foarte rar – 

5,9%; niciodată – 7,8%; nu avem psiholog – 1%. Prezentăm datele procentuale, în formă grafică, 

în Figura 4. 

 

 
Figura 4. Distribuirea datelor procentuale referitor la frecvența orientării elevilor la psiholog 
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Frecvent elevul este orientat de către cadrele didactice pentru a primi suport psihologic în 

scopul asigurării bunăstării sale emoționale la: psihologul școlar din instituție (75,8%); centrul 

psihologic (10,1%); nu avem psiholog (5%); cabinetele psihologice particulare (4%); diriginte 

(3%); acordă suport elevilor cadrele didactice la necesitate, în lipsa altor specialiști (4%); părinți 

(1%); nicăieri (1%).  

La întrebarea care sunt acțiunile unui cadru didactic pentru a contribui la menținerea și 

fortificarea sănătății emoționale a elevilor, cadrele didactice au răspuns în felul următor: 

✔ Deschiderea pentru discuții cu elevii la subiecte ce țin de nevoile elevilor (51,5%). 

✔ Crearea unui climat psihologic binevoitor în școală (33,7%). 

✔ Colaborarea frecventă cu psihologul școlar (11,9%). 

✔ Implementarea recomandărilor psihologului școlar în activitatea sa (3%) etc.. 

Cadrele didactice la fel ca și elevii, au nevoie de suport psihologic în perioada de 

organizare în condiții pandemice a procesului de învățare, în scopul asigurării bunăstării sale 

emoționale. Au nevoie de suport psihologic consideră 64,4%, dintre cadrele didactice; nu au 

nevoie – 6,9%, uneori au nevoie de suport psihologic 27,7% cadre didactice, nu știu dacă au 

nevoie 1% din subiecți. Rezultatele obținute la acest item sunt prezentate în Figura 5. 

 

 
Figura 5. Date procentuale vizând nevoia de suport psihologic a cadrelor didactice 

în problemele sale emoționale 

 

Printre sugestiile expuse de cadrele didactice la finele chestionării cu privire la 

afectivitatea elevilor, se regăsesc următoarele:  

● informarea cu privire la tehnici de lucru cu elevii, în cazul lipsei psihologului școlar;  

● nevoia prezenței psihologului în instituții;  

●  minimalizarea documentației școlare, debirocratizarea activității psihologului;  

● generațiile noi au nevoie de o nouă abordare, fiind incompatibile cu unele principii 

clasice. Școala e prima care trebuie să clarifice profilul elevului modern și să-l susțină în 

efortul său de a se afirma; 

● consultarea fiecărui cadru didactic cel puțin două ori pe an de către psiholog etc.. 

În final propunem unele recomandări psihologice pentru actorii educaționali în scopul 

creării și menținerii stării de bine a elevilor în școală: 

❖ Pentru dezvoltarea unor stări emoționale pozitive față de învățare este importantă crearea 

unui climat emoțional relaxat și pozitiv în familie și școală, inclusiv în situațiile de evaluare 

școlară. 

❖ Învățarea are loc mai eficient în contextul emoțiilor pozitive. Bucuria unui elev extinde 

capacitatea lui de gândire creativă, inovatoare, contribuind la rezolvarea eficientă a 

problemelor. 
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❖ Menținerea stărilor pozitive în interior o perioadă mai îndelungată, prin meditaţie, relaxare 

psihologică şi fizică. Asimilarea unor tehnici de respirație și relaxare ca „prim-ajutor” în 

cazul apariției unor situații stresante. 

❖ Alegerea este importantă deoarece are impact pozitiv asupra învățării și implicării în 

școlarizare. Când elevii au posibilitatea de alegere și oportunități de a se angaja în activități 

care sunt de interes și valoare pentru ei, starea lor este ameliorată. 

Concluzii. Dificultățile în plan emoţional împiedică elevii să se conecteze la diverse 

oportunităţi de învăţare. Cadrelor didactice le revine un rol important în observarea stărilor 

emoționale disfuncționale ale elevilor, orientarea elevilor la servicii specializate sau oferirea 

suportului în a depăși situația și a preveni producerea altor consecințe negative. Este necesară 

extinderea cercetărilor științifice privind stările emoţionale ale elevilor în condiții pandemice și 

a reacţiilor emoţionale ale elevilor în condiţiile de adaptare la noile schimbări din sistemul 

educațional și la noile realități. De asemenea, este importantă abordarea acestui subiect în 

formarea inițială și continuă a cadrelor didactice, psihologilor și a cadrelor manageriale. Sinergia 

eforturilor și acțiunilor cadrelor didactice, specialiștilor psihologi, asistenților sociali etc. cu alte 

organizații de suport a copiilor, vor contribui la creșterea bunăstării emoționale a elevilor în 

școală. 
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Abstract: Communication is a vital part of well-being, mental health and a quality life. Positive 

communication is really important in the workplace to create a happy educational work 

environment. By cultivating a work environment that promotes mental, physical and 

environmental health, teachers can have a positive impact on stress, reduce absenteeism and 

improve energy and work performance. When people are satisfied with their work, they are more 

productive and tend to be healthier. When employees feel that the environment at work is negative, 

they feel stressed. There is no doubt that adopting a holistic approach to employee welfare and 

well-being gives a new and complete meaning to education. In this article are presented notions of 

communication  and wellbeing and some relationship between them through the complex process 

of education. 

 

 Cerinţele faţă de şcoală şi cadrele didactice în ultimele decade au crescut considerabil iar 

o comunicare slabă la locul de muncă poate duce la o cultură extremă, ineficienţă, ezitare şi vină 

care, la rândul ei, poate afecta nivelul de stres, mai ales atunci când nu înţelegem ceva sau 

simţim că am fost induşi în eroare. Premise în cercetarea bunăstării au pornit de la diferite 

abordări filosofice şi teoretice. Toate aceste aspecte hedoniste (subiective/emoţionale) şi 

eudaimonice (psihologice şi sociale) ale stării de bine moderne par a fi componente strâns legate 

de funcţionarea psihologică a individului. Deşi aceste modele au fost anterior prezentate ca 

alternative, lucrările teoretice şi empirice recente s-au concentrat pe modul în care aceste teorii 

şi componente ale stării de bine se completează reciproc şi pot fi integrate în nişte modele 

înfloritoare comprehensive şi complete de sănătate mintală  [3, p. 1030]. 

 Martin Seligman şi Mihaly Csikszentmihalyi preocupaţi de eudaimonia, „viaţa bună” sau 

înfloritoare, trăind în funcţie de ceea ce deţine cea mai mare valoare în viaţă  toţi acei factori care 

contribuie cel mai mult la o viaţă bine trăită şi împlinitoare; definesc psihologia pozitivă drept 

„studiul ştiinţific al funcţionării umane pozitive şi înflorind pe mai multe niveluri care includ 

dimensiunile biologice, personale, relaţionale, instituţionale, culturale şi globale ale vieţii” [9]. O 

bună comunicare, pe de altă parte, poate avea un efect foarte pozitiv asupra moralului şi poate 

motiva indivizii să dorească să lucreze şi să facă o treabă grozavă.  

 Comunicarea şi bunăstarea personală în actul didactic se referă la modul în care cadrele 

didactice creează, transmit şi interpretează mesaje pe orizontală între două sau mai multe 

persoane, între direcţiune, conducere şi profesorii titulari şi între celelalte părţi implicate în acea 

comunicare; elevi, studenţi, personal auxiliar. Ca fiinţe eminamente sociale, majoritatea fiinţelor 

umane îşi găsesc cea mai mare sursă de fericire şi satisfacţie în relaţiile cu ceilalţi oameni. La 

sfârşitul anilor ′90, un grup de psihologi proeminenţi, conduşi de psihologul Universităţii din 

Pennsylvania, Martin E.P. Seligman, a pus bazele unui nou domeniu de studiu numit psihologie 

pozitivă. Această disciplină explorează cauzele şi consecinţele fericirii, rezilienţa, virtuţilor 

caracterului, precum şi alte aspecte importante ce ţin de adaptarea psihologică şi sănătatea 

populaţiei. Premisa de bază a psihologiei pozitive este aceea că fiinţele umane sunt deseori 
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atrase de viitor mai mult decât sunt conduse de trecut. Scopul este de a minimaliza gândurile 

negative care pot apărea într-o mentalitate fără speranţă cu scopul de a dezvolta un sentiment 

de optimism faţă de viaţă. O schimbare pozitivă în dinamica noastră  poate afecta modul în care 

gândim nu doar natura fericirii şi bunăstarea vieţii cotidiene. O mare parte din ceea ce se ştie 

despre comunicare şi bunăstarea personală se referă la rolul pe care comunicarea 

interpersonală influenţează calitatea vieţii. Succesul adaptării individului la mediul, exprimată 

prin starea de bine psihologică, este surprinsă prin şase factori (Ryff, 1989. Happiness is 

everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of 

personality and social psychology, 57(6), 1069.):  

 Autoacceptarea se referă la prezenţa unor atitudini pozitive îndreptate către sine; 

conştientizarea şi acceptarea aspectelor multiple referitoare la sine fie ele bune sau rele; 

sentimente pozitive referitoare la trecutul propriu.  

 Relaţiile pozitive cu ceilalţi se referă la prezenţa unor relaţii calde, satisfăcătoare şi de 

încredere cu ceilalţi; îngrijorarea cu privire la bunăstarea celorlalţi; a fi capabil de empatie, 

afecţiune şi intimitate puternică; înţelegerea beneficiilor şi costurilor în relaţiile umane.  

 Autonomia se referă la a fi autodeterminat şi independent; a fi rezistent la presiunile 

sociale cu privire a credinţele şi comportamentele proprii; reglarea comportamentală la propria 

iniţiativa; evaluarea sinelui în raport cu standarde personale.  

 Controlul asupra mediului se referă la a avea un sentiment de măiestrie şi competenţă în 

gestionarea mediului; a controla o plajă largă de activităţi externe; a pune în valoare 

oportunităţile din jur; capacitatea de a alege şi influenţa contexte favorabile pentru nevoile şi 

valorile proprii.  

 Sensul în viaţă sau scopul în viaţă se referă la a avea ţeluri în viaţă şi un sens a unei 

direcţii clare; a simţi că există sens în viaţa prezentă şi trecută; păstrarea credinţelor care oferă 

vieţii un scop; are ţeluri şi scopuri pentru care trăieşte. 

 Dezvoltarea personală se referă la a avea un sentiment de dezvoltare continuă; îşi 

defineşte sinele ca fiind într-o continuă dezvoltare şi expansiune; este deschis către experienţe 

noi; are un sentiment de realizare a potenţialului propriu; percepe îmbunătăţiri în timp ale 

sinelui şi ale comportamentelor proprii; este adaptabil în aşa fel încât să reflecte mai multă 

eficacitate şi cunoştinţe legate de sine. 

 Din cele de mai sus putem deduce de ce îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare poate 

ţine şi de apariţia unui program de wellness la locul de muncă şi de ce, în calitate de manager, 

abilitatea de a comunica eficient este esenţială.  

 Crearea şi menţinerea unei atitudini pozitive este cea mai eficientă şi mai ieftină 

investiţie pe car e o putem real face pentru a ne îmbunătăţi viaţa. Un mod pozitiv de a gândi este 

un obicei care trebuie învăţat prin repetare şi efort conştient. Ne confruntăm literalmente cu 

milioane de situaţii provocatoare de-a lungul vieţii noastre personale şi profesionale. Odată ce 

acceptăm realitatea că ne vom confrunta cu multe provocări, la care trebuie să căutăm soluţii, 

devine evident că crearea şi menţinerea unei atitudini pozitive nu este un proces atât de uşor. 

Comunicarea este o parte vitală a bunăstării, a sănătăţii mintale şi a unei vieţi de calitate. 

Comunicarea este mult mai profundă decât simpla manieră de a vorbi şi a pronunţa cuvinte; cu 

toate acestea, un singur cuvânt comunicare – poate fi un,,cuvânt,, complex, dificil şi copleşitor. 

Comunicarea înseamnă cuvinte şi este mai mult decât cuvinte, deopotrivă vitală pentru 

bunăstarea şi satisfacţia vieţii.  

 Comunicarea este într-adevăr fundamentală pentru bunăstarea şi calitatea vieţii noastre 

însă nu este întotdeauna uşoară. Comunicarea pozitivă este cu adevărat importantă la locul de 

muncă pentru a crea un mediu de lucru fericit. Cu toţii avem responsabilităţi pentru felul în care 

ne comportăm la locul de muncă şi cu toţii putem aduce beneficii. 
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 În aceeaşi măsură este de asemenea, uşor pentru unii membri la locul de muncă să-şi 

verse nervii asupra colegilor şi să blocheze comunicarea, dar asta dacă îi lăsăm şi nu stabilim 

reguli clare de funcţionare. Cu toate acestea, dacă suntem responsabili putem contribui noi 

înşine cu careva exemple pozitive. Deturnând tensiunea cu o comunicare pozitivă vom face un 

pas în direcţia bună cu comunicarea la locul de muncă. 

 Putem avea o comunicare pozitivă într-un cadru organizatoric numai dacă: • Eşti o 

persoană ce transmite şi comunică pozitiv. • Eşti conştient de sine şi inteligent emoţional. • 

Înţelegeţi stilul dvs. de comunicare şi caracteristicile lui. • Apreciaţi că alţi oameni au puncte 

forte şi puncte slabe şi acestea pot fi diferite de ale tale. • Eşti un susţinător pentru cei din jurul 

tău. • Utilizaţi umorul în mod corespunzător la locul de muncă. • Respectaţi şi sărbătoriţi 

diversitatea. • Ascultaţi şi vă concentraţi activ. • Avem două urechi şi o gură aşadar să le folosim 

corespunzător şi responsabil. • Eşti un comunicator afirmativ. • Alegeţi şi vă orientaţi din start 

pe rezultatele de genul câştig-câştig. • Dacă aveţi îndoieli, verificaţi-vă capacitatea de înţelegere. 

• Încurajaţi feedback cu privire la comunicarea dvs. • Utilizaţi o comunicare non-verbală 

pozitivă. • Folosiţi un lucru foarte simplu şi la îndemână, zâmbetul – să nu uităm că acesta este 

un mod de comunicare universală. 

 Dezvoltarea comunicării ne-a oferit, în ultimele decenii, o gamă complet nouă de resurse 

media; e-mail, mesagerie instant, internet şi telefonie mobilă. Toate aceste articole ne 

îmbunătăţesc comunicarea. Este însă uimitor cât de mulţi oameni care stau la cinci metri unii de 

la alţii îşi trimit reciproc mesaje media mai degrabă decât să vorbească unul cu celălalt. Pericolul 

constă în faptul că, odată cu crearea de noi jucării tehnologice din ce în ce mai mult începem 

inclusiv la mediul de lucru să ne închidem unii faţă de alţii, izolându-ne mai întâi din partea 

firmelor apoi pe rând noi între noi unii faţă de alţii. Ne putem pomeni în situaţia în care pe 

parcursul unei zile întregi, la locul de muncă, nu îi adresăm niciun cuvânt singurului coleg. 

 Mulţi oameni cred că arta comunicării se referă la modul în care comunicăm cu ceilalţi. 

Aceasta este o mare eroare, deoarece modul în care comunicaţi cu dvs. este primul pas către o 

comunicare pozitivă şi eficientă. Realitatea noastră este percepţia noastră şi percepţia noastră 

este realitatea noastră. În cartea sa „Schimbă-ţi viaţa, schimbă-ţi gândirea”, Brian Tracy 

subliniază că unii dintre cei mai de succes comunicatori sunt cei care sunt foarte conştienţi de 

gândurile lor şi vorbesc de sine şi preiau controlul modului în care comunică cu ei înşişi. Deci, 

aceasta este într-adevăr prima zonă care trebuie abordată dacă doriţi să comunicaţi mai cu 

succes la locul de muncă şi cu cei din jurul vostru. 

 Wellness/bunăstarea la locul de muncă este despre abordarea proactivă şi responsabilă 

pe care organizaţiile şi indivizii o pot adopta pentru a sprijini şi a avea grijă de sănătatea forţei 

de muncă. Prin cultivarea unui mediu de lucru care promovează sănătatea mentală, fizică şi de 

mediu, angajatorii pot avea un impact pozitiv asupra stresului, reduc absenteismul şi 

îmbunătăţesc energia şi performanţa forţei de muncă. Se recunoaşte din ce în ce mai mult că 

locul de muncă în sine are un efect puternic asupra sănătăţii oamenilor. Când oamenii sunt 

mulţumiţi de munca lor, sunt mai productivi şi tind să fie mai sănătoşi. Când angajaţii simt că 

mediul la locul de muncă este negativ, se simt stresaţi. Stresul are un impact mare asupra 

sănătăţii mintale şi fizice a angajaţilor şi, la rândul său, asupra productivităţii.  

 Nu există nicio îndoială că adoptarea unei abordări holistice pentru bunăstare şi 

bunăstarea angajaţilor dă un sens nou şi complet educaţiei; accentul ar trebui să pice pe trei 

factori; corpul, mintea şi banii – fizic, mental şi financiar. Nu este vorba doar de menţinerea 

angajaţilor la muncă sau chiar de păstrarea lor pe termen lung; este, de asemenea, cheia de a-i  

menţine sănătoşi în timp ce sunt la serviciu. Conform cercetărilor CIPD, aproape o treime (31 la 

sută) dintre angajaţii chestionaţi au întâmpinat probleme de sănătate mintală în timp ce erau 

angajaţi în câmpul muncii [14]. Iar jumătate (50 la sută) dintre respondenţi descriau vorbind 



307 

despre sănătatea lor mintală ca fiind precară, din acest motiv şi-au luat mai multe zile libere de 

la locul de muncă. Încurajator e faptul că 43% dintre angajaţi au avut curaj şi au dezvăluit 

angajatorului stresul şi problemele de sănătate mintală. Dar, clar, aceasta este o cifră care ar 

putea fi îmbunătăţită.  

 Cercetări suplimentare au evidenţiat faptul că 46% din angajaţi s-ar implica mai mult în 

iniţiative de sănătate şi bunăstare la locul de muncă dacă angajatorul iar fi întrebat vorbind cu ei 

despre acest lucru [13]. Multe studii dar şi programe încurajează angajatorii să creeze o cultură 

deschisă şi angajaţii să vorbească cu managerul lor, cu echipa de resurse umane sau chiar cu un 

coleg despre starea lor, ceea ce poate ajuta la identificarea semnelor de sănătate mentală sau 

fizică. Prin acest tip de comunicare deschisă se poate pune apoi la dispoziţie cel mai bun 

program de bunăstare posibil diminuându-se riscurile şi în acelaşi timp păstrându-se eficienţa 

muncii.  

 Programele de asistenţă a angajaţilor sunt concepute pentru a ridica şi trata problemele 

înainte de a deveni mai serioase, iar măsurile de protecţie trebuie să fie instituite pentru 

angajaţi, astfel încât aceştia să fie susţinuţi financiar pe perioade lungi de absenţă. În ultimii ani, 

s-a observat un număr din ce în ce mai mare de companii ce atrag din ce în ce mai mult atenţia la 

programele de menţinere şi recompensare a angajaţilor – centrate în jurul creşterii loialităţii 

personalului, pe lângă atragerea de noi talente. În calitate de angajator, trebuie să li se ofere 

oamenilor instrumentele necesare pentru a se ajuta pe ei înşişi şi pentru a face tot posibilul ca 

meseria lor să dea randament maxim – după tot ce veţi investi în ei veţi obţine mai mult de la ei. 

Cercetările efectuate în acest domeniu indică faptul că 80% din personal ar fi mai loiali dacă şi-ar 

înţelege beneficiile. Prin urmare, este vitală dezvoltarea şi menţinerea unei strategii de 

comunicare pentru a menţine o forţă de muncă pe deplin implicată.  

 Bunăstarea la locul de muncă se referă esenţial la crearea unei culturi care să sprijine 

indivizii să fie mai sănătoşi, mai fericiţi şi cu adevărat potriviţi la muncă. A fi nefericit la serviciu 

te poate îmbolnăvi şi a fi fericit la serviciu te poate face mai sănătos. Poate suna la început ca o 

afirmaţie puţin probabilă, dar este perfect adevărat. Universitatea Lancaster şi Manchester 

Business School au efectuat un studiu în 2005 care a implicat 250.000 de angajaţi. S-a constatat 

că fericirea scăzută la locul de muncă este un factor de risc pentru problemele de sănătate 

mintală, inclusiv stări emoţionale, stima de sine scăzută, anxietate şi depresie. Raportul a 

avertizat că inclusiv o scădere mică a satisfacţiei la locul de muncă ar putea duce la apariţia unei 

avalanşe de probleme clinice. Simptomele stresului, precum cele găsite în studiu, cresc, de 

asemenea, riscul problemelor de sănătate fizică, inclusiv ulceraţii, probleme cardiace şi un 

sistem imunitar slăbit. Costul absenteismului pentru economia Regatului Unit se ridică acum la 

100 de miliarde de lire sterline pe an, astfel încât este de înţeles că se pune accentul tot mai mult 

pe angajator pentru a încuraja comportamente şi stări de bunăstare în muncă. Acest lucru a dus 

la crearea de programe de,,wellness” la locul de muncă şi, în unele cazuri, chiar şi posturi care 

sunt răspunzătoare pe bunăstarea la locul de muncă. Istoric, sănătatea angajaţilor s-a încadrat 

sub banner-ul de securitate şi sănătate şi a fost limitată la intervenţiile legate de sănătatea 

profesională pentru leziuni sau boli dobândite în timpul muncii. Iniţiative recente au început să 

conteste acest punct de vedere, pledând pentru o extindere a programelor de sănătate şi 

securitate pentru a cuprinde o abordare mai holistică a stării de bine. Această abordare solicită 

angajatorilor să fie mai pro activi şi nu să reacţioneze la problemele de sănătate ale angajaţilor, 

punându-se accentul mai degrabă pe măsuri preventive pentru evitarea rănilor şi a bolilor, decât 

pe măsurile strict de reabilitare după un eveniment. 

  Îngrijirea oamenilor la locul de muncă devine o problemă din ce în ce mai importantă 

pentru industrie. În ultimii treizeci de ani, a existat o creştere substanţială a volumului de 

muncă, care se consideră că se datorează, în parte, utilizării tehnologiei informaţiei şi unui 



308 

mediu de muncă intens, competitiv. Loialitatea pe termen lung şi un sentiment de comunitate 

corporativă au fost erodate de o cultură de performanţă cu aşteptări din ce în ce mai mari de la 

angajaţi, oferind în schimb totuşi mult prea puţin sprijin.  

 În calitate de manager, dacă doriţi ca departamentul sau echipa să fie un model de 

bunăstare la locul de muncă, trebuie să începeţi cu voi. Pozitivitatea şi o stare de spirit sănătoasă 

se pot dovedi aşa cum ştim infecţioase! O atitudine pozitivă nu se referă la o mentalitate mistică 

posedată de puţini norocoşi. Este ceva ce toată lumea este capabil să realizeze fiind pur şi simplu 

o înclinaţie sau o atitudine spre aspectele pozitive ale oricărei situaţii. A gândi pozitiv nu 

înseamnă să bagi capul în nisip şi nici să fii nerealist. O atitudine pozitivă recunoaşte aspectele 

negative ale unei situaţii şi alege totuşi să se concentreze pe speranţa şi oportunitatea 

disponibilă. Acest lucru te eliberează de blocajul unei bucle de senzaţii proaste şi îţi permite să 

acţionaţi rapid pentru a lua măsuri şi pentru a rezolva dificultăţile. 

 Gândirea pozitivă şi optimismul sunt cunoscute acum ca fiind,,cauza principală,, a multor 

beneficii pentru viaţă. Teoria este că vei trăi mai mult şi vei fi mai sănătos şi mai fericit dacă 

cultivi o atitudine pozitivă faţă de viaţă. În plus, ai mai multe şanse să ai succes, să menţii relaţii 

mai bune şi să ai o influenţă benefică asupra celor din jurul tău. 

Vom rezuma în cele ce urmează o serie de abilităţi de comunicare. Acest concept 

atotcuprinzător pe care îl numim comunicare are toate legăturile cu sănătatea mentală, 

bunăstarea şi capacitatea noastră de a crea şi menţine o viaţă de calitate. Putem comunica între 

noi şi cu noi înşine, pe deplin şi sincer atunci când: • reducem stresul şi anxietatea • creăm relaţii 

mai puternice, mai satisfăcătoare, deoarece toată lumea se simte auzită • rezolvăm mai eficient 

problemele, deoarece toată lumea rămâne pe aceeaşi pagină • îi lăsăm pe ceilalţi să ne cunoască 

nevoile • învăţăm nevoile altora, astfel încât să putem răspunde mai bine • descoperim cum să 

facem compromisuri adecvate pentru noi înşine • râdem împreună mai des pentru că suntem 

mai apropiaţi, mai pozitivi unul faţă de celălalt • creştem încrederea în noi înşine precum şi în 

ceilalţi. 
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Abstract: The age of primary schooling is the period when the child changes his social status, 

adapting to the specifics of the school activity, to the demands imposed by the educational 

environment, as well as the development of new relationships in this context. Children with 

stuttering are faced with two serious tasks: on the one hand they have to adapt to the new 

environment and cope with social and school requirements, on the other hand they have to deal 

with the disorder they have. This article presents the main difficulties that children of primary 

school suffering from stuttering may face in the educational environment. 

 

 Introducere 

Dezvoltarea psihică a copilului este un proces complex care are multiple legături 

tangențiale cu viața socială. Dezvoltarea socială a copilului școlar presupune învățarea rolurilor 

sociale și a  modalităților de interacțiune, luând în considerare faptul că se extinde semnificativ 

cercul de actori sociali cu care comunică copilul. În acest sens, limbajul poate lega dezvoltarea 

personalității școlarului mic de condiția socială, facilitând formarea de relații interpersonale 

armonioase. Dezvoltarea capacităților lingvistice și comunicaționale rămâne a fi una dintre 

principalele premise ale unei adaptări eficiente a copiilor la cerințele mediului înconjurător. 

Astfel, limbajul constituie fundamentul relațiilor și interacțiunilor copiilor în diverse contexte 

sociale: în familie, în colectivul de elevi, cu cadrele didactice, în curte cu semenii etc.. De 

asemenea, în școlaritatea mică se accentuează sentimentul de apartenență la grup și 

comunitatea socială din care face parte copilul. Aptitudinile de comunicare ale școlarului cresc 

pe măsură ce avansează dezvoltarea psihosocială. Achizițiile lingvistice pot fi diminuate prin 

diverse tulburări de limbaj, printre care se regăsește și balbismul.  

Ce este balbismul și cum se manifestă? 

Balbismul sau bâlbâiala este o tulburare de ritm şi fluenţă a vorbirii care constă în 

funcţionarea defectuoasă a reglajului verbal, în dezordini intermitente ale pronunţiei, repetări 

convulsive şi blocaje ale unor foneme, omisiuni precipitate urmate de dificultăţi în articularea 

unor cuvinte. Conform definiției propuse de American Speech Language Hearing Association 

(ASHA) [1], bâlbâiala este o tulburare de vorbire care se manifestă prin repetarea parțială sau 

totală a cuvântului, extensii sonore ușor de înțeles și pauze. American Psychiatry Association 

(APA) (2000) descrie balbismul ca o defalcare în fluxul de comunicare, principalele caracteristici 

rezumându-se la repetarea unui cuvânt sau a unui sunet, extensie a unui sunet, aritmie în 

vorbire. Manualul de diagnostic și clasificare statistică a tulburărilor mentale (DSM-IV) [5] 

definește balbismul ca o repetare a sunetelor și silabelor, extinderea sunetelor, interjecție 

rostind cuvintele în bucăți, spații goale audibile sau tăcute, rostirea cuvintelor cu o tensiune 

ridicată, repetarea uneia dintre silabe într-un cuvânt și tulburare în cursivitatea și sincronizarea 

vorbirii. Balbismul este o perturbare a fluidității exprimării verbale care se întâlnește în toate 

culturile și la toate vârstele [2]. Apare la copii în perioadele lor de maximă vulnerabilitate 

adaptativă, între 3-4 ani, la începutul școlarității sau la pubertate. Prevalența balbismului la copii 

nu depășește 5% din populația generală [6; 7; 8; 10], iar raportul băieți–fete este de 3:1, cu un 

debut înaintea vârstei de 10 ani [7, p. 84]. 

                                                             
30 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității 

psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane, 
20.80009.1606.10. 
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Simptomele comportamentale ale balbismului includ: repetarea involuntară a silabelor, în 

special la începutul cuvintelor; prelungirea involuntară a sunetelor; blocarea neintenționată a 

silabelor și cuvintelor, adică o incapacitate de a rosti un sunet pentru o perioadă scurtă de timp, 

de obicei 1-3 s. și cuvinte nefinalizate sau rupte etc.. Simptomele concomitente pot include clipiri 

ale ochilor, grimase faciale, sacadări ale capului, fluturarea brațului. Simptomele psihologice și 

sociale se referă la timiditate și comportament de evitare socială care duc la teama de a vorbi în 

contexte sociale specifice; niveluri ridicate de anxietate cronică, în special anxietate socială sau 

fobică [3]. 

Există o serie de factori care pot accentua sau diminua simptomele balbismului la copii 

[11, p. 63]: 

 factori comunicativ-situaționali: provoacă amplificarea balbismului în anumite condiții 

de comunicare, în momente de tensiune emoțională (vorbitul în situații necunoscute, cu 

oameni necunoscuți, comunicare publică, cu adulți, în jocurile cu copiii care necesită 

reacție verbală rapidă) și diminuare – în starea de confort emoțional (comunicarea cu 

sine însuși, în activități ludice cu jucării, animale). 

 factori comunicativ-semantici: provoacă amplificarea balbismului atunci când copilul 

utilizează în comunicare forme complexe, precum povestirea, răspunsuri deschise la 

întrebări) și diminuare în utilizarea unor forme simple, pe alocuri automatizate: 

răspunsuri închise, recitarea poeziilor, cântecelor etc.). 

Printre situațiile care declanșează balbismul în mediul școlar se pot număra: situațiile 

stresante de comunicare, situațiile care depășesc posibilitățile de comunicare ale copilului, 

stările conflictuale între copii, observațiile asupra vorbirii lui, asupra comportamentului, 

întrebările adresate brusc, privirile ațintite asupra copilului când trebuie să vorbească, stări de 

oboseală fizică sau de oboseală intelectuală, încercări de a pronunța cuvinte lungi, necunoscute, 

cu dificultăți fonetice.  

Impactul balbismului asupra reușitei școlare 

 Adaptarea elevilor în clasa întâi este o perioadă destul de dificilă în viața fiecărui copil, 

determinată de însușirea unui nou rol social, cel de elev; diversificarea activităților instructiv-

educative, precum și modificări în rețeaua socială: încadrarea într-un nou grup (clasa de elevi și 

cadrul didactic). Pentru copiii cu balbism aceste restructurări sociale sunt mai anevoioase, 

copilul întâmpinând dificultăți atât în realizarea sarcinilor școlare care implică anumite abilități 

lingvistice, cât și formarea unor relații eficiente atât cu profesorul, cât și cu noii colegi.  

Relațiile dintre profesor și elevi sunt bidirecționale. În clasele primare cadrul didactic 

poate facilita procesul de adaptare și ulterior de dezvoltare multidimensională a acestor elevi  

prin comunicare verticală eficientă cu clasa, prin centrarea pe valori moral-spirituale adecvate, 

atitudini pozitive față de sine și cei din jur, motivație intrinsecă și prin cultivarea independenței, 

propriei responsabilități și flexibilități. În cazul în care relația dintre profesorul și elevul cu 

balbism are o conotație negativă din varii motive (de ex., atitudine negativă a profesorului față 

de copil, necunoașterea specificului acestei tulburări, precum și a principiilor de bază în 

relaționarea cu copiii care suferă de balbism, comportament indezirabil al copilului etc.), reușita 

școlară va fi diminuată. 

 Analiza literaturii de specialitate relevă faptul că balbismul contribuie fie la creșterea 

excitabilității și labilității proceselor nervoase, fie la inhibarea și epuizarea proceselor cognitive 

prin capacitate redusă și reacție întârziată. Acest lucru îl pune în dificultate pe copil în realizarea 

sarcinilor din cadrul lecțiilor. În ceea ce privește disciplinele școlare, Catts (1993, 2002, 2008), 

Walker (1994), Stothard (1998), Knox (2002), Nathan (2004), Harrison (2009), Eide și 

Showalter (2010) și Law (2010) au ajuns la concluzia că tulburările de vorbire corelează cu 

scoruri mult mai mici la sarcini de lectură și matematică, ceea ce în sens de cauzalitate 
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influențează negativ performanțele academice ale copiilor. Studiile în domeniu relevă faptul că 

există o relație puternică între funcțiile limbajului și balbism. Potrivit lui Ryan (1992) copiii care 

suferă de balbism sau alte tulburări de fluență au la testele de limbă competențe lingvistice mai 

scăzute decât copiii fără tulburări de limbaj [8]. Totodată, acești elevi întâmpină dificultăți la 

orele în care se solicită predominant limbajul verbal oral, doar în cazul când trebuie să citească 

un text cu propoziții lungi. Acest fapt este confirmat de studiul lui Starkweather (2002) și de             

H. Sari, H. Gõkdağ (2017): lungimea frazelor are un efect de amplificare a balbismului [ibidem]. 

Nu se atestă probleme semnificative la copiii cu balbism, atunci când propozițiile sunt scurte sau 

se lucrează cu textul înainte de o expunere verbală orală. În schimb, la orele care nu necesită 

implicații verbal-lingvistice (de ex., educația plastică, educația tehnologică, muzica, educația 

fizică), acești copiii nu întâmpină dificultăți semnificative datorate tulburării de vorbire pe care o 

au. Ezrati-Vinacour și Levin (2004) au demonstrat că severitatea balbismului corelează 

semnificativ cu anxietatea în timpul sarcinilor verbale, pe când cele nonverbale nu se asociază cu 

un nivel crescut de anxietate [3, p. 65]. 

Relațiile cu colegii de clasă 

Complexitatea disfuncționalităților dezvoltării lingvistice și cognitive la copiii cu balbism 

împiedică formarea și dezvoltarea amplă a legăturilor comunicative cu ceilalți, duc la izolare în 

grupul de copii. Creșterea treptată a nevoii de comunicare interpersonală, complicarea relațiilor 

cu colegii, creșterea cerințelor față de comunicarea verbală duc la faptul că pentru majoritatea 

copiilor cu balbism, comunicarea devine o sursă constantă de traumatizare psihică. Elevii cu 

tulburări de vorbire, de obicei, sunt subestimați în școală, în special de către semeni și situația 

devine destul de gravă când și cadrul didactic manifestă comportament de acest gen față de 

elevii cu tulburări de fluență. De cele mai multe ori, elevii care au balbism se confruntă cu 

respingerea socială ca urmare a comportamentului lor, considerat inadecvat sau deranjant. De 

asemenea, ei experiențiază sentimentul de inferioritate și sentimentul de stigmatizare. 

Sentimentul de inferioritate poate genera atitudinea incorectă (greșită) a copilului cu probleme 

față de ceilalți copii și îi limitează manifestarea emoțiilor pozitive și a bunei dispoziții. Potrivit lui 

Langevin și Hagler (2004), acești copii sunt percepuți negativ de către colegii lor și au mai multe 

dificultăți în stabilirea unor relații de prietenie cu colegii [3]. Această percepție negativă se 

datorează autopercepției pe care o au elevii care suferă de balbism. Santastefano (1960) a 

sugerat în studiul său că ei se evaluează negativ și cred că prietenii au aceeași percepție negativă 

despre ei [8, p. 40]. Langevin (2001) și mai târziu – Manning (2010) [Apud 9, p. 4] menționează 

că copiii cu balbism sunt supuși bullingului în școală, ei devenind o țintă ușoară pentru colegii-

agresori având capacități reduse a se apăra verbal. Drept factori declanșatori ai acestor acte de 

bulling servesc, de cele mai multe ori, sentimentul de jenă, timiditatea și adoptarea unui 

comportament anxios sau evitant în relațiile cu colegii.  

Manifestarea vizibilă a balbismului și particularitățile comportamentului acestor copii 

afectează și implicarea în diverse activități ludice. În acest sens, copiii care suferă de balbism 

preferă roluri de spectatori sau roluri subordonate, iar în cazuri mai grave refuză să se joace cu 

semenii. Insuficienta dezvoltare a limbajului, posibilele dificultăți psihomotrice împiedică 

participarea deplină a copiilor cu balbism în jocuri, ei fixându-se pe defectul său. 

Concluzii. Limbajul reprezintă un puternic predictor al succesului social și școlar. Copiii 

cu balbism au abilități sociale reduse, iar consecințele pe termen lung se reflectă în planul 

învățării și a reușitei academice (reușite școlare slabe), în plan afectiv (anxietate, sentiment de 

inferioritate, timiditate) și în planul adaptării sociale (absenteism școlar, abandon școlar, în 

unele cazuri chiar și consum de substanțe). Reieșind din efectele negative pe care le are 

balbismul asupra dezvoltării sociale ale copiilor, s-ar putea evidenția o posibilă influență a 

acestei tulburări de ritm și fluență asupra nivelului de inteligență verbală și interpersonală. 
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Experiențele negative pe care le au școlarii mici cu balbism dezvoltă comportamentul de evitare 

socială, în special în mediul educațional, astfel limitându-se achiziționarea altor forme de 

comunicare mai complexe și adaptare socială, precum și oportunitățile de dezvoltare psihologică 

și educațională ale acestor copii. 
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Abstract: The pandemic situation imposed by the multitude of restrictions, reducing the number of 

diseases, creates the dilemma of protecting from death, on the one hand, and preventing us from 

living in complete freedom, enjoying all the pleasures of life, without restrictions, on the other. 

Methods of occupational risk prevention, contact at work, SARS-CoV-2, which can be fatal, such as 

self-isolation, telework, create psychosocial risks that affect people who follow these restrictions, in 

our case the teachers of an institution. 

 

Conștiința de sine în raport cu lumea înconjurătoare marchează unicitatea ființei. 

Specificul ființei umane este determinat de ontologic ca fiind altfel, o ființă viețuind în orizontul 

simbolic al existenței [6, p. 45]. Existența însă nu se limitează la supraviețuirea fizică, un om are 

nevoie să supraviețuiască psihic. Existăm atât timp cât avem la ce ne raporta, atât timp cât 

aparținem unui grup social, cu care interacționăm și care ne reflectă propria identitate, propriile 

particularități de personalitate. Profesorul este o persoană calificată care predă o materie 

disciplinară, care îndrumă, educă și învață [1, p. 855], profesia de profesor, este una intelectuală, 

respectată, și nu distribuie deținătorului putere, influență sau venituri superioare, dar conferă 

prestigiu și satisfacție, vocația fiind considerată motivul de bază în alegerea acestei profesii                 

[9, p. 254]. Deci un profesor este o persoană cu o vocație deosebită, care interacționează într-un 

mod specific cu elevii, părinții, colegii – pe orizontală și verticală, cu comunitatea și are rolul de a 

menține această interrelație într-o stare armonioasă, constructivă și benefică pentru dezvoltare. 

Pentru a fi apt să facă aceasta, un profesor trebuie să fie sănătos și integru. 

A. Neculau și Ș. Boncu elucidează trei competențe specifice ce trebuie să la dețină un 

profesor: 

 competența profesională – este o cultură specifică și o competență interumană, care-i 

permit lucrul cu auditoriul dar și cooperarea cu ceilalți profesori; 

 capacitatea de a întreține raporturi satisfăcătoare cu instanțele ierarhic superioare 

(directori, inspectori) – aceștia suportă cu regularitate presiunea controlului, sunt 

evaluați periodic de către superiori, putând avansa doar în baza unor evaluări în fața 

unei comisii. Criterii de evaluare servind: punctualitatea, asiduitatea, calitatea 

activităților, eficacitatea, „prezența scenică”, autoritatea în fața elevilor, calitatea 

dialogului didactic. 

 competența de a întreține bune relații cu „beneficiarii” (elevi, părinți, comunitate) – 

accentul se pune pe lucrul cu grupurile, de elevi, părinți, comunitatea. 

Definirea conceptului de risc psihosocial în conformitate cu definițiile organizațiilor 

internaționale (OSHA, OIM), ar include faptul că riscurile psihosociale pot provoca probleme de 

sănătate a lucrătorilor, care derivă din conținutul, adică mediul social și probleme de relaționare, 

care au ca origine, organizarea și gestionarea muncii în interacțiune cu competența și nevoile 

lucrătorilor, iar în sens restrâns s-ar defini ca riscurile ce survin din interacțiunea dintre 

factorii profesionali și cei individuali [2-7; 10-12].  

În urma analizei literaturii de specialitate deosebim următoarele tipuri de riscuri 

psihosociale: 

Activitatea defectuoasă – aceasta ar include o muncă monotonă; cicluri scurte de lucru; 

competențele insuficient utilizate sau solicitarea unor competențe ce nu le posedă angajatul; 
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prezența unui grad ridicat de incertitudine privind atribuțiile de serviciu; confruntarea cu 

agresivitate, violență din partea terților; 

Volumul de muncă și ritmul de lucru – aceasta se caracterizează prin volumul de muncă 

supradimensionat sau subdimensionat; ritmul determinat de automatizare; nivelurile ridicate 

de presiune a timpului și presiunea permanentă a termenelor. 

Timpul de lucru – privit din perspectiva riscurilor psihosociale ar include lucrul în 

schimburi; turele de noapte; programele de lucru inflexibile; timpul de lucru neprevăzut; 

programul prelungit sau neadaptat la viața socială. 

Controlul – lipsa de control în cadrul activităților profesionale s-ar caracteriza prin 

gradul scăzut de participare la procesul de luare a deciziilor; lipsa controlului asupra volumului 

de muncă, ritmul de lucru, lucrul în schimburi etc.. 

Mediul de muncă și echipamentul de muncă – pot prezenta riscuri psihosociale prin 

disponibilitatea redusă a echipamentului necesar; calitatea necorespunzătoare a 

echipamentului de muncă; condiții necorespunzătoare de mediu, cum ar fi lipsa spațiului, 

iluminatul redus și zgomotul excesiv. 

Funcția și cultura organizațională – presupune acele particularități care necesită o 

abordare individuală, pentru a crea un echilibru între necesitățile organizaționale și cele 

personale ale persoanelor angajate, astfel prezentăm următoarele riscuri psihosociale: nivel 

redus de sprijin pentru soluționarea problemelor și dezvoltarea personală; lipsa definirii 

obiectivelor organizaționale sau a unui acord asupra acestora; ineficiența sistemului 

motivațional; comunicarea formală și informală defectuoasă; stilul de conducere al șefilor 

incompatibil cu necesitățile angajaților; modul de evaluare a activităţii; justiția organizaţională; 

calitatea deciziilor organizaționale; gradul de identificare/atașament faţă de companie; modul 

de abordare a problemei stresului în muncă. 

Relații interpersonale la locul de muncă – relațiile interpersonale la locul de muncă 

reprezintă o sursă de recompense emoționale și se transformă în riscuri psihosociale atunci 

când persoanele se confruntă cu: izolare socială sau fizică; relații defectuoase cu superiorii; 

conflicte interpersonale pe orizontală; lipsa suportului social; hărțuire, intimidare și violență din 

partea terților. 

Rolul în organizare – este caracterizat de către ambiguitatea rolului; roluri conflictuale; 

responsabilitate pentru oameni; necunoașterea exactă a rolului de către angajați. 

Dezvoltarea carierei – este un criteriu important în alegerea unui loc de muncă, pentru 

persoanele cu aspirații înalte și creează conflicte de ordin psihologic atunci când are loc: 

stagnarea și incertitudinea în carieră; subpromovarea sau suprapromovarea; remunerații 

scăzute; nesiguranța locurilor de muncă; valoarea socială scăzută a muncii; lipsa suportul 

pentru performanţă; lipsa condiţiilor pentru învățarea organizaţională. 

Interfața viață de familie – este bine ca cele două medii să fie îmbinate armonios, și 

creează dificultăți cerințele antagonice în relația viață personală - viață profesională și nivelul 

scăzut de sprijin acasă și probleme legate de faptul că ambii parteneri se află în câmpul muncii 

(carieră dublă) [2-7; 10-12]. 

Conceptul de pandemie, este definit ca o epidemie ce se extinde pe un teritoriu foarte 

mare, cuprinzând mai multe țări, continente [1, p. 744]. Pandemia declanșată la începutul anului 

2020, prezintă principalul risc profesional – contactarea virusului SARS-CoV-2, care poate cauza 

sindromul respirator acut sever. În scopul reducerii numărului de îmbolnăviri, sunt impuse o 

multitudine de restricții, care creează dilema de a proteja de moarte, pe de o parte, și a împiedica 

să trăim în libertate deplină, savurând toate plăcerile vieții, fără restricții, pe de altă parte.  

Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (OSHA), propune ghiduri 

pentru adaptarea locurilor de muncă și protejarea lucrătorilor în organizații. De asemenea există 
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și opțiunea muncii de la domiciliu (telemunca). În suportul acestei căi de protecție împotriva 

SARS-CoV-2, OSHA vine cu sugestii pentru practicarea activității de muncă la domiciliu într-un 

mod cât mai sănătos, sigur și eficient. În acest sens pe pagina web a OSHA, în scopul informării 

populației/lucrătorilor, se conține și o pagină informativă, despre COVID-19 și despre metodele 

prevenirii răspândirii virusului. 

În pofida tuturor eforturilor depuse de către organizațiile internaționale și naționale 

privind sănătatea și securitatea în muncă, de a combate riscul profesional generat de SARS-CoV-

2, și a altor riscuri emergente acestui risc, restricțiile impuse au generat o serie de riscuri 

psihosociale. 

În scopul elucidării particularităților muncii profesorilor, practicată la distanță 

(telemunca) în perioada pandemică (5-11 aprilie 2021), ne-am propus efectuarea unui studiu de 

caz, într-o instituție de învățământ, în cazul nostru este o instituție de nivelul trei – profesional 

tehnic secundar, din mediul urban. În urma studiului, deducem următoarele riscuri psihosociale 

cu care se confruntă profesorii pe timp de pandemie. 

Cadrele didactice au nevoie de recompense emoționale. Aceștia primesc recompense, 

atunci când culeg roada educației pe care o cultivă în elevi. Rezultatele palpabile, obiectivele 

atinse, sunt condițiile unui mediu de muncă sănătos, care îi condiționează spre dezvoltare. Un 

profesor bun, cu cât mai mult primește cu atât mai mult caută să ofere, este un proces de 

autodezvoltare reciproc, deoarece rezultatele indică că profesorul merge pe calea cea bună și are 

siguranța succesului. În cazul muncii la distanță (telemuncii), profesorii nu au parte de 

conexiunea inversă necesară, ei sunt limitați în primirea acestei recompense emoționale. 

Comunicarea didactică are o funcție terapeutică pentru profesori, iar telemunca 

periclitează acest proces, datorită internetului supraîncărcat și leneș, fundalului din spatele 

elevilor, care nu au condiții necesare pentru a participa la ore în liniște sau în unele cazuri sunt 

deconectați de la lecții. 

Referindu-ne la mediul și echipamentul de muncă, profesorii se plâng de nedotarea 

instituției cu tehnica necesară, lipsa internetului în instituție, pe de o parte, și la domiciliul unei 

părți dintre elevi, pe de altă parte, ceea ce reduce eficiența studiilor, și servesc ca factori stresori 

pentru profesor. Deci în această perioadă, cadrul didactic suportă pasivitatea și chiar 

absenteismul din partea unor elevi, ceea ce cauzează frustrare, anxietate, stări depresive. 

Volumul de muncă dublat/supradimensionat creează oboseală, surmenaj, și accentuează 

interfața viață de familie, astfel „viața de familie a rămas în umbră”, a fost fraza-cheie care a 

accentuat conflictul muncii supradimensionate și a vieții de familie. 

Nemaivorbind despre profesorii cu copii mici de vârstă primară, care se confruntă cu 

conflictul viață de familie – viață profesională, deoarece nu pot delimita munca de viața 

personală și trăiesc un haos total. 

Lipsa de control asupra situației și incertitudinea despre cum se va desfășura munca în 

zilele următoare, dacă vor corespunde cerințelor curriculare sau nu, cum se vor desfășura 

examenele și cât de bine sunt pregătiți aceștia de examene. Vor participa sau nu elevii la 

manifestații cu care erau obișnuiți în anii precedenți și cum să-i motiveze să muncească, să 

studieze în continuare, în cazul în care nu vor fi desfășurate aceste concursuri, sunt întrebări 

frecvente care-i preocupă pe profesori. 

Reieșind din cele menționate profesorul se confruntă cu nesiguranța locului de muncă, iar 

dezvoltarea carierei, în contextul dat este ceva utopic, dar dezirabil. Suportul pentru 

performanţă, nu mai există, deoarece nu se mai organizează diverse activități extrașcolare, care 

să le scoată în vileag măiestria de care dădeau dovadă, și de care se bucurau în anii precedenți, 

fiindu-le recunoscută prin premii și diplome de onoare. 
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Izolarea socială și fizică, cauzează lipsa de comunicare cu colegii, pentru unii dintre 

profesori, ceea ce le provoacă stări anxioase, tristețe, senzație de nesiguranță. 

Remunerațiile scăzute, se simt, în deosebi, în perioada pandemică, deoarece cadrele 

didactice sunt lipsite de alte forme de recompense, ca recompensa socială ce reiese din 

comunicarea cu colegii, elevii și recunoașterea socială. 

 Lipsa suportului din partea superiorilor, este de asemenea resimțit. Se formează un cerc 

vicios, superiorii doresc rezultate, rezultatele sunt greu de obținut în condițiile pandemice, 

profesorul este frustrat din lipsa de rezultate, și și-ar dori suport și înțelegere din partea 

administrației însă faptul că nu-l primește îi dublează conflictul intern.  

În concluzie, deși restricțiile pandemice au scopul lăudabil de a salva vieți, acestea 

cauzează o serie de riscuri psihosociale, care provoacă stări afective ce au la bază emoții precum 

tristețea, amărăciunea, apatia, frustrarea, anxietatea și alte emoții ce cauzează somatizări, 

interes și performanță în muncă scăzută. 
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Abstract: This article briefly describes the concept of motivation from a psychological perspective. 

There are presented teachers' visions regarding the motivation for learning of pupil's personality. 

 

Motivația este un proces complex și diversificat. Prin motivație este desemnată o structură 

psihică funcțională a oricărui individ conștient, sau o componentă centrală a proceselor psihice 

și a psihicului uman în general. Motivația desemnează atât aspectul dinamic și direcțional al 

comportamentului – cât și pe cel cognitiv, valoric și normativ-responsabil. Motivația este cea 

care în ultimă analiză, este responsabilă de faptul că un comportament se orientează spre ceva – 

spre o anumită acțiune și activitate, și nu spre alta. Aici, în acest context interpretativ, un rol 

deosebit revine educației, aceasta fiind cea care dinamizează natura motivației: a trebuințelor, 

motivelor, intereselor, aspirațiilor și idealurilor, a gradului său de conștientizare și 

subiectivizare [3, pp. 163-164]. 

Conceptul de motivaţie se înscrie în funcţia de relaţie a comportamentului – datorită ei 

trebuinţele se transformă în scopuri, planuri şi proiecte: subiectul caută în mod activ forme de 

interacţiune în aşa fel încât anumite relaţii cu anumite obiecte sânt necesare sau indispensabile 

funcţionării. Psihologul studiază variabilele situaţiei în cadrul reţelei de relaţii, deoarece 

complexitatea trebuinţelor se judecă după cea a activităţii, aceasta din urmă trezeşte trebuinţele 

latente. Dezvoltarea motivaţiei presupune: 1. canalizarea trebuinţelor (învăţare); 2. elaborarea 

cognitivă (scopuri şi proiecte); 3. motivaţia instrumentală (mijloace şi obiective);                             

4. personalizarea (autonomie funcţională) [2, p. 514]. 

Motivaţia desemnează ansamblul factorilor care declanşează activitatea omului, o 

orientează selectiv către anumite scopuri şi o susţine energetic, cuprinzând totalitatea 

elementelor stimulative interne atât a trebuinţelor, impulsurilor de ordin fiziologic, cât şi a unor 

formaţiuni mai complexe dobândite în cursul vieţii ca trebuinţe secundare, interese, aspiraţii, 

convingeri, ideal, concepţie despre lume şi viaţă. Motivaţia este esenţială în activitatea psihică şi 

în dezvoltarea personalităţii: este primul element cronologic al oricărei activităţi, cauza ei 

internă; semnalizează deficituri fiziologice şi psihologice; selectează şi declanşează activităţile 

corespunzătoare propriei satisfaceri şi le susţine energetic (trebuinţa de afirmare a unui 

adolescent declanşează activităţi de învăţare, participare la concursuri); contribuie, prin 

repetarea unor activităţi şi evitarea altora, la formarea şi consolidarea unor însuşiri ale  

personalităţii. La rândul ei, personalitatea funcţionează ca un filtru pentru anumite motive, cele 

conforme orientării ei generale sunt reţinute, iar cele contrare sunt respinse [4]. 

Autorii subliniază că motivația este esențială în activitatea psihică și în dezvoltarea 

personalității. Omul desfășoară multe activități începând cu prima zi de viață. O trăsătură 

comună a acestor activități este motivația, fiind primul lor element cronologic. A cunoaște 

motivația unei persoane echivalează cu găsirea răspunsului la întrebarea „de ce” întreprinde o 

activitate. Răspunsul este dificil, deoarece cauzele declanșatoare sunt multiple și nu se pot 

reduce la stimulii externi.  

                                                             
31 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului „Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice 
în contextul provocărilor societale”, cifrul 20.80009.0807.45. 
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Pentru unii psihologi, motivul este numele generic al oricărei componente a motivației 

fiind definit ca fenomen psihic ce declanșează, direcționează și susține energetic activitatea. 

Deci, componentele sistemului motivațional sunt numeroase, variază ca origine, mod de 

satisfacere și funcții, clasificarea și explicarea lor fiind controversate. Cei mai mulți psihologi 

acceptă azi că motivația umană include trebuințe, tendințe, intenții, dorințe, motive, interese, 

aspirații, convingeri. 

Motivația internă vine din 3 factori importanți: autonomie (senzația de putere și control 

asupra sarcinilor pe care le-ai de făcut, capacitatea de organizare și planificare); dezvoltarea 

abilităților (să devii din ce în ce mai bun în domeniul în care activezi); scop (să simți că faci o 

diferență, că îi ajuți pe ceilalți, că lupți pentru o cauza nobilă, că vrei să ajungi cel mai bun). 

Motivația este acea abilitate care se învață continuu. Ca să înveți această abilitate mai întâi de 

toate trebuie să ne cunoaștem pe noi înșine, să știm exact unde ne dorim să ajungem, să știm 

care sunt factorii care trezesc în noi energia și dorința de a evolua, bucuria și entuziasmul. Apoi 

ar fi bine venit să avem stabilite careva repere clare de la care să nu facem abateri, respectându-

le cu siguranță vom avea o disciplină educativă și ordine în programul personal – motivațional 

pentru dezvoltare. 

Lipsa motivației este și ea un indicator bun, ce arată că undeva în viața noastră sunt lucruri 

ce nu funcționează cum ar trebui. Unii ce își pierd speranța, lăsă ca eșecurile să scadă nivelul de 

încredere în sine. Dar nu trebuie să dăm uitării că toți oamenii puternici au avut parte de eșecuri 

și dezamăgiri, așa că ce nu ne doboară ne face mai puternici. Este ceva natural, face parte din 

natura umană să ne simțim dezorientați, deznădăjduiți, înfrânți. Dar la fel face parte din natura 

noastră și ne învățăm fiecare diferit cum să ne ridicăm, să ne asumăm eșecul, să învățam din el și 

să mergem mai departe.  

Activitatea de învăţare, este susţinută de anumite motive şi orientată în vederea atingerii 

unor scopuri. Motivul învăţării poate fi o dorinţă, un interes, o idee, un ideal, o aspiraţie, ca 

rezultat al reflectării în conştiinţa lor a realităţii, a anumitor cerinţe familiale, personale, sociale, 

profesionale. Sensibilitatea şi fragilitatea adolescentului aflat în proces de dezvoltare personală 

îl face sugestibil multiplelor influenţe sociale dintre care pot fi şi cu caracter negativ. Astăzi când 

este tot mai puţin vizibilă legătura dintre efort şi performanţă este mai dificilă motivarea 

conştientă a indivizilor.  

Unii autorii afirmă că dacă mergem pe aspectele centrale ale dezvoltării motivației, 

ierarhic, atunci începem de la școlarul mic din ciclul primar, aspectul cel mai important al 

evoluției motivației este cel de a stimula și orienta activitatea de învățare. Sunt două aspecte 

importante de reținut: a) trecerea treptată de la motivația extrinsecă la cea intrinsecă, ce se 

clarifică etapizat; b) amplificarea motivației sociale a învățării față de cea personală și 

subordonarea treptată a acesteia din urmă.  

T. Crețu susține că la intrarea în școală, motivația comportamentelor cerute de acest nou 

mediu este foarte eterogenă și aproape exclusiv extrinsecă [1, p. 228]. Întrucât pentru 

majoritatea preadolescenților învățarea este preocuparea centrală și aria celor mai semnificative 

afirmări, motivația este și la această vârstă pe prim plan. În constelația motivelor care susțin 

efortul de învățare, interesele cognitive sunt cele mai importante. Este cunoscut faptul că în 

preadolescență există un interes cu totul deosebit față de viața de grup [ibidem, p. 260]. 

Cu privire la evoluția motivației în adolescență, este necesar să relevăm două planuri:  

1. Reierarhizări ale structurilor motivaționale generale;  

2. Amplificarea și intensificarea motivației prin învățare și manifestarea ei diferențială în 

grupări de adolescenți. Referitor la structura generală a motivației din adolescență este bine de 

reținut cel mai relevant aspect, cum ar fi: manifestarea foarte activă a trebuințelor de 
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autorealizare și autoafirmare, astfel adolescentul caută tot felul de ocazii pentru a-și testa 

propriile posibilități [1, p. 290]. 

Pentru determinarea viziunii cadrelor didactice cu referire la motivația personalității 

elevilor a fost elaborat și implementat un chestionar  în format Google Forms. Evidențiem că 

acest instrument psihologic a fost completat de către 125 de cadre didactice care au participat la 

cursurile de formare continuă din cadrul Institutului de Științe ale Educației.  

Din numărul total al subiecților intervievați majoritatea, 88,0%, sunt de gen feminin și 

doar 12,0% de gen masculin; 58,4% sunt din mediul rural și 41,6% din mediul urban, cu diferite 

vârste (21-71 de ani). 

Cadrele didactice care au participat în cadrul experimentului au prezentat viziuni diferite 

cu privire la nivelul de motivație pentru învățare a elevilor. Rezultatele sunt prezentate în Figura 

1. 

Unul dintre itemi a avut următorul conținut – Apreciați, pe o scală de la 1 (minim) la 5 

(maxim) puncte, nivelul de motivație pentru învățare a elevilor din instituția în care activați: 

 

 
Figura 1. Viziunea cadrelor didactice cu referire la motivația pentru învățare a elevilor 

 

Cadrele didactice cuantifică diferit motivația pentru învățare a elevilor, pe o scală de la 1 – 

minim la 5 – maxim. Din rezultatele incluse în Figura 1 observăm că un subiect (ceea ce 

reprezintă 0,8% din întreg eșantionul) apreciază motivația pentru învățare a elevilor pe nivelul 

1, adică pe nivelul minim al scalei; 7 cadre didactice (5,6% dintre subiecți) cuantifică problema 

pe nivelul 2 al scalei; 54 de cadre didactice (43,2% dintre subiecți) cuantifică problema pe 

nivelul 3 al scalei; 50 de cadre didactice (40,0% dintre subiecți) – pe nivelul 4 al scalei; și numai 

13 cadre didactice (10,4% dintre subiecți) – pe nivelul maxim, adică – nivelul 5 al scalei. Deci, 

majoritatea cadrelor didactice 83,2% din tot eșantionul plasează pe nivelul 3 și 4 al scalei 

motivația pentru învățare a elevilor la acest moment. 

Subiecții experimentali au ierarhizat factorii care motivează elevii pentru a învăța pe o 

scală de la 1 (motivează în mică măsură) la 5 (motivează în mare măsură): informațiile utile 

predate la ore; atmosfera din timpul orelor; recompense prin laude, aprecieri pozitive, diplome; 

recompensa prin cadouri, bunuri materiale competența de a aplica în practică tot ceea ce învață; 

starea de bine a cadrului didactic. Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 1.  
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Tabelul 1. Frecvența factorilor care motivează elevii pentru a învăța, 

în viziunea cadrelor didactice 

Apreciați factorii care motivează elevii pentru a 
învăța, pe o scală de la 1 la 5. 

Frecvența apariției problemei: 
1 (motivează în mică măsură) la 
5 (motivează în mare măsură) 

1 2 3 4 5 
1. Informații utile predate la ore; 4 8 35 54 26 
2. Atmosfera din timpul orelor; 1 12 25 53 36 
3. Recompense prin laude, aprecieri pozitive, 

diplome; 
2 4 26 51 43 

4. Recompensa prin cadouri, bunuri materiale; 39 23 27 19 18 
5. Competența de a aplica în practică tot ceea ce 
învață; 

4 14 34 53 24 

6. Starea de bine a cadrului didactic. 4 12 35 45 32 
 

Din Tabelul 1 observăm că referitor la primul factor informații utile predate la ore – 

pentru nivelul 1 al scalei optează 4 cadre didactice considerând că informațiile utile predate la 

ore motivează în mică măsură; pentru nivelul 2 al scalei optează 8 cadre didactice, pentru nivelul 

3 optează 35 cadre didactice, pentru nivelul 4 optează 54 de cadre didactice, iar pentru nivelul 

maxim (nivelul 5 al scalei) optează 26 de cadre didactice, acestea considerând că  informațiile 

utile predate la ore motivează în mare măsură.  

Referitor la factorul 2 Atmosfera din timpul orelor – pentru nivelul 1 al scalei optează 

1 cadru didactic, considerând că atmosfera din timpul orelor motivează în mică măsură; pentru 

nivelul 2 al scalei optează 12 cadre didactice, pentru nivelul 3 – 25 cadre didactice, pentru 

nivelul 4 – 53 de cadre didactice, iar pentru nivelul maxim optează 36 de cadre didactice, acestea 

considerând că  atmosfera din timpul orelor motivează în mare măsură. 

Observăm că la factorul 3 Recompense prin laude, aprecieri pozitive, diplome – 

pentru nivelul 1 al scalei optează 2 cadre didactice considerând că recompensele prin laude, 

aprecieri pozitive, diplome motivează în mică măsură; pentru nivelul 2 al scalei optează 4 cadre 

didactice, pentru nivelul 3 – 26 de cadre didactice, pentru nivelul 4 – 51 de cadre didactice, iar 

pentru nivelul maxim optează 43 de cadre didactice, acestea considerând că  motivează în mare 

măsură elevii anume recompensele prin laude, aprecieri pozitive, diplome. 

Din Tabelul 1 observăm că la factorul 4 Recompensa prin cadouri, bunuri materiale – 

pentru nivelul 1 al scalei optează 39 de cadre didactice considerând că recompensa prin cadouri, 

bunuri materiale motivează în mică măsură; pentru nivelul 2 al scalei optează 23 de cadre 

didactice, pentru nivelul 3 – 27 cadre didactice, pentru nivelul 4 – 19 cadre didactice, iar pentru 

nivelul maxim (nivelul 5 al scalei) optează 18 cadre didactice, acestea considerând că  

informațiile utile predate la ore motivează în mare măsură.  

Factorul 5 este Competența de a aplica în practică tot ceea ce învață, respectiv, 

pentru nivelul 1 al scalei optează 4 cadre didactice considerând că motivează în mică măsură  

elevii competența de a aplica în practică tot ceea ce învață; pentru nivelul 2 al scalei optează 14 

cadre didactice, pentru nivelul 3 – 34 de cadre didactice, pentru nivelul 4 – 53 de cadre didactice, 

iar pentru nivelul maxim (nivelul 5 al scalei) optează 24 de cadre didactice, acestea considerând 

că  motivează în mare măsură elevii competența de a aplica în practică tot ceea ce învață.  

Observăm că la ultimul factor (6) Starea de bine a cadrului didactic, pentru nivelul 1 al 

scalei optează 4 cadre didactice considerând că motivează în mică măsură elevii – starea de bine 

a cadrului didactic; pentru nivelul 2 al scalei optează 12 cadre didactice, pentru nivelul 3 – 35 

cadre didactice, pentru nivelul 4 – 45 cadre didactice, iar pentru nivelul maxim (nivelul 5 al 
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scalei) optează 32 de cadre didactice, acestea considerând că  starea de bine a cadrului didactic 

motivează în mare măsură elevii. 

Cadrele didactice au oferit diferite răspunsuri pentru întrebarea: – Ce modalități de 

stimulare a motivației elevilor pentru învățare valorificați Dvs.?  

Astfel, constatăm că subiecții experimentali chestionați valorifică următoarele modalități 

de stimulare a motivației: laudă, diplome; workshop-uri în timpul lecției, energizante de înviorare;  

convingere verbală;  aprecierea și aplicarea cunoștințelor în viața cotidiană; convingerea, discuția, 

explicația, jocuri; încurajarea;  cuvinte încurajatoare, bilețele colegiale; deseori fac o legătură 

dintre conținutul lecției cu viața reală prin exemple și argumente; încredere, ascultare, laudă; 

recompensă prin laude, diplome, aprecieri pozitive; bonus pentru voluntariat; empatie, laude 

pentru activități și reușite, blândețe, afecțiunea, gândire critica, judecățile de valoare; 

argumentarea utilității celor predate pentru viitor, încurajarea prin cuvinte de apreciere și 

aprecierea cu note; surprize; calificative, aplauze; cercetarea independentă a informației; imagini 

cu personaje; argumentul de ce trebuie să învețe; puțin material în predare; argumentarea; 

atitudine corespunzătoare; diplome, cadouri, excursii; promovare; scrisori de mulțumire părinților; 

exemple de bune practici; laude pentru părinții; învățarea practică; crearea situaţiilor care ar 

genera emoţii pozitive la elevi, insuflarea încrederii în forţele proprii, punerea în valoare a 

personalităţii elevului; colaborare cu părinții; jocuri de cunoaștere; respectul față de munca 

elevului; limbajul nonverbal și paraverbal, exemplul propriu; apreciere cu nota maximă; evaluare 

obiectivă; creativitate; elementul de noutate; crearea unui climat pozitiv pentru învățare, 

realizarea unui echilibru între competența intelectuală și emoțională; aprecieri în scris în agendă, 

premii; diplome de merit; atmosfera favorabilă; pozez lucrările pe care le execută elevii și le 

expediez părinților sau le plasez pe rețeaua de socializare a școlii (doar cele mai bune); conținut 

clar și captivant al cursului etc.. Aceste răspunsuri ale profesorilor ne indică faptul că peste 

40,0% din întreg eșantionul motivează elevii prin laude și diplome. 

În concluzie, menționăm că viziunile cadrelor didactice care activează în sistemul de 

învăţământ general cu referire la problema motivaţiei pentru învăţare a elevilor sunt diverse. 

Rezultatele ne prezintă date conform cărora majoritatea cadrelor didactice susțin că factorii 

informații utile predate la ore; atmosfera din timpul orelor; recompense prin laude, aprecieri 

pozitive, diplome; recompense prin cadouri, bunuri materiale; competența de a aplica în practică 

tot ceea ce învață; starea de bine a cadrului didactic actualmente motivează în măsură medie 

elevii pentru învățare. Totodată, din răspunsurile oferite de cadrele didactice la ultimul item, 

actualmente laudele și diplomele sunt cele mai frecvente modalități de motivare a elevilor pentru 

învățare. 
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Abstract: The scientific article reflects some strategies for the professionalization of teachers in 

the institution of early education and primary education. The professionalization of teachers 

focuses on a set of skills necessary for teachers and managers in the educational process. Thus, the 

management of time for continuous professional development for both managers and teachers 

facilitates the quality of the educational system and process. 

 

În ştiinţele educaţiei, formarea profesională a personalităţii cadrului didactic şi 

managerial se întrepătrund mai multe strategii de profesionalizare care-l marchează în mod 

specific, pe tot parcursul vieţii, prin întreaga sa cultură a gândirii şi a creaţiei pedagogice. 

O abordare holistică privind formarea-dezvoltarea personalităţii cadrului didactic şi 

managerial, pune accentul pe învăţarea experienţială în timp, ceea ce este relevantă în raport 

cu dezvoltarea profesională şi încorporează noţiunile de creştere personală, autonomie sporită, 

competenţe profesionale, cercetarea activă pentru un scop /sens [12, p. 94].  Totodată, cadrul 

didactic / managerial este acea persoană care rezolvă activităţi ca membru al unui mediu: 

profesional  (lider la nivelul instituţiei, clasei de elevi / grupului de copii); social (membru al 

comunităţii); cultural (beneficiar, actor dar şi producător de cultură); politic (cetăţean); 

familial, particular (petrecerea timpului liber) [8; 9]. 

În condiţiile unor provocări ale societăţii bazate pe cunoaştere ce apar şi în activitatea 

modernă a instituţiei educaţionale, utilizarea eficientă şi efectivă a timpului şi dezvoltarea 

profesională iniţială şi continuă constituie nevoia de investiţie în cadrul sistemului educaţional 

din Republica Moldova la nivel european. 

Aşadar, profesionalizarea cadrelor didactice se axează pe un set de competenţe 

necesare cadrului didactic în procesul educaţional. Activitatea cadrului didactic este influenţată 

şi de interacţiunea cu elevii şi de colaborarea cu ceilalţi colegi, de conversaţiile cu părinţii  etc.. 

În acest sens, cercetătorii L. Pogolşa, N. Vicol, A. Afanas menţionează că profesionalizarea 

cadrelor didactice vizează mai multe domenii de competenţă, care influenţează progresul şi 

rezultatele elevilor, îmbunătăţirea permanentă a strategiilor didactice în activitatea 

profesională: • relaţia cu elevii, • activitatea de predare–învăţare, • managementul clasei, • 

proiectare şi planificare, • evaluare-monitorizare, • cunoştinţe de specialitate la disciplina 

predată, • comunicare/cooperare cu membrii comunităţii educaţionale, • parteneriate cu 

comunitatea locală [4, p. 53]. 

Asigurarea calităţii serviciilor de educaţie timpurie şi învăţământ primar este influenţată, 

în mare măsură, de calitatea pregătirii cadrelor didactice şi a altor profesionişti din domeniu. 

În legătură cu problematica profesionalizării carierei didactice se vehiculează câteva concepte-

cheie specifice: 

PROFESIONALIZAREA CADRELOR DIDACTICE 

ÎN INSTITUŢIILE DE EDUCAŢIE TIMPURIE  

ŞI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

PROFESIONALIZAREA CADRELOR DIDACTICE 

ÎN INSTITUŢIILE DE EDUCAŢIE TIMPURIE  

ŞI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 
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Formarea iniţială prevede pregătirea unor specialişti apţi de a oferi oricărui copil / elev 

un start bun în viaţă prin educaţie timpurie şi învăţământ primar de calitate şi vizează procesele 

externe şi interne, prin care se asigură îmbunătăţirea educaţiei şi formării profesionale [1, p. 70]. 

Formarea continuă constituie un drept, dar şi o obligaţiune morală a fiecărui angajat din 

sistemul educaţional, făcând posibilă eficientizarea acestui sistem, or cadrul didactic 

profesionalizat va spori calitatea procesului de educaţie, va promova şi anticipa schimbarea, va 

asigura eficacitatea educaţiei [ibidem, p. 70]. 

Managementul timpului în concepţia profesionalizării actuale, reprezintă optimizarea 

proiectării şi planificării activităţii manageriale şi se concentrează asupra stabilirii obiectivelor, 

asupra planificării zilnice şi asupra stabilirii priorităţilor cadrelor didactice / manageriale                

[9, p. 70]. 

Timpul pe care un cadru didactic / managerial îl petrece în instituţia educaţiei (grădiniţă 

/ şcoală primară) se poate împărţi în: 

 timp fixat strict – fără posibilităţi de alegere, cum ar fi orele din programul instituţiei, şedinţele 

organizate în cadrul consiliului profesoral, activităţile educative / lecţiile şcolare, consilieri cu 

elevii / părinţii etc.; 

 timp la dispoziţia cadrului didactic / managerial – vizează posibilitatea de a alege când, cum şi 

unde îşi va pregăti planurile strategice sau va face servicii administrative (conform atribuţiilor 

directorului), proiectarea curriculară de lungă şi scurtă durată / globală şi tematică (conform 

atribuţiilor învăţătorului şi educatorului) etc.. 

Ce semnifică timpul profesionalizării cadrelor didactice în instituţia de educaţie timpurie şi 

în învăţământul primar? Procesul prin care se planifică activitatea zilnică în scopul de a valorifica 

la maxim timpul alocat realizării sarcinilor ce revin fiecăruia ca ocupant al unui post într-o 

instituţie dar şi rezolvării problemelor personale [Apud 2, p. 204]. 

E bine ştiut faptul, cu cât avem mai mult timp la dispoziţie, cu atât tendinţa de a-l pierde 

este mai mare. De aceea, atât timpul fixat, cât mai ales cel aflat la dispoziţia noastră, ca lideri / 

manageri de instituţie educaţională, poate fi utilizat mai eficient dacă ne organizăm. 

Performanţele competenţei profesionale se obţin din: 10% inspiraţie, 40% transpiraţie, 50% 

organizare.  

În viziunea cercetătorilor V. Cojocaru, N. Sacaliuc, realizarea funcţiilor manageriale de 

către managerii contemporani este o artă, o măiestrie, care se afirmă la toate nivelurile. Funcţiile 

manageriale se identifică cu acelea ale procesului managerial, cum ar fi planificarea, organizarea, 

comanda, coordonarea şi controlul. Activitatea de conducere îl poate determina pe managerul 

eficient să realizeze funcţiile sale manageriale la un nivel înalt, impunând cerinţe stricte privitor 

la măiestria şi profesionalismul cadrului managerial [3, p. 24]. 

Cum va motiva managerul dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din 

instituţia educaţională (grădiniţă-şcoală primară) prin gestionarea eficientă a timpului? În 

politicile europene ale educaţiei, dezvoltarea profesională continuă (DPC) se referă la 

activităţile de formare desfăşurate în medii formale, nonformale şi informale. În anumite cazuri, 

aceste activităţi pot conduce la obţinerea unor noi calificări. Îndatorirea profesională reprezintă 

o sarcină descrisă ca atare în nomenclaturi /contracte /legislaţie sau alte reglementări ale 

profesiei didactice [7, p. 57]. 

Managerilor instituţiilor de educaţie pot fi prezentat un studiu ştiinţific privind 

cunoaşterea diverselor tipuri de abordări ale cadrului didactic, după A. Steward. Cercetătorul a 

identificat doi factori-cheie în abordarea DPC care sunt relevanţi pentru învăţarea personală şi 

profesională a cadrelor didactice în sectorul managementul formării profesionale: 1) controlul 

asupra volumului de muncă; 2) intenţia de a continua să înveţe (pe tot parcursul vieţii). 

Explicaţia ştiinţifică este că influenţa acestor doi factori-cheie oferă modul de percepere a 

abordării multi-dimensionale a conceptului de DPC în opinia cadrelor didactice la motivarea 
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eficientă a managerului instituției. În studiul său de cercetare, autoarea menţionează că cadrele 

didactice implicate în experiment, a căror rezultate au fost selectate şi validate în patru categorii 

de răspunsuri prin stabilirea a patru tipuri de abordări ale cadrelor didactice privind DPC, 

reprezentate în Tabelul 1 [12, pp. 98-111]. 

 

Tabelul 1. Tipuri de abordări ale cadrului didactic privind DPC, studiu realizat de A. Steward  

Profesorul  „victimă” - primul grup de profesori se referă la volumul lor de muncă 

foarte greu de gestionat şi se simt prea stresaţi pentru a contempla 

învăţarea personală şi profesională, deşi ei sunt conştienţi de 

oportunitatea de a învăţa la locul de muncă. 

Profesorul  „nonstop” - al doilea grup de profesori se referă la volumul lor de muncă 

nonstop, sunt exigenţi cu sine, deşi conştienţi de nevoia de 

îmbunătăţire a dezvoltării profesionale, consideră că nu au suficient 

timp să întreprindă intenţionat continuitatea învăţării personale şi 

profesionale.  

Profesorul  

„instructor” 

- al treilea grup de profesori se referă la volumul lor de muncă 

tradiţionalist, ce reprezintă un obstacol la angajamentul acestora de 

a preda în „noile” condiţii ale şcolii moderne, de aceea intenţia lor se 

focusează pe dezvoltarea resurselor de învăţare pentru a fi 

îmbunătăţită predarea lor în activitatea didactică. 

Profesorul  „investitor” - al patrulea grup de profesori se referă la volumul de muncă 

organizat şi   concentrat, posedă întotdeauna intenţia de a continua 

să înveţe „pe tot parcursul vieţii” lor şi sunt mereu în căutarea noilor 

modalităţi de îmbunătăţire a muncii lor profesionale. 

  

În contextul celor expuse anterior, propunem managerilor instituţiilor educaţionale, în 

calitate de formatori naţionali / locali, unele sugestii de activităţi cu privire la implementarea 

strategiilor de eficientizare a gestionării timpului şi motivării DPC a cadrelor didactice: 

1. Dezvoltarea unui plan de acţiuni pentru cadrele didactice în baza abordării 

managementului timpului. 

2. Investigarea rolului şi mediului de predare-învăţare autohton în formarea cadrelor 

didactice. 

3. Explorarea abordării DPC din perspectiva motivării învăţării pe tot parcursul vieţii. 

4. Bune practici ale gândirii constructiviste privind DPC. 

5. Aspecte ale rolului de DPC la cadrele didactice. 

6. Competenţe de dezvoltare profesională ale cadrelor didactice. 

7. Construirea profesională a relaţiilor de parteneriat educaţional. 

8. Dezvoltarea unui repertoriu de abilităţi de gestionare a timpului liber în activitatea 

personală şi profesională în colectivul profesoral. 

9. Învăţământul la distanţă în contextul contemporaneității. 

 Astfel, managementul timpului pro dezvoltării profesionale continue atât pentru cadrele 

manageriale, cât şi pentru cadrele didactice facilitează următoarele modalităţi motivaţionale: 

- deprinderea de utilizare eficientă a momentelor dedicate dezvoltării personale şi 

profesionale; 

- alegerea momentelor propice pentru DPC; 

- utilizarea eficientă a timpului acordat DPC (stabilirea de priorităţi şi respectarea timpului 

pentru formarea profesională); 

- evitarea amânării sarcinilor de DPC.  
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Pentru calitatea unui management al timpului în instituţia educaţională (grădiniţă, şcoală 

primară), cadrul didactic / managerial va respecta următoarele tehnici de îmbunătăţire, care 

vizează: o perspectivă mai bună asupra activităţilor şi priorităţilor zilnice; noi oportunităţi şi 

avantaje în privinţa creativităţii; posibilitatea de a înfrunta, de a reduce şi de a evita stresul; 

alocarea mai mult timp liber pentru propria persoană şi pentru alţii; şansa de a atinge scopurile 

propuse, de a se afla tot timpul pe o direcţie bună etc. [6]. 

 Tehnica „Cum ne stabilim priorităţile? se realizează după matricea de distribuire a activităţilor 

importante / neimportante şi urgente / neurgente sub deviza generică: „A se acorda prioritate 

priorităţilor în timpul DPC!” 

 Tehnica „To do list”(engl. să faci o listă): se va scrie lista cu 10 lucruri pe care managerul / 

cadrele didactice le va face pe parcursul unei zile şi îşi va include atât atribuţiile de serviciu, cât 

şi chestiuni de ordine personală (familie, prieteni etc.), două dintre ele vor fi mai importante 

decât toate celelalte opt la un loc. 

 Tehnica după principiul lui Pareto, conţine formula de maximizare a eficienţei prin 

identificarea acelor 20% din factorii majori care ne asigură cea mai mare parte din rezultate. 

Cum să obţinem mai mult cu mai puţin, se va selecta una din punctele de mai jos şi se va 

argumenta:  

a) multe sarcini banale, 80% de timp petrecut, doar 20% sunt rezultate; 

b) sarcini puţine, dar vitale, 20% de timp, constituie 80% rezultate relevante [10, p. 39]. 

 Tehnica „Realizarea sarcinilor cu priorităţi maxime” poate fi clasificată în patru mari categorii: 

 Prioritatea 1. Sarcini pe care necesită să le realizez personal. 

 Prioritatea 2. Sarcini pe care ar fi bine să le fac Eu şi nu altcineva. 

 Prioritatea 3. Sarcini pe care mi-ar plăcea să le realizez. 

 Prioritatea 4. Sarcini neesenţiale şi pe care le pot realiza şi alţii. 

 Tehnica FORTE, necesită parcurgerea următoarelor etape [10]: 

- Formulează lista sarcinilor zilnice! 

- Observă şi estimează timpul necesar! 

- Rezervă timp pentru sarcinile neprevăzute! 

- Trasează priorităţile! 

- Evaluează gradul de îndeplinire a sarcinilor!  

  Aceste tehnici de optimizare a timpului oferă posibilitatea cadrului managerial de a fi 

motivat şi să motiveze cadrele didactice din instituţie pentru (auto)realizarea alternativă a 

personalităţii sale prin toate tipurile de învăţare profesională. În acest sens, propunem la 

dispoziţia managerilor unele oportunităţi de DPC a personalului din instituţiilor educaţionale 

recomandate de autoarea A. Craft [5, p. 107]: 

 dialogul informativ pentru îmbunătăţirea procesului de predare cu un coleg sau cu un 

expert în domeniu;  

 membru temporar a unui „grup de lucru”; 

 proiecte personalizate care au fost concepute, elaborate; 

 succesiunea unei funcţii vacante / sarcini / rol; 

 a fi în permanent în vigoare;  

 seminarii informale / ateliere de lucru / grupuri de discuţie (intern);  

 reţea de dezvoltare profesională;  

 vizite culturale; 

 în calitate de observator la şedinţe /consilii /alte reuniuni;  

 sarcini de lucru în grupuri etc.;  

 formarea /sprijinirea personală a cadrului didactic care are mai puţină experienţă;  

 atractivitatea în „învăţământul la distanţă”; 

 reprezentări educaţionale în comunitate;  

 prezentări formale /informale; 
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 organizarea de evenimente oficiale; 

 lectura literaturii profesionale; 

 cursuri interne şi externe – de participare / de planificare /de livrare;  

 asociaţii de lucru; 

 echipe de predare–învăţare reciprocă;  

 acţiuni de cercetare; 

 monitorizarea cadrelor didactice debutanţi sau alţi colegi care au nevoie de mentorat.  

 Cercetătorii americani, P. Scales, J. Pickering, L. Senior, K. Headley, P. Garner, H. Boulton, 

stabilesc o planificare etapizată a DPC, ceea ce este considerată tot mai valorizată în raport cu 

timpul şi nevoile cadrului didactic / managerial de astăzi [11, pp. 56-58]: 

 Etapa 1: va reflecta asupra statutului său profesional, specialităţii /specializării în 

domeniu şi priorităţilor sale în perspectivă. 

 Etapa 2: va analiza obiectivele şi nevoile utilizând reflecţiile, comentariile, aprecierile atât 

personale, cât şi colegiale. 

 Etapa 3: va utiliza analiza pentru crearea unui plan strategic de dezvoltare profesională 

pentru anul curent. 

 Etapa 4: va înregistra într-un jurnal activităţile planificate, rezultatele efectuate şi 

reflecţiile asupra progresului profesional personal; 

 Etapa 5: va evidenţia crearea propriilor dovezi de dezvoltare profesională achiziţionate 

de-a lungul timpului. 

 Etapa 6: va reflecta asupra impactului a ceea ce s-a realizat în instituţia/clasa/grupa sa. 

În concluzie, valorificarea diverselor strategii de profesionalizarea cadrelor didactice în 

instituţia de educaţie timpurie şi învăţământ primar va fi determinate de necesitatea gestionării 

timpului eficient, având grijă de sănătatea proprie, a copiilor/elevilor şi colegilor.   
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Abstract: In a constantly changing society, the teacher always feels the need for continuous 

professional development. Its continuous training is regulated and compulsory. It ensures a quality 

educational process. Through its own continuous training, the teacher makes the change in 

education. Pedagogical professionalization requires the teacher a new vision and dynamics of 

adaptation to the permanent changes of contemporary society. It refers to the initial training, to 

the continuous training and to the self-training (self-education), considered a professional duty in 

the didactic act. 

 

„A fi educator nu înseamnă a exercita o meserie, 

înseamnă a îndeplini o misiune, a face un apostolat.” 

(G. Mialaret) 

 

Un element caracteristic societăţii contemporane este schimbarea. Într-o societate în 

permanentă schimbare se schimbă totul, în special cadrul didactic, care are mereu nevoie de a 

acumula noi cunoştinţe, iar pentru aceasta e necesară multă muncă, eforturi, perseverenţă.  

Numeroase studii efectuate în acest sens arată că sprijinul pe care elevii îl primesc de la 

cadrele didactice este cel mai important factor al implicării lor în activitatea şcolară. Se 

contează pe cadrele didactice care ar trebui să se transforme în facilitatori ai procesului de 

învăţare prin motivarea şi îndrumarea elevilor pentru ca aceştia să devină responsabili de 

propriul proces de învăţare. Însă, pentru ca aceasta să se întâmple, e nevoie de o relaţie 

strânsă, bazată pe încredere, între învăţător, elevi şi părinţii lor. 

Esenţial pentru realizarea acestui deziderat este profesionalizarea excelentă a cadrului 

didactic. Astfel, se va dezvolta un climat socioafectiv pozitiv în clasă şi în şcoală, învăţarea va 

avea mai multe şanse să devină relevantă şi captivantă, iar situaţia învăţătorului se va 

îmbunătăţi considerabil. 

În anii ''70 ai secolului trecut se dezvolta prima alternativă de profesionalizare a cadrelor 

didactice – educaţia profesorilor bazată pe competenţă. Considerând competenţa drept 

conduită despre care se presupune că va promova succesul învăţării elevilor, reprezentanţii 

acestei orientări (Skinner, Bloom, Carroll) fac din competenţă finalitatea programului de 

formare a viitorilor învăţători. Bazată pe competenţă, formarea cadrului didactic e organizată 

în jurul conceptualizării practicii eficiente a cadrelor didactice din care derivă şi pe care se 

bazează cerinţele programului de formare. A doua alternativă de formare iniţială a cadrelor 

didactice – personalistă („umanistă”) presupune o experienţă de învăţare integrată în universul 

propriu de semnificaţii al candidatului, care să nu ducă la modele imitative, ci la dezvoltarea 

spiritului său reflexiv, critic, creativ. Modelul propune comutarea accentului pe mobilizarea 

forţelor subiectului (motivaţii, capacităţi, aptitudini) şi nu pe conţinut [9].  

Profesionalizarea apare ca fiind concept şi model în sociologia anglo-saxonă în anii 80 ai 

secolului trecut, semnificând un mijloc de valorizare şi ameliorare a poziţiei sociale a cadrelor 

didactice; un simbol şi o garanţie a calităţii; o cale pentru modernizarea educaţiei; un mod de 

formare pedagogică, de oferire a instrumentelor de activitate ştiinţifică la nivel de activitate cu 

copiii. 
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Modelul profesionalizării trasează calea de la cadrul didactic care improvizează la 

profesionistul care îşi justifică ştiinţific activitatea; trecerea de la meseria didactică la profesie, 

ca model acţional standardizat rezultat din formarea, internalizarea şi exercitarea 

competenţelor metodologice de comunicare şi relaţionare, a competenţelor de evaluare, 

psihosociale, tehnice şi antreprenoriale. 

A profesionaliza implică şi dezvoltarea competenţelor necesare exersării profesiunii                   

[3, p. 40]. 

DEX-ul limbii rămâne explică cuvântul profesionalizare ca fiind dobândire a unui caracter 

profesional; transformare în profesiune [11]. 

Un învăţător excelent ştie cum să le capteze elevilor atenţia şi să le-o menţină pe tot 

parcursul lecţiei, să formuleze cu claritate obiectivele activităţii didactice, să reactualizeze 

cunoştinţele obţinute la lecţiile precedente, să predea accesibil noile cunoştinţe, să creeze 

situaţii de învăţare potrivite subiectului, să dirijeze învăţarea şi să obţină feedbackul adecvat, 

să evalueze prin metode variate. 

Performanţa unui cadru didactic se obţine în timp, prin muncă perseverentă, prin 

deschidere către nou, prin comunicare eficientă, prin autoformare şi formare reciprocă. Acest 

deziderat concentrează atenţia asupra necesităţii formării continue a cadrului didactic. În 

procesul de modernizare a sistemului de educaţie, formarea continuă a cadrului didactic este 

reglementată şi obligatorie şi asigură schimbarea în carieră a acestuia, perfecţionarea în acord 

cu propriile nevoi, dar şi cu ale elevului şi ale societăţii. Învăţătorul care se transformă este 

mult dorit de elevi şi părinţi. 

Prin propria formarea continuă, cadrul didactic realizează schimbarea în educaţie. El 

este persoana, care ocupă poziţia principală în reforma educaţională actuală, care ar trebui să 

renunţe la rolul său tradiţional şi să se transforme într-o persoană ce planifică activităţi de 

grup, devine îndrumător al cooperării elevilor şi părinţilor şi un bun coordonator al acestora.  

Învăţătorii sunt persoanele care transformă instituţia într-un loc unde elevii mici îşi pot 

descoperi talentele şi dezvolta potenţialul. Îi pot încuraja pe elevi să îşi urmeze visul, să creadă 

în ei înşişi, să vină cu plăcere la şcoală. Pentru realizarea acestui deziderat învăţătorul ar trebui 

să le ofere un model demn de a fi admirat şi urmat, care ar fi mereu alături de ei. Astfel, 

învăţătorii pot susţine copiii să devină educaţi, corecţi, competenţi. 

Cadrul didactic nu poate merge în faţa unei clase de elevi, dacă nu are o pregătire de 

specialitate înalt calitativă. Nu toţi elevii, în special cei din clasele primare, pricep din prima 

materialul predat. Pentru aceasta, cadrul didactic are nevoie de mai mult timp, mai multă 

răbdare, mai multă voinţă. Dacă un cadru didactic nu este capabil să-şi exprime clar gândurile 

sau să-şi expună opiniile pe înţelesul elevilor, în zadar poseda un bogat bagaj de cunoştinţe. 

Rezultă că un cadru didactic trebuie să fie sociabil, deschis, să aibă abilităţi de cooperare şi 

colaborare cu elevii săi, pentru că unul închis în sine, puţin comunicativ, pus pe gânduri nu-i 

poate impresiona prin nimic pe elevi. De rând cu calităţile menţionate mai sus, precizăm că un 

cadru didactic cu spirit creativ nu poate fi supus în totalitate unor stereotipuri, chiar daca, 

uneori, acestea sunt solicitate de oficialităţi.  

Fiind factorul determinant al succesului unei lecţii, învăţătorul trebuie să fie ingenios, să-

şi modifice din mers proiectul lecţiei, strategia de predare–învăţare. Prin întregul său 

comportament, el trebuie să introducă în lecţie dimensiunea estetică, să sensibilizeze şi să 

motiveze elevii pentru învăţare, creând condiţii adecvate necesare unui climat socioafectiv 

securizant şi didactic favorabil în clasă. O altă calitate, necesară unui bun învăţător, este vocaţia 

pentru meserie prestată, pentru că un lucru bine realizat este acela care se face din placere. 

Când vorbim despre cadrul didactic, nu putem să nu amintim despre colectivul 

pedagogic în întregime. Acesta poate fi unul de succes atunci când toate cadrele manageriale şi 
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didactice sunt axate pe creştere profesională, pe profesionalizare. O şcoală de succes este 

aceea, care formează o veritabilă comunitate de învăţare, o comunitate autentică de bune 

practice, de colaborare cu alte unităţi şcolare şi extraşcolare. 

Pentru îmbunătăţirea activităţii cadrului didactic, cât şi pentru asigurarea condiţiilor 

adecvate succesului de învăţare ale elevilor, managerul şcolar trebuie să-şi focalizeze 

activitatea pe evaluarea celor mai importante domenii. Unele dintre aceste domenii ar fi: 

proiectarea didactică şi pregătirea învăţării; crearea unui mediu propice pentru învăţare; 

calitatea procesului de predare-învăţare-evaluare; formarea continua /evoluţia intelectuală a 

cadrelor didactice; optimizarea relaţiei dintre învăţător, elevi şi părinţi; formarea-dezvoltarea 

parteneriatului şcoală-familie-comunitate etc. [5]. 

Pentru o evoluţie intelectuală eficientă, cadrele didactice participă la cursuri de formare 

în instituţiile acreditate în acest sens. De asemenea, se organizează momente de formare 

continuă a cadrelor debutante, sau nou venite, în şcoală. Managerul şcolar responsabil de 

procesul instructiv ar trebui să motiveze cadrele didactice pentru propria formare-dezvoltare 

profesională, susţinându-le permanent în realizarea schimbărilor în procesul de predare–

învăţare–evaluare. 

Cercetările efectuate asupra formării competenţei profesionale a cadrului didactic 

confirmă că acesta este un proces complex şi de lungă durată, care necesită parcurgerea a 

patru etape succesive: etapa cunoştinţelor fundamentale; etapa cunoştinţelor funcţionale; 

etapa cunoştinţelor interiorizate; etapa cunoştinţelor exteriorizate. Aceste patru etape sunt 

obligatorii în formarea unui cadru didactic competent [1, pp. 29-31].  

Pe măsura acumulării experienţei şi a dezvoltării aptitudinii pedagogice, un cadru 

didactic dobândeşte măiestrie pedagogică, care se referă la cea mai superioară treaptă de 

dezvoltare a competenţei profesionale. 

În şcoală, cadrul didactic este conducătorul activităţii didactice ce se desfăşoară în 

vederea atingerii obiectivelor şi formării competenţelor, prevăzute în curricula şcolare. Un 

aspect esenţial îl reprezintă competenţa profesională a cadrului didactic, care include 

capacităţi cognitive, afective, motivaţionale şi manageriale.  

Performanţa unui cadru didactic se obţine în timp, prin muncă perseverentă, prin 

deschidere către nou, prin comunicare eficientă, prin autoformare şi formare reciprocă. 

Un rol important în profesionalizarea cadrelor didcatice o are colaborarea acestora cu 

alţi specialişti din domeniu, cum ar fi: inspectorul şcolar, metodistul, managerul şcolar, 

bibliotecarul, psihologul şcolar, asistentul medical etc. în cadrul căreia se va acorda sprijin 

reciproc colegial. Practicile de colaborare, parteneriatul şcoală–familie–comunitate facilitează 

dezvoltarea profesională şi contribuie la formarea-dezvoltarea culturii şcolare bazată pe valori 

comune. 

Cadrele didactice au nevoie de formare profesională continuă, de sprijin suplimentar, 

chiar dacă între timp îşi îmbogăţesc capacitatea de evaluare şi autoevaluare profesională. 

În şcoală, grija pentru îndrumarea noilor învăţători o are, după cum am menţionat 

anterior, managerul şcolar responsabil de procesul educaţional. Acesta le acordă consilierea şi 

sprijinul emoţional, schimbul de informaţie, organizează interasistenţe, precum şi socializarea 

cu colegii din instituţie şi din afara acesteia. 

În clasa, în care elevii şi învăţătorul sunt parteneri ai procesului educaţional, se simte 

nevoia de formare suplimentară, acumularea de noi cunoştinţe şi competenţe necesare unui 

cadru didactic de calitate, care, în cadrul lecţiilor, formează, nu informează discipolii. Acest 

lucru îl poate dobândi prin autoformare, dar şi prin formarea profesională corespunzătoare 

cerinţelor actuale. Fiecare cadru didactic tinde să înveţe elevii săi cum să înveţe prin exemplul 

propriu. Formarea profesională desfăşurată în sala de curs sau la distanţă (on-line) are impact 
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pozitiv privind schimbarea modului de predare şi a atitudinii cadrului didactic faţă de elevii săi. 

În rezultatul unei formări adecvate cadrul didactic este capabil să îmbine cu măiestrie 

strategiile de predare-învăţare-evaluare la clasă.  

Formarea profesională (profesionalizarea) prin cursuri ajută cadrul didactic să îmbine 

predarea în mod tradiţional cu aplicarea noilor forme şi metode de predare-învăţare, să creeze 

noi situaţii de învăţare, să dirijeze învăţarea şi să obţină feedbackul scontat, implicând elevii în 

activităţi interesante şi captivante.  

Profesionalizarea cadrelor didactice prin cursuri se realizează o dată la 3-5 ani, pe când 

formarea permanentă /continuă a acestora se dobândeşte la catedră, în şcoală. Nevoia de 

formare continuă a cadrelor didactice nu se inventează, ea poate fi satisfăcută prin acţiuni 

concrete, organizate în acest sens. Ea este parte integrantă a eforturilor depuse de învăţător 

pentru sporirea procesului educaţional. 

Cadrul didactic are nevoie de un nou nivel de competenţe profesionale şi de o nouă 

experienţă, inclusiv experienţa de activitate cu elevii supradotaţi, dar şi cu cei cu probleme de 

comportament. Acesta trebuie să dea dovadă de atitudine individuală faţă de fiecare elev, să 

creeze pentru fiecare dintre ei oportunităţi de a obţine rezultate, de a fi capabili să lucreze în 

sălile de clasă; să ia în calcul particularităţile individuale de însuşire a cunoştinţelor de către 

fiecare copil. Ei trebuie să fie la curent cu schimbările care se produc în curriculum, în 

dezvoltarea ştiinţelor educaţiei şi a tehnologiilor digitale [3, p. 20].  

Încă în anul 1970, Purkey a identificat şapte atitudini ale cadrului didactic faţă de 

discipolii săi:  

1. să ia legătură cu fiecare elev (să înveţe numele lor, să contureze relaţii mai strânse cu 

ei); 

2. să asculte cu atenţie ceea ce îi spun / îi vorbesc elevii; 

3. să se accepte aşa cum este; 

4. să fie transparent faţă de elevi; 

5. să invite la o bună disciplină; 

6. să se descurce bine cu problema respingerii (să nu ia în mod personal lipsa 

răspunsurilor elevilor);  

7. să gândească pozitiv despre sine şi despre elevi [ibidem, p. 38].  

Profesionalizarea pedagogică îi solicită cadrului didactic o viziune şi o dinamică nouă de 

adaptare la schimbările permanente ale societăţii contemporane şi este fundamentată pe 

raportarea la formarea iniţială, la formarea continuă şi la autoformare (autoeducaţie) 

considerate în actul didactic drept îndatorire profesională. Profesorul Sorin Cristea propune o 

abordare inovatoare a procesului de educaţie a adulţilor prin „muncă în grup, dezbateri 

organizate, participare la activităţi productive şi de cercetare, seminare şi stagii de studiu etc.” 

[4, p. 240]  

Cercetătorul Vl. Guţu menţionează că „formarea continuă devine o necesitate 

permanentă a cadrelor didactice indiferent de domeniul profesional şi de nivelul pregătirii 

fiecăruia deoarece ea reprezintă calea de la profesorul care improvizează şi încearcă diverse 

modele ale demersului didactic, către profesorul care ştie şi poate să-şi argumenteze deciziile 

profesionale pentru a obţine rezultate performante în domeniul educaţional” [6, p. 443]. 

Conform viziunii aceluiaşi autor competenţele pedagogice pot fi structurate în modul următor: 

competenţe profesionale generale; competenţe în domeniul disciplinei predate şi al didacticii 

particulare; competenţe de predare-învăţare-evaluare; competenţe privind dezvoltarea 

personalităţii elevilor; competenţe de comunicare şi relaţionale [Apud 6, p. 446].  

Conceptul de profesionalizare didactică, în opinia cercetătorului Vl. Guţu, reprezintă 

utilizarea euristică şi creativă a tuturor competenţelor (cunoştinţe, abilităţi şi atitudini), care 
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stau la baza personalităţii didactice, obţinute prin continuarea, aprofundarea şi adaptarea 

formării profesionale iniţiale, ţinându-se cont şi de condiţiile unor solicitări deosebite de cele 

care au constituit reperele pregătirii iniţiale, prin formare continuă şi autoformare, pe 

fundamentul corelării nevoilor personale cu nevoile instituţionale [7, p. 104]. 

În obligaţiunile funcţionale ale managerului şcolar intră analiza nevoilor de formare 

continuă a fiecărui cadru didactic, dar şi nevoile instituţionale şi stabilirea modalităţilor de 

îmbunătăţire a performanţelor acestora. Astfel, la început de fiecare an şcolar se întocmeşte un 

program de activitate a comisiei metodice din şcoală. În program se includ, pe lângă alte 

activităţi, seminare, training-uri, şedinţe metodice, mese rotunde, asistări reciproce la lecţii, 

discuţii, dezbateri, analize.  

A determina nevoia de formare a cadrului didactic înseamnă a răspunde la întrebarea ce-

i lipseşte acestuia, sub aspectul competenţei şi performanţei, pentru a atinge obiectuvele 

activităţii de predare. Decalajul dintre lista sarcinilor care definesc situaţia dorită şi 

performanţele actuale ale cadrului didactic, constituie nevoia de formare continuă, care 

defineşte situaţia actuală. Nevoia de formare continua poate face obiectul unui program de 

formare.  

Nevoia înseamnă trebuinţă, necesitate [11], rezultat aşteptat în realizarea unei activităţi, 

care reprezintă disonanţa dintre stadiul actual şi stadiul dorit al unui grup sau a unei persoane. 

Dacă există nevoi, înseamnă că există probleme care trebuie soluţionate. Ele se află la diferite 

niveluri de formare: nevoi individuale, instituţionale sau nevoi ale sistemului educaţional                

[3, p. 72].  

Într-o societate aflată în permanentă schimbare, fiecare dintre noi, mai ales dascălii, ne 

confruntăm cu nevoia de a dobândi noi cunoştinţe, de a ne reînnoi bagajul de cunoştinţe şi 

abilităţi, prin participarea la programele de formare profesională continuă.  

Pe lângă formarea iniţială, despre care am vorbit anterior, apare necesitatea de formare 

profesională continuă, în cadrul căreia cadrul didactic, pe lângă tactul pedagogic de care 

dispune, poate dobândi competenţele necesare unui profesor „de calitate”. Anume acest tip de 

profesor formează competenţele elevilor; depune eforturi să le cultive elevilor interesul de a 

lucra cu cartea, 

de a învăţa cum să înveţe. Conceptul de „formare” fiind o acţiune social vitală esenţială, 

integrează, printre altele, educaţia, instruirea şi învăţământul, fără a se reduce la acestea [12]. 

Scopul formării continuă a cadrelor didactice este satisfacerea unor nevoi şi/sau 

rezolvarea unor probleme. Pornind de la ideile lui F. Voiculescu, identificarea nevoilor de 

formare continuă poate fi considerat demersul prin care se stabilesc cerinţele, trebuinţele, 

necesităţile ce impun şi justifică proiectarea şi susţinerea unui proces de formare profesională 

a cadrelor didactice. A organiza un proces educational, în cazul dat, cel de formare continuă, 

fără a-l orienta în mod explicit spre satisfacerea unor nevoi definite, înseamnă a-l plasa în sfera 

voluntarismului, a proiecţiei aleatorii, subiective, şi evident, a-l lipsi de raţionalitate şi de 

utilitate, precizează F. Voiculescu [10, p. 13]. 

Profesionalizarea nu este un concept de ultimă oră, dar acum se pune problema 

redefinirii lui, în condiţiile societăţii cunoaşterii, spre care tind ţările din comunitatea 

europeană şi, implicit, ţara noastră. Cercetătorul E. Păun [8] analizează problema 

profesionalizării cadrelor didactice, accentuând nevoia de profesionalizare în contextul 

dezvoltării societăţii moderne: industrializarea, urbanizarea, diferenţierea, specializarea şi 

instituţionalizarea câmpurilor sociale, raţionalizarea activităţilor sociale. În contextul dat, 

cercetătorul trasează premisele nevoii de profesionalizare care constituie transformarea 

câmpurilor sociale în câmpuri ocupaţionale şi, în consecinţă, în câmpuri profesionale.  
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Învăţătorul, pe lângă faptul că îndeplineşte funcţia didactcă, este şi managerul clasei sale. 

Din această ipostază, el formează coeziunea grupului, organizează şi asigură conducerea 

educaţională şi socială a grupului şcolar, asigură un climat socio-afectiv securizant, bazat pe 

încredere şi cooperare, gestionează situaţiile de criză educaţională, relaţionează cu elevii şi 

părinţii /tutorii acestora etc.. Managerul clasei motivează elevii pentru a obţine rezultate 

dintre cele mai înalte, promovează un comportament pozitiv în clasă, organizează un mediu de 

învăţare plăcut şi motivant pentru elevi, dezvoltă colaborarea în echipă şi învăţarea prin 

cooperare, parteneriatul educativ. În cadrul parteneriatelor cu comunitatea locală, naţională 

sau internaţională, învăţătorul vizează comunicarea cu părinţii şi cu actorii educativi 

comunitari, stabileşte contacte cu membrii comunităţii locale, invită membrii comunităţii 

locale la diverse activităţi şcolare, implică comunitatea locală în viaţa şcolii, organizează 

excursii cu elevii şi părinţii [3, pp. 54-55]. 

Necesitatea de a spori competenţele cadrului didactic este o problemă de stringentă 

actualitate, un imperativ al timpului. J. Canton în lucrarea „Provocările viitorului. Principale 

tendinţe care vor reconfigura lumea în următorii 5, 10, 20 de ani precizează că „fiecare trebuie 

să-şi schimbe gândirea faţă de viitor care este brăzdat de schimbări, provocări şi riscuri. Este 

un viitor extraordinar de dinamic, tulburent şi multidimensional, se apropie schimbări majore 

pe care autorul le numeşte – viitorul extrem. Cinci factori, consideră cercetătorul, vor defini 

viitorul extrem: viteza, complexitatea, riscul, schimbarea şi neprevăzutul [2, p. 18]. De aceea, 

este necesară o schimbare a mentalităţii în ceea ce priveşte formarea profesională, în sensul 

creşterii gradului de conştientizare cu privire la importanţa învăţării continuă, a nivelului de 

motivare pentru sporirea cunoştinţelor şi formarea–dezvoltarea competenţelor persoanelor.  

Cercetările realizate permit să concluzionăm asupra faptului că experienţele altor ţări în 

privinţa profesionalizării se dovedesc pozitive, de aceea pot fi utilizate ca surse de inspiraţie 

atât în reorganizarea şi restructurarea profesiei didactice din Republica Moldova, cât şi în 

reformarea strategiilor de pregătire a cadrelor didactice, în vederea dezvoltării capitalului 

uman, modernizării şi creşterii calităţii învăţământului national. 

Din cauza eşuării în a găsi soluţii putem afirma că profesionalizarea cadrelor didactice, la 

moment, se află în situaţie de criză – şi anume, există un decalaj considerabil dintre rezultatele 

învăţământului şi aşteptările societăţii.  
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ROLUL ARTEI PLASTICE ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII COPIILOR32 
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Abstract: The activity of plastic education is the most important form of activity where the 

preschooler and the schoolboy can freely express their thoughts, feelings, ideas and make it possible 

to put them into practice. Creativity as a psychological concept is „a term introduced by G. Allport, 

in 1938, following the understanding that the psychic substrate of creation is irreducible to abilities 

and implies a general disposition of the personality towards the new, a certain organization of the 

psychic processes in the personality system”. 

 

Henri Delacroix afirma următoarele: „Dacă arta nu ar fi existat, omul ar fi fost văduvit de o 

lume întreagă”. Începând de la cele mai fragede vârste şi continuând cu ciclul primar, gimnazial 

şi cel liceal, problematica, în datele ei esenţiale, adecvate acestor vârste – a educaţiei artistico-

plastice şi a conţinutului tematic, este prevăzută în programele preşcolare şi şcolare de educaţie 

plastică. 

Activitatea de educaţie plastică este cea mai importantă formă de activitate unde 

preşcolarul şi şcolarul îşi poate exprima liber, gânduri, sentimente, idei şi face posibilă punerea 

în practică a acestora. Acum, cu prilejul încercărilor şi reuşitelor lor practice, ies la iveală, dar şi 

se formează talente nebănuite ale unor copii pe care îi putem îndruma diferenţiat spre 

performanţă prin participarea acestora la diverse concursuri, şi de ce nu înscrierea lor în şcoli de 

specialitate (cluburi pentru copii, şcoli de artă populară, licee de artă etc.). 

Aşa cum sunt concepute acum programele nu sunt rigide, ele oferă atât pentru educator 

sau profesor, cât şi pentru copii libertatea în rezolvarea unei probleme plastice, care constă în 

primul rând în modul propriu de concepere a acestuia, în modul propriu de realizare, de 

construcţie,de manieră, de stil propriu,  cu originalitate şi valoare artistică în ceea ce face. Orice 

lucrare trebuie gândită şi simţită, dar la această vârstă a preşcolarităţii, copiii nu pot fi 

încorsetaţi de reguli, ei se exprimă spontan, dar printr-o bună îndrumare din partea 

educatorului, acestea se vor regăsi în lucrările lor, având şi libertatea totală de exprimare ce va 

facilita realizarea unor lucrări unitare din punct de vedere artistic, ce exprimă idei şi sentimente, 

nu „o făcătură haotică”. 

În conceperea unei lucrări, de exemplu o compoziţie plastică, preşcolarul, ca de altfel 

oricare copil la orice vârstă trebuie să încerce şi să exerseze la diferitele activităţi – elementele 

de limbaj plastic şi mijloacele de expresie plastică, precum şi tehnologie artistică pe care le poate 

folosi fără teama de a le epuiza [3]. 

Dar care este legătura dintre artă şi creativitate? Creativitatea artistică are ca scop 

principal estetică, arta. Etimologic, termenul de creativitate provine din latinescul „creare” care 

are semnificaţia de „a zămisli”, „a făuri”, „a crea”, „a naşte”… [4]. 

După P. Popescu-Noveanu, „creativitatea presupune predispoziţia generală a personalităţii 

spre nou, o anumită organizare a proceselor psihice în sistemul de personalitate” [Apud 5]. Când 

vorbim despre creativitate, facem referire la tot cea ce înseamnă expresie şi creaţie artistică, de 

la invenţiile din domeniul tehnologic până la descoperirile ştiinţifice de comunicare interumană, 

de educaţie, de comportamente personale şi de mişcările sociale. Ea presupune: adaptare, 

                                                             
32 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului „Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice 
în contextul provocărilor societale”, cifrul 20.80009.0807.45. 
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imaginaţie, construcţie, originalitate evoluţie, libertate interioară, talent literar, distanţare faţă 

de lucrurile deja existente.  

La vârsta copilăriei, creativitatea este mult mai puternică decât la vârsta adultă. De aceea, 

indiferent de vârstă, programele educative trebuie să urmărească cultivarea creativităţii. 

La vârsta preşcolară, creativitatea îmbracă diferite forme. Curiozitatea specifică acestei 

vârste îi ajută pe copii să vină cu idei originale, găsind soluţii unice în orice situaţie şi 

dezvoltându-şi într-un mod cât mai liber creativitatea. 

Preşcolaritatea este apreciată ca fiind vârsta la care se acumulează cele importante 

achiziţii, fiind definitorie pentru toată perioada şcolarităţii, dar şi pentru dezvoltarea sa, de mai 

târziu, ca adult.  

Există multiple posibilităţi de formare a unei personalităţi creative. Consider că una dintre 

cele mai eficiente la vârsta preşcolara este dezvoltarea creativităţii prin activităţile de educaţie 

plastică. La clasă, activităţile artistico-plastice le desfăşuram în zona artă. 

Această zonă se dotează împreună cu copiii în aşa fel încât să corespundă şi pentru 

activităţile practice. Materialele folosite sunt diverse de la culori de apă (acuarela, tempera, 

guaşa), pensule de diferite mărimi, vase şi recipiente pentru apă (lianţi), suporturi de lucru 

(planşe, de bloc, hârtie colorată, hârtie cartonată), planşete de lucru, plastilina pentru modelaj, 

şerveţele şi lavete de şters.  

Dintre toate activităţile studiate, activitatea de educaţie plastică îi atrage cel mult mai mult 

pe copii. Este activitatea care valorifică la maxim potenţialul creativ al acestora. Prin artă, copilul 

se formează să trăiască în frumuseţe şi armonie cu tot ceea ce îl înconjoară. Îl învaţă să respecte 

frumosul oriunde şi să trăiască cu intensitate emoţiile transmise de acesta. Culorile şi formele 

plastice sunt mijloace de exprimare, cu ajutorul cărora ne exteriorizăm emoţiile, dorinţele, 

aşteptările, relaţiile cu cei care ne sunt în jur [5]. 

Arta constituie forma de exprimare, prin care se dezvoltă atât sensibilitatea senzorială, cât 

şi cea artistică, având o mare contribuţie şi în formarea comportamentului. Deşi are la bază 

factorul genetic, educaţia rămâne modalitatea prin care se dezvoltă şi modelează orice formă de 

exprimare artistică. 

În realizarea lucrărilor sale, copilul preşcolar apelează la experienţa sa despre viaţă şi 

lucrurile care-l înconjoară, redându-le de la forma cea mai realistă, până la forma cea mai 

imaginară. 

Un rol important în dezvoltarea creativităţii copilului preşcolar îl are educatorul. Aceasta 

nu trebuie să-l încorseteze cu reguli sau să-i impună reguli stricte de realizare a unei lucrări. Ea 

trebuie să fie cea care îl încurajează şi-l conduce pe copil în realizarea respectivei lucrări, 

lăsându-i acestuia libertatea totală de exprimare. 

Întreaga activitate desfăşurată la nivelul preşcolar cultivă şi valorifică şi potenţialul creativ 

al copiilor, iar prin activităţile desfăşurate în cadrul Domeniului Estetic şi Creativ, aceştia îşi 

îmbogăţesc experienţa cu noi cunoştinţe despre artă şi frumuseţile sale, despre natură, despre 

relaţiile sociale şi, mai ales, despre tot ceea ce este original şi frumos. 

Limbajul artelor plastice are un rol social foarte important, determinând personalitatea 

umană. Arta mijloceşte cunoaşterea lumii şi a vieţii sub forma imaginilor concrete senzoriale. La 

majoritatea oamenilor gândirea artistică şi cea raţională se împletesc într-o formă echilibrată, 

însă la unii poate predomină gândirea în noţiuni concrete [6]. 

Emoţiile şi sentimentele ca reacţii faţă de fenomenele care le provoacă, pot trezi în fiecare 

om sensibilitatea estetică, ducând la aprecieri fie pozitive, fie negative. 

Contactul cu opera de artă, design-ul vestimentar sau al bunurilor de consum, arhitectura 

sau spaţiul ambiental, o parte din activităţile cele mai diverse impun o pregătire atentă pentru a 
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recepta valorile estetice. Actul de formare estetică este în cele din urmă o „operă de formare, de 

înnobilare a personalităţii” [7]. 

Formarea gustului artistic, descoperirea de către copil a frumosului din natură şi artă, 

familiarizarea lui cu un limbaj plastic, specific artelor şi formarea unor deprinderi de a folosi 

elementele în limbaj plastic necesare în crearea unor compoziţii plastice, ca şi a tehnicilor 

specifice pentru realizarea lor. 

„Arta nu doreşte reprezentarea unui lucru frumos, ci reprezentarea frumoasă a unui lucru” 

(Im. Kant). Oare ce dorea să transmită prin această afirmaţie Kant? Putem spune că arta 

răspunde nevoii umane de a-şi exprima sentimentele, a captiva, a transmite stări, a impresiona 

receptorul. Arta reprezintă legătura noastră cu frumosul şi iubirea. Cum putem exprima mai 

bine frumosul dacă nu prin pictură? Educaţia artistico-plastică este educaţia acelor simţuri pe 

care se bazează conştiinţa artistică, inteligenţa şi gândirea creatoare a copiilor. Artele plastice 

dezvoltă individualitatea şi capacitatea lor de integrare în colectivul grupei şi, totodată, în munca 

socială. Educaţia artistico-plastică prezintă evoluţia spirituală a copilului [8]. 

Pentru reuşita educaţiei prin artele plastice trebuie să îi lăsăm copilului deplina libertate 

de exprimare, educatorii având rolul de a sugera şi de a dirija şi mai puţin de a impune. Desenul 

exprimă personalitatea copilului, interesele şi preferinţele lui. Acesta trebuie doar îndrumat fără 

a-şi înăbuşi creaţia personală, punându-i la îndemână materiale, tehnici, modalităţi de 

exprimare. Conţinutul rămâne la dispoziţia invenţiei şi originalităţii copilului. 

Aşadar, nu ar trebui să îi frângem aripile atunci când copilul va desena cerul mov, iar 

soarele verde, ci ar trebui să îi încurajăm creativitatea. Îi putem explica culorile fiecărui lucru, 

dar în imaginaţia lui cerul poate fi precum curcubeul. Cu cât îi vom impune limite în domeniul 

artei plastice cu atât îi vom frânge aripile şi nu va putea zbura mai sus. Încurajaţi copiii să 

picteze, pentru că în felul acesta vor învăţa să viseze, să se cunoască cât mai bine pe ei înşişi, să 

aibă prieteni. Vor deveni adulţi capabili de lucruri necunoscute. 
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Abstract: The formative valences of the essay are indisputable. The essay method gives the 

evaluative process an integrative character. The article elucidates the definition of the essay, the 

essayistic typology, the requirements to be observed in the implementation of the method, the 

competences that can be assessed through it, the methodological coordinates that the essay 

integrates as a method of evaluation. 

 

Practica evaluativă a permis de-a lungul timpului identificarea unui număr impresionant 

de metode de evaluare. Cele mai interesante dispute sunt generate de alegerea unei singure sau 

celei mai bune metode care i-ar oferi educabilului posibilitatea de a se exprima liber, de a-şi 

formula nestingherit și creativ opiniile faţă de un anumit subiect. Or, plasarea educabilului într-o 

situaţie de evaluare presupune selectarea metodei care ar antrena holistic personalitatea. 

O metodă eficientă de evaluare care ar răspunde acestor rigori, aplicabilă la varii discipline 

ce admite evaluarea prin itemi semiobiectivi, este eseul. În afara faptului că reprezintă un 

important instrument de evaluare, prevede în primul rând sarcini de lucru a căror rezolvare 

stimulează învăţarea de tip euristic. Eseul constituie o modalitate complexă de dezvoltare a 

creativităţii, este produsul abordărilor, inter şi transdisciplinare. Obiectul unui astfel de demers 

este de a lansa o problemă şi de a o soluţiona. Eseul este un proiect liber, un exerciţiu spiritual, 

care angajează gândirea pe un itinerar reflexiv coerent şi nuanţat al cărui scop este rezolvarea 

unei probleme.  

Consemnăm, din perspectivă terminologică, că eseul este un studiu (un text) de proporţii 

restrânse, realizat într-o formă literată, în care se tratează, într-o interpretare originală, 

probleme din variate domenii, de obicei fără pretenţia de a le epuiza [2, p. 52]. Eseul este 

produsul abordărilor, inter şi transdisciplinare în evaluarea didactică, un studiu asupra unor 

teme filosofice, literare sau științifice, compus cu mijloace autentice.  

Acest tip de construcţie ideatică permite, printr-o suită de reflecții, o înaintare ordonată a 

gândirii în direcţia exprimării unei perspective personale asupra unui subiect de tratat. Eseul 

este o lucrare de factură liberă, unde se tratează un subiect pe care autorul nu-l epuizează, 

deoarece, aşa cum sugerează însăși denumirea: „este vorba de o încercare de a ordona, explica, 

interpreta datele unei probleme dintr-un punct de vedere personal, care are de partea sa 

argumente, dar nu încă certitudinea” [1, p. 91]. 

M. Manolescu afirmă că „eseul permite evaluarea globală a unei sarcini de lucru din 

perspectiva unui obiectiv care nu poate fi evaluat eficient, valid şi fidel cu ajutorul unor itemi 

obiectivi” [3, p. 85]. Metoda dată pune în valoare abilitatea educabilului de organizare şi 

integrare a ideilor, de exprimare personală în scris precum şi abilitatea de a interpreta şi aplica 

datele. Eseul solicită educabilului să construiască, să producă un răspuns liber în conformitate cu 

un set de cerinţe date. 

Eseul, susține I. Albulescu „nu este un exerciţiu de erudiţie, ci un itinerar reflexiv parcurs 

într-o problematică precisă şi explicită. Elaborarea eseului necesită o integrare a cunoştinţelor 

însuşite anterior într-o reflecţie liberă, personală, cu privire la o problemă [1, p. 91].  

Cercetătorii Hana şi Dettmer [Apud 4, p. 47] identifică două variante ale eseului, reflectate 

în Figura 1. 
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 Figura 1. Tipologia eseistică 

 

În linii mari, crearea unui eseu, indiferent de caracterul disciplinei de studiu în raport cu 

care este impus şi de subiectul tratat, presupune, o serie de elemente comune: planificarea, 

selecţia, structura, coerenţa, mai degrabă rapiditatea decât superficialitatea răspunsului la o 

întrebare formulată. Se impune, așadar, identificarea unor reguli generale pe baza cărora să fie 

focalizată evaluarea acestora: 

a) Precizarea clară a obiectivelor în introducere. 

b) Asigurarea anonimatului lucrării pe toată durata examinării. 

c) Stabilirea criteriilor de apreciere (stilul; prezentare bună; vehicularea de argumente şi 

idei care sunt susţinute prin evidenţă; demonstrarea unor lecturi bogate şi a înţelegerii 

subiectului; claritatea gândirii; originalitatea; structurarea conţinutului; elaborarea 

conţinutului în raport cu întrebarea formulată. 

d) Citirea de către evaluator a câtorva lucrări înainte de a nota eseurile cu atât mai mult  

cu cât este implicată aprecierea holistică.  

e) Respectarea regulilor şi criteriilor de apreciere pe tot parcursul examinării pentru toţi 

educabilii. 

f) Aprecierea de către mai mulţi examinatori a fiecărui eseu, ceea ce ar spori 

obiectivitatea evaluării. 

g) Recurgerea la evaluarea sumativă prin eseu, doar după ce educabilii şi-au format 

abilitatea de a elabora eseuri [4]. 

Esențialmente, a realiza un eseu înseamnă a-ţi exercita în mod liber gândirea productivă în 

tentativa de a rezolva coerent şi nuanţat o problemă. Educabilul antrenat într-o astfel de 

activitate dovedeşte capacitatea de a gândi, de a realiza o reflecţie autonomă, argumentativă şi 

dinamică. Eseul este un exerciţiu de inteligenţă, nicidecum un test de memorie. Deși cunoştinţele 

sunt importante, simpla etalare a acestora nu este formativă. Dezvoltarea intelectuală se 

produce prin integrarea cunoştinţelor în sânul unei reflecţii libere şi personale. Ca modalitate de 

expresie, eseul este intermediar între simpla expunere de păreri şi studiul sistematic, în care 

fiecare opinie este argumentată. Axul studiului este asigurat de o idee unificatoare, holistică în 

jurul căreia se organizează interogaţiile reflexive proprii, conform unui proiect liber, coerent şi 

nuanţat. 

Raportate la toate acestea, descoperim că valorificarea metodei nominalizate, permite 

evaluarea competențelor: 

 compararea a două sau mai multe lucruri între ele, a fenomenelor; 

Caracteristici:

- Structura este cunoscută
deopotrivă de examinator şi de cel
examinat;

- educabilii se tem mai puțin de
modul cum își formulează răspunsul
pentru că sunt informați în legătură
cu tipul de răspuns așteptat;

- este precizată lungimea eseului;

- ambiguitatea răspunsului este
mult diminuată;

- notarea eseului se realizează mai
ușor, mai repede și cu un grad mai
mare de obiectivitate, întrucât toți
cei examinați realizează aceleași
sarcini în același timp.

Caracteristici:

- Cel examinat decide ce conţinut
foloseşte, cum îl organizează și
cum îl structurează coerent;

- dat fiind faptul că există
posibilitatea ca educabilii să
„fugă în direcții diferite”, acest tip
de eseu le oferă posibilitatea
educabililor să demonstreze că
dispun de abilități ordonate la
nivel înalt;

- este dificil de optat pentru unul
sau altul dintre variantele
tipologiei eseistice;

- lipsa unei structuri clar delimitate
induce dificultăți serioase de
evaluare a produselor.
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 elaborarea şi susţinerea unei opinii; 

 explicarea cauzelor sau efectelor; 

 explicarea semnificaţiei, a diverselor accepţiuni; 

 rezumarea informaţiei pe un subiect dat; 

 descrierea relaţiilor sau interrelaţiilor; 

 ilustrarea regulilor, principiilor, a unei proceduri; 

 aplicarea regulilor, legilor, şi principiilor în situaţii noi; 

 criticarea adecvării, pertinenţei şi justeţei conceptelor, ideilor sau informaţiilor; 

 formularea de noi întrebări sau noi probleme; 

 reorganizarea faptelor, prezentarea lor sau a altor puncte de vedere; 

 stabilirea distincţiilor între obiecte, concepte sau evenimente; 

 anticiparea, pornind de la anumite date specifice [3].  

Această perspectivă impune elucidarea coordonatelor metodologice, pe care le 

integrează eseul ca metodă de evaluare. 

I. Cerinţele premergătoare în realizarea unui eseu: 

1.  Pregătirea subiectului: 

 studierea conceptelor şi problemelor referitoare; 

 prelungirea studiului prin reflecţii personale. 

2. Înţelegerea enunţului eseului: 

 stabilirea sensului exact al problemei pusă în discuţie; 

 plasarea subiectului în contextul cerut (istoric, temă, gândirea – concepţia unui 

autor). 

3. Căutarea ideilor pentru eseu: 

 utilizarea experienţelor personale şi a reflecţiilor personale fără a le substitui 

ideilor studiate; 

 expunerea cunoştinţelor în funcţie de subiect şi nu a subiectului în funcţie de 

cunoştinţe; 

 tratarea subiectului ca pe un întreg, nu ca pe o colecţie de idei. 

4. Planul eseului: 

 să stabilească părţile esenţiale ale eseului; 

 să enunţe pentru ei înşişi ideea pe care vor să o dezvolte în fiecare parte 

(diviziune); 

 să ştie că un plan bun are 2-3 diviziuni mari; 

 să dea viaţă tuturor ideilor, gândurilor ce se perindă în mintea lor. 

 

II.  Cerinţele pentru alcătuirea eseului: 

1. Introducerea: 

 formularea ideii de bază în  concordanţă cu tema/titlul eseului; 

 relevarea importanţei problemei; 

 găsirea unui punct potrivit de plecare, adecvat temei şi nu unul general valabil; 

 introducerea să nu fie transformată într-un plan sumar. 

2. Cuprinsul: 

 dezvoltarea ideii, a temei, a problemei abordate, prin intermediul unui stil retoric, 

prin formularea de idei, comentarii, analize critice, prin exemplificări, prin oferirea 

de argumente, contraargumente;  

 tratarea subiectului să evidenţieze, mai întâi de toate, aptitudinile de gândire 

personală;  
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 abordarea din perspectivă ştiinţifică a temei/problemei şi nu din perspectivă 

empirică; 

 evitarea afirmaţiilor lipsite de temei, de dovezi; 

 exemplele nu trebuie să lipsească şi este important să fie bine alese; 

 delimitarea clară a diviziunilor şi a subdiviziunilor; 

 pregătirea la sfârşitul unui paragraf introducerea paragrafului următor; 

 citatele îmbogăţesc lucrarea, să nu se abuzeze totuşi de citate; 

 expresivitatea limbajului; 

 corectitudinea formulării argumentelor și contraargumentelor, a exemplelor; 

 concordanţa  între temă – titlu – conţinutul lucrării; 

 abordare creativă a temei sau problemei; 

3. Încheierea: 

 să aibă rolul de a releva soluţia problemei; 

 să fie exprimată în termeni clari, nu vagi; 

 să conţină ceva nou, sugestiv; 

 poate să nu fie definitivă, închisă, ci relativă şi deschisă; 

 scrierea corectă a referinţelor bibliografice. 

4. Redactarea eseului (cerinţe generale): scris lizibil; corectitudine gramaticală; stil clar; 

fără abrevieri. 

 

III. Criterii de apreciere: 

 abilitatea de a evoca, de a organiza şi de a integra ideile; 

 originalitatea naraţiunii; 

 exprimarea liberă a opiniilor personale însoţită de argumente, exemple şi 

explicaţii; 

 logica ideilor îmbinate cu reflecţia liberă; 

 coerenţa în expunere; 

 concordanţa temă–conţinut; 

 bogăţia ideilor; 

 claritate, precizie în redactare; 

 calitatea exprimării – vocabular adecvat temei, respectarea regulilor gramaticale; 

 persuasiunea eseului [1; 2]. 

Finalmente, metodele de evaluare sunt menite să mărească potenţialul intelectual al 

personalității şi să-l angajeze la un efort personal în actul învăţării, cu o eficienţă formativă 

maximă. Evaluarea trebuie să situeze educabilul în prim-plan, să pună accent pe munca 

individuală şi pe descoperirea personală a lumii reale prin: observare, investigare, 

experimentare, formulare de concluzii. Eseul, în acest context, redă procesului evaluativ caracter 

integrativ, centrat asupra evaluării rezultatelor pozitive. Eseul transformă educabilul într-un 

partener al cadrului didactic în evaluare (autoevaluare/interevaluare), prin elaborarea eseului 

asigurându-se o uşoară şi obiectivă introspecţie umană, un progres în conturarea personalităţii 

integrale. Valenţele formative ale eseului sunt incontestabile. 
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Abstract: Culture is reflected in the customs of an ethnic entity, in the way of social organization 

and development of a society, in the daily practices institutionalized and internalized by the 

members of a society, which thus make them have more similarities than differences between them, 

and which, At the same time, it individualizes them as a group among other groups that have 

similar characteristics, which in turn individualize them, but have interference from other entities 

with which they interact and communicate. 

 

Cultura este un fenomen social-uman condiţionat istoric şi reflectând stadii şi 

modalităţi ale existenţei, ale cunoaşterii şi activităţii omului. Cultura se naşte filo- şi ontogenetic, 

în dialogul activ al omului cu natura. Cultura nu poate fi concepută în afara socialului sau în afara 

umanului, dar între aceste note nu există raporturi de identitate. A defini cultura înseamnă a 

dezvălui semnificaţia majoră a omenescului, a descoperi vocaţia supremă a omului, ca existenţă 

conştientă de sine [2, p. 45]. 

Cultura nu poate fi concepută fără social şi fără uman, condiţionate de istorie şi reflectă 

modalităţi ale existenţei, ale cunoaşterii şi activitatea omului. În cazul preşcolarilor cultura este 

influenţată de mediul familial, de interacţiunea copilului cu comunitatea, cu sistemul 

educaţional, cu dorinţa acestuia de a cunoaşte cât mai mult. În dialogul omului cu natura se naşte 

cultura ce poate fi reflectată verbal sau nonverbal.  

Cultura română are etosul ei propriu, generat de cadrul geografic şi istoric al evoluţiei 

sale. Curente aparţinând unor arii şi tradiţii culturale distincte s-au întrepătruns simultan şi 

succesiv, în acest context şi cultura românească a suferit unele influenţe uneori benefice ca 

progres şi adaptare la cultura europeană, alteori influenţe negative ce au dus la diminuarea 

valorilor culturale. Migraţia unor personalităţi ale culturii româneşti în alte ţări a transmis şi 

influenţat uneori cultura din ţara noastră, dar şi cultura ţărilor unde au migrat. Contextul 

geografic al României este diferit de alte ţări având în vedere că suntem o insulă de latinitate 

înconjuraţi de ţări de origine slavă.  

Cultura este globalizatoare, prin relaţiile pe care le implică şi a normelor sale. Lumea 

este o piaţă imensă de mărfuri. Acţiunile individuale culturale definesc însăşi cultura de care 

aparţin, ajungând să aibă consecinţe globale. Globalizarea este importantă pentru cultură. Ea 

face ca negocierea experienţei culturale să ajungă în centrul strategiilor de intervenţie asupra 

altor domenii ale conexităţii: cel politic, ecologic sau economic. Aşadar, prin intermediul 

globalizării, cultura capătă importanţă, fie că este vorba de domeniul politic, ecologic sau 

economic [2, p. 25]. 

Orice popor are o cultură proprie identificată prin propriile sale valori, fie că vorbim de 

cutume ale acelui popor cumulate în opera de artă, religie, în construcţii, sculpturi, picturi, opere 

literare etc., fie că vorbim despre literatura pentru copii. Prin relaţiile şi normele care le implică 

cultura este globalizatoare dovadă fiind literatura pentru copii:,,Hansel şi Gretel” de Fraţii 

Grimm,,,Scufiţa Roşie” de Charles Perrault etc.. Acţiunile culturale ale fiecărui individ definesc 

cultura de care aparţine fiecare, ajungând la consecinţe globale. Cultura capătă importanţă în 

domeniul politic, ecologic, economic prin negocierea experienţei culturale care ajunge în centrul 

strategiilor de intervenţie asupra altor domenii. 
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Din punct de vedere sociologic, noţiunea de cultură îmbrăţişează toate formele vieţii 

sociale, cu excepţia formelor directe de producţie. Noţiunea de cultură include aşa numitele 

suprastructuri din care fac parte nu numai formele pure ale ideologiei (religie, filozofie, ştiinţă, 

artă), dar şi forme ale culturii legate nemijlocit de activitatea de toate zilele. Sociologul D. Gusti , 

distingea trei accepţii ale ideii de cultură: 

1. Cultura obiectivă – prin care înţelegea un sistem de bunuri culturale, ce formează 

stilul unei epoci (un cod de legi, o descoperire ştiinţifică, un cult religios). 

2. Cultura instituţională – care includea statul, biserica, obiceiurile, organizaţiile 

economice. 

3. Cultura personală – atitudinea personală faţă de opera de cultură, raportul viu între 

persoane şi valoarea culturală, prin încadrarea individului în sfera valorilor 

culturale ale unui timp şi, totodată, prin eliberarea sa din această sferă prin creaţie 

de noi valori [4, p. 252]. 

Cultura, din punct de vedere sociologic, cuprinde toate formele vieţii sociale, formele 

ideologiei-religie, filozofie, ştiinţă, artă dar şi formele activităţii de toate zilele – o descoperire 

ştiinţifică, obiceiurile, biserica, atitudinea personală faţă de opera de cultură. 

De aceea se poate spune că, cultura nu e ceva ce aparţine sau care se poate întâlni 

numai în interiorul unei clase sociale, nu e un privilegiu, ea e omniprezentă; toate societăţile, 

toate civilizaţiile din toate timpurile au avut o cultură mai mult sau mai puţin dezvoltată, dar 

unică, ceea ce le-a făcut să existe ca entităţi unice şi indivizibile şi să-şi afirme individualitatea 

printre alte societăţi şi civilizaţii. Cultura sau civilizaţia, considerată în sensul său etnografic larg, 

este un întreg complex care include cunoaşterea, credinţa, arta, morala, legea, cutuma şi toate 

celelalte aptitudini şi obişnuinţe dobândite de către om în calitatea sa de membru al societăţii.  

Punctul de vedere care susţine recunoaşterea culturii în intersubiectivitate afirmă că la 

preşcolar se manifestă conştiinţa socialului doar prin raportare la prezenţa altcuiva. Astfel, 

preşcolarul proiectează şi realizează norme sociale şi modele în modul conversaţional şi în cel al 

prezentării de sine la nivelul lui de percepţie şi înţelegere. 

Fenomenele de comunicare vor fi examinate ca procese de influenţă reciprocă în cadrul 

relaţiilor interpersonale. Acest tip de relaţie este mai puţin de tipul aceleia care se stabileşte 

între două subiectivităţi, care duc în ele istorii personale; se pot vorbi, mai mult despre relaţie 

bazată pe un proces stimul-răspuns, care organizează comportamentele şi manifestările psihice. 

Acest punct de vedere se limitează la a defini fenomenul de comunicare, realizat prin socializare, 

prin învăţare sau în cadrul relaţiilor în medii închise, cum este familia, ca un proces de 

răspunsuri condiţionate de stimuli care pot fi identificaţi. Modelul comunicaţional se defineşte 

atunci ca fiind un proces mecanic, cu o dinamică lineară, conform schemei simplificate: 

emiţător–mesaj–receptor [1, p. 53]. 

Toate societăţile, toate civilizaţiile au avut şi au o cultură mai mult sau mai puţin 

dezvoltată dar unică. Aceasta cuprinde cunoaşterea, credinţa, arta, morala, legea, aptitudinile, 

cunoştinţele dobândite de preşcolar/om ca membru al societăţii şi al familiei. Fenomenul de 

comunicare realizat prin socializare, prin învăţare sau în familie este ca un proces de răspunsuri 

condiţionate de stimuli care pot fi identificaţi, iar modelul comunicaţional este unul mecanic: 

emiţător–canal–mesaj–receptor. Preşcolarul va observa şi va copia ceea ce la nivelul lui de 

înţelegere pare uşor, facil. Influenţa adultului, educatorului în relaţiile cu preşcolarul sunt foarte 

importante şi definitorii în formarea lui şi implicit a unei culturi a acestuia. 

Comunicarea nu este întotdeauna doar o generare, o transmitere şi o recepţionare a 

gândurilor, a mesajelor, ceea ce s-ar considera activitate a creierului. Ea este şi o activitate a 

psihicului, fiindu-i proprii emoţiile şi sentimentele, pentru că preşcolarul este o fiinţă socială, 

plămădită din raţiune şi emoţie. În activitatea verbală, oamenii civilizaţi, instruiţi, trebuie să-şi 
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dozeze raţionalul şi emoţionalul, aducându-le într-un echilibru cerut de situaţia concretă                

[5, p. 84]. 

Fiecare individ are propriile emoţii, sentimente, gânduri care pot fi exteriorizate sau 

interiorizate acestea fiind şi o activitate a psihicului şi astfel preşcolarii trebuie pregătiţi printr-o 

educaţie permanentă să-şi dozeze raţionalul şi emoţionalul printr-un echilibru în anumite 

situaţii.  

Studiul culturii în sociologie a început odată cu ideile vechilor sociologi, conform cărora 

credinţele religioase funcţionau ca întăritori ai solidarităţii sociale. Această teorie a stat la baza 

gândirii cultural-antropologice de la începutul secolului XX. Astfel, pe baza ideilor acestora a 

apărut şi s-a consolidat funcţionalismul, ai cărui adepţi erau interesaţi de relaţia dintre 

funcţionarea societăţii şi cultură. Funcţionaliştii vedeau cultura ca pe o colecţie de părţi integrate 

care interrelaţionau pentru a păstra societatea în funcţiune. 

Conceptul de cultură şi-a dobândit un loc central în ştiinţele sociale. Indiferent de sfera 

tematică a disciplinelor şi de problemele abordate, referinţele la aspectele complexe ale culturii 

sunt prezente. Atât în istorie şi în viaţa societăţilor, plămădite din acţiuni, fapte şi evenimente 

contradictorii, cât şi în discursuri (ştiinţifice, publicistice, literare) despre aceste realităţi, 

intervin masiv factori şi elemente ce aparţin universului cultural. Este vorba de opinii, păreri, 

idei şi cunoştinţe, de credinţe, imagini şi simboluri, de valori, norme şi atitudini. Aceste elemente 

formează nucleul culturii. Ele devin active, reale şi eficiente în măsura în care sunt exprimate şi 

cristalizate într-o suită de opere, având, concomitent, o funcţie simbolică şi o funcţie 

modelatoare, practică şi instrumentală. Aceste idei, opinii, credinţe şi atitudini, codificate în 

opera cu funcţie simbolică, dar care se manifestă şi în comportamente practice alcătuiesc 

universal specific a existenţei umane, care este universal culturii. Viaţa concretă a preşcolarilor, 

oamenilor, dar şi imaginea lor despre realitatea în care trăiesc sunt modelate de factori culturali 

[3, p. 10]. 

Credinţele religioase funcţionau ca întăritori ai solidarităţii sociale- această teorie a stat 

la baza gândirii cultural antropologice, iar funcţionalismul era interesat de funcţionarea 

societăţii şi a culturii. De asemenea credinţele religioase impuneau un anumit tip de gândire ce 

se reflecta implicit şi în cultură datorită dogmelor religioase şi a unor obiceiuri şi tradiţii locale. 

Opiniile, părerile, ideile, imaginile, simbolurile, valorile, normele şi atitudinile formează nucleul 

culturii. 

În cadrul raportului dintre preşcolar şi grup, distincţia, dintre comunitate şi societate, 

nu este de neglijat în demersul de prezentare a culturii. Comunitatea se defineşte prin puternice 

legături afective, o apartenenţă greu de schimbat, punerea eforturilor personale şi a valorilor 

individuale în slujba acesteia. Societatea este, dimpotrivă, un cadru în care sunt prezente 

interese individuale, contracte revocabile şi legături afective slabe. Societatea industrială este 

însoţită de o dislocare a comunităţilor, fiind caracterizată printr-o cultură a cărei forţă de 

coeziune se degradează, iar modurile de comunicare la scară mare afectează şi izolează indivizii. 

Reversul medaliei este dezvoltarea micro-culturilor în jurul comunităţilor, odată cu slăbirea 

legăturii sociale micro-culturale, care pot fi capabile să aducă o solidaritate afectivă şi efectivă pe 

care societatea în ansamblul ei nu o mai poate furniza [1, p. 55]. 

Comunitatea prezintă legături afective puternice, iar societatea este un cadru în care 

legăturile afective sunt mai slabe şi modurile de comunicare izolează indivizii.  

În lumea contemporană factorii de ordin cultural, în compoziţia cărora integrăm şi 

formele de comunicare au dobândit o relevanţă deosebită, iar importanţa lor pentru evoluţia 

societăţilor este mai vizibilă decât în alte epoci [3, p. 10]. 

În studiile culturale antropologice e important să distingem o abordare ştiinţifică, 

generalizatoare, şi una istorică, particularizatoare. Prima abordare încearcă să aranjeze 
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fenomenele în categorii, clase, pentru a recunoaşte consistenţa relaţiilor dintre ele, pentru a 

stabili legi şi regularităţi şi pentru a formula teorii cu valoare predictivă. A doua abordare este 

mai preocupată cu plasarea fenomenelor în timp şi spaţiu, cu unicitatea fiecărei constelaţii, şi cu 

ethosul sau valoarea sistemelor care caracterizează ariile culturale . 

Importanţa şi valoarea unei culturi este puternic influenţată de orânduirea socială la 

care raportăm această cultură. Diferenţele de cultură vor fi semnificative şi în mod progresiv 

pornind de la orânduirea comunei primitive, sclavagismului, feudalismului, capitalismului etc..  

Nu acelaşi lucru se întâmplă în cazul orânduirii socialiste şi comuniste unde cultura are 

de suferit având în vedere că se promovează nonvalorile, cultul unei personalităţi sau a unei 

ideologii.  

Relativismul cultural nu implică standarde nici pentru un preşcolar şi nici pentru 

societatea căreia îi aparţine. El cere ignorarea prejudecăţilor atunci când se abordează grupuri 

sau societăţi diferite de cea proprie. Trebuie să se gândească serios înainte de a se aplica 

normele unui preşcolar, ale unui grup sau ale unei societăţi unui alt grup sau unui alt preşcolar.  

Cultura, statutul socio-economic, etnia, vârsta influenţează modul de comunicare, 

modul de interpretare a comportamentelor copiilor dar şi modelarea acestora. Modul de gândire 

şi de comunicare diferă de la o persoană la alta şi tocmai aceasta atrage dificultăţi în modul de 

relaţionare între persoane. Comunicarea rămâne centrul educaţiei indiferent de cât se dezvoltă 

aceasta prin diversitatea tehnologiilor informaţionale în care copiii sunt implicaţi de la cele mai 

fragede vârste. 

Concluzionând, putem afirma că – printr-o cunoaştere a culturii, printr-o comunicare 

atentă a lucrurilor – preşcolarii îşi vor dezvolta atitudinile comunicaţionale, iar aceasta va 

conduce la randamente în procesul instructiv-educativ, cât şi în relaţia dintre educator–

preşcolar. Orice comportament al fiecăruia dintre cei doi are valoare de mesaj. De aceea nu 

numai ceea ce spune educatorul, ci tot ceea ce face el în contextul educaţional sau extraşcolar, 

este recepţionat de copil şi are influenţă asupra lor. De aici decurge rolul educatorului în 

valorificarea culturii comunicării copiilor. 
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MANAGEMENTUL PROBLEMELOR DISCIPLINARE ÎN GRUPA DE COPII 
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Abstract: Discipline depends largely on the effective management of the group of children and 

involves primarily prevention and use of all measures to avoid conflict situations. Many conflict 

situations refer to disciplinary issues, discipline can be maintained by following the rules. 

Preschoolers learn from an early age that every social context has certain rules. 

 

O grupă de preşcolari disciplinată, nu înseamnă o grupă de copii în care nu apar probleme 

comportamentale. Dacă ne-am propune un astfel de obiectiv, am fi nerealist şi neobiectivi, în 

sensul în care pentru atingerea echilibrului comportamental s-ar realiza acţiuni care ar avea un 

impact negativ asupra sănătăţii emoţionale a copiilor preşcolari. 

Problemele disciplinare depind în mare măsură de managementul eficient al grupului de 

copii şi presupune în primul rând prevenirea, respectiv adoptarea tuturor măsurilor pentru a 

evita situaţiile de criză educaţională. Multe dintre situaţiile de criză educaţională se referă la 

probleme disciplinare. Intervenţiile disciplinare au drept scop modificări comportamentale 

pentru acei copiii care manifestă comportamente nedorite ori ameninţă echilibrul sistemului  

grupal [4, p. 20]. 

O grupă disciplinată de copii se caracterizează prin: 

 mediu pozitiv de învăţare, bazat pe reguli clare, înţelese şi acceptate de copii şi 

educatoare despre ce trebuie să fie făcut şi să nu fie făcut. Un mediu pozitiv de învăţare, 

bazat pe relaţia de încredere dintre educatoare şi copii, oferă contextul favorabil pentru 

ca metodele de management al comportamentelor copiilor să funcţioneze. Copiii trebuie 

să se simtă în siguranţă şi respectaţi pentru ca metodele educatoarei să aibă impact; 

 consecvenţă în aplicarea regulilor din partea educatoarei şi copiilor – un mediu pozitiv şi 

securizat de învăţare este asigurat prin consistenţă şi consecvenţă în activităţile de zi cu 

zi şi în mesajele transmise; 

 tratarea oricărui comportament problematic ca o oportunitate de învăţare, când avem ca 

obiectiv să dezvoltăm simţul responsabilităţii şi abilităţi de viaţă independentă la copii, 

folosim metodele de disciplinare ca instrumente de învăţare şi nu ca instrumente de 

depistare şi sancţionare a greşelilor [5, p. 141]. 

Activitatea instructiv-educativă realizată într-o grupă disciplinată se soldează cu beneficii 

pozitivii pentru cadrul didactic şi copil: 

 se simt confortabil să lucreze împreună şi folosesc la maximum relaţia didactică; 

 se atestă performanţa academică a preşcolarului care este favorizată de un mediu pozitiv 

de învăţare; 

 se accentuează exersarea abilităţilor de activitate independentă a copiilor; 

 se dezvoltă o relaţie de încredere şi respect reciproc între educatoare şi copii. 

Dezvoltarea şi menţinere disciplinei în grupă poate fi realizată prin activităţi didactice şi 

prin încurajarea respectării rutinei zilnice în grupă. Astfel este asigurat un mediu organizat şi nu 

lasă loc situaţiilor ambigue sau problematice. Este important ca cadrul didactic să se asigure că 

sala de grupă a rămas curată; că copiii sunt politicoşi se salută la venire şi îşi iau rămas bun la 

plecare, folosesc cuvinte de politeţe; merg la baie, la masă respectând respectuos rândul etc.;  

Rutina monitorizată şi încurajată de cadru didactic include: 
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 reguli clare privind comportamentul în grupă;  

 metodele de disciplinare corecte care transmit mesaje pozitive copiilor; 

 metodele de disciplinare care cultivă la copii autodisciplina, astfel dispare necesitatea de 

a corecta acelaşi comportament problematic la nesfârşit, ne permite să accentuăm 

capacitatea copiilor de a-şi gestiona propriul comportament, îi învaţă ce să facă şi nu 

doar îi sancţionează pentru ceea ce nu fac corect. 

Principala metodă de management comportamental la preşcolari este stabilirea de reguli 

şi formularea permanentă a aşteptărilor din partea copiilor. Respectarea unei reguli presupune 

dezvoltarea la copii a capacităţii de a planifica şi de a inhiba un comportament când i se cere sau 

într-o situaţie nouă. Copiii învaţă de mici că fiecare context social are anumite reguli – ca să 

traversăm strada trebuie să aşteptăm culoarea verde a semaforului etc. Copiii trebuie 

familiarizaţi cu regulile prin verbalizarea permanentă a acestora („Acum ne aşezăm la rând, fără 

să ne împingem, altfel ne putem lovi…”). Copiii sunt puşi în situaţia de a învăţa prin încercare-

eroare ceea ce se aşteaptă de la ei. Cea mai bună modalitate prin care copiii învaţă regulile este 

să le testeze. Nu putem aştepta însă ca aceştia să facă erori (să apară comportamente 

problematice) pentru a comunica o regulă. Din momentul în care se stabileşte o regulă, copiii vor 

încerca să o încalce pentru a vedea dacă trebuie să fie respectată, pentru că au întâlnit situaţii în 

care au încălcat reguli şi nu au suferit nici o consecinţă [1, p. 11].  

Cum stabilim şi respectăm regulile în grupa de copii: 

 implicăm copii în stabilirea acestor reguli, pentru a facilita respectarea acestora, 

implicăm copii de orice vârstă în stabilirea regulilor, nu doar pe cei mari, câteva reguli 

pot fi sugerate de către cadrul didactic; 

 sunt sesizaţi când nu funcţionează regulile ca preşcolarii să înţeleagă la ce foloseşte o 

regulă;  

 regulile sunt formulate simplu, sunt concrete şi uşor de reţinut;  

 formulaţi maxim 5-7 reguli, pe care le puteţi revizuite împreună cu copiii la necesitate; 

 regula este stabilită pornind de la un obiectiv care trebuie rezultat şi la care se ajunge 

prin respectarea regulii; 

 regulile sunt formulate în termeni pozitivi şi specifică concret ce trebuie să facă copilul, 

nu ce nu trebuie să facă; 

 regulile sunt explicate copiilor astfel încât ei să înţeleagă necesitatea şi utilitatea lor; 

 regulile sunt plasate la un loc vizibil şi sunt prezentate verbal, copiii pot să le deseneze şi, 

de asemenea, se pot organiza jocuri de rol pentru a explica fiecare regulă în parte; 

 regulile sunt transmise părinţilor cu scopul de a se obţine susţinere în promovarea lor; 

 regulile să fie respectate de către cadrele didactice; 

 regulile să fie reamintite periodic, nu numai atunci când sunt încălcate, mesajul pe care îl 

transmite o situaţie în care regula a fost trecută cu vederea este mai puternic decât 

cerinţa de a respecta regula; 

 motivaţi copii să respecte regulile prim modalităţi diferite; 

 preşcolarii trebuie să vadă diferenţa între ce se întâmplă dacă respectă regulile şi ce se 

întâmplă dacă regula nu este respectă; 

 odată regula stabilită, trebuie să stabilim ce se întâmplă dacă ele nu sunt respectate, ce 

consecinţe îşi asumă cel care nu le respectă; 

 ne asigurăm că regulile sunt urmate nu doar când aplicăm consecinţe pentru 

nerespectarea lor, ci mai ales când aplicăm consecinţe pentru respectarea acestora. 

Disciplina în grupă nu o asigură regulile în sine, ci modul cum sunt aplicate aceste reguli şi 

mesajul pe care îl transmitem aplicându-le îi determină pe copii să le respecte, monitorizarea 
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comportamentelor copiilor şi răspunsul constant la respectarea sau nerespectarea regulilor sunt 

cheia succesului. 

Atmosfera în care creşte ţi se dezvoltă copilul influenţează modul de manifestare a 

comportamentului. Unele comportamente apar doar într-un anumit mediu sau în prezenţa 

anumitor persoane. Pentru a contribui la apariţia unui comportament învăţat este important să 

controlăm mediul care poate comunica un mesaj şi favorizează un anumit comportament. 

Controlul mediului ajută la identificarea comportamentului pe care doriţi să îl stimulaţi, puteţi 

observa în ce mediu apare acest comportament şi recompensaţi comportamentul. 

Copiii uneori nu vor să facă anumite lucruri in astfel de situaţii putem folosi: metoda 

consecinţelor logice şi naturale; extincţia (ignorarea) sau excluderea. 

Metoda consecinţelor logice şi naturale. Comportamentele copiilor au anumite consecinţe. 

Unele consecinţe apar în mod natural, neplanificat. Acestea decurg din comportamentul 

copilului, fără ca cadrul didactic să intervină şi se numesc consecinţe naturale. 

Consecinţele logice sunt şi ele acţiuni, dar sunt alese de educator şi prezentate ca 

alternative. 

Pentru ca aceste consecinţe să aibă efectul scontat, este recomandat să existe o relaţie 

logică între consecinţe şi comportamentul inadecvat, relaţie pe care copilul să o observe. 

Metoda consecinţelor logice şi naturale ne ajută să dezvoltăm copiilor responsabilitatea, 

capacitatea de a lua decizii potrivite, de a fi cooperanţi.  

Pentru a ajunge la rezultatele dorite: 

 stabiliţi a cui este problema şi pe cine afectează consecinţele ei;  

 explicaţi copilului de ce trebuie să aibă un anumit comportament şi care sunt 

consecinţele acestui comportament;  

 arătaţi-i cum să adopte acel comportament;  

 încurajaţi copilul când manifestă acel comportament; 

 lăsaţi consecinţele naturale să intervină în consolidarea comportamentului; 

 în cazul în care nu intervin consecinţele naturale, le puteţi înlocui cu consecinţe logice; 

 exprimaţi verbal relaţia dintre comportament şi consecinţa logică sau naturală; 

 acceptaţi greşelile ca fiind normale şi acordaţi copilului timp suficient pentru învăţarea 

comportamentului. 

Extincţia (ignorarea). Când dorim să eliminăm sau să reducem frecvenţa, durata ori 

intensitatea unui comportament, folosim extincţia. 

Extincţia înseamnă a ignora un anumit comportament (de exemplu: „Degeaba strigi, că tot nu 

te mai iau în seamă.”). În faza iniţială a aplicării extincţiei, frecvenţa, durata sau intensitatea 

comportamentului nedorit creste, înainte de a scădea. 

Pentru a aplica metoda corect, vă sugerăm următoarele recomandări: 

 Alegeţi un singur comportament pe care doriţi să-l modificaţi şi identificaţi recompensele 

care încurajează acel comportament; 

 Eliminaţi recompensele când apare acel comportament; 

 Aplicaţi extincţia în mod consecvent; 

 Alegeţi un mediu favorabil realizării extincţiei; 

 Formulaţi regula atunci când aplicaţi extincţia; 

 Persistaţi în aplicarea metodei doar dacă nu observaţi o schimbare în bine; 

 Utilizaţi extincţia în paralel cu tehnicile pentru stimularea comportamentului dorit; 

 Fiţi conştienţi că, în practicarea extincţiei, lucrurile merg prost înainte de a merge bine (vă 

veţi confrunta cu agresivitate medie, reacţie emoţională negativă şi intensificarea temporară 

a comportamentului înainte ca el să intre în extincţie) [3, p. 11]. 
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Excluderea. Există momente când copiii sunt prea agitaţi, nervoşi, furioşi pentru a rezolva 

eficient o problemă. Când copilul are un acces de furie, îi este greu să gândească raţional, prin 

urmare va reacţiona negativ la orice îi veţi spune, aici pate fi aplicată tehnica time-out. 

 Tehnica time-out poate fi introdusă după vârsta de 2 ani – vârsta poate fi diferită, în funcţie 

de dezvoltarea verbală a copilului. 

 Tehnica time-out trebuie folosită doar pentru anumite comportamente, specifice. La vârsta 

preşcolară, doar câteva comportamente importante trebuie urmate de time-out şi anume 

când copilul de această vârstă are un comportament care depăşeşte limitele acceptabile. 

 Scopul time-out este să îl îndepărteze pe copil de consecinţele negative, să stopeze cursul 

comportamentului şi să îl înveţe pe copil limitele comportamentelor acceptabile. 

 Părinţii/educatoarea trebuie să aleagă un loc oarecum izolat în care copilul să nu poată privi 

la televizor, să nu se poată juca cu jucăriile, dar unde să poată fi supravegheat. O pernă, un 

scaun sau o treaptă de scară sunt locurile folosite cu succes. Copilul trebuie aşezat cu calm în 

locul pentru time-out, iar părintele/educatoarea trebuie să folosească cuvintele care 

denumesc tehnica pentru a eticheta evenimentul (ex.: „Când loveşti, mergi la time-aut.”). 

Copilul nu trebuie ameninţat cu time-out (ex.: „Ai nevoie de time-aut.” sau „Dacă mai faci asta, 

o să mergi la time-aut.”). După ce regulile au fost făcute cunoscute, tehnica trebuie aplicată 

fără întârziere şi fără negocieri. 

 Copilul trebuie să stea în locul de time-out, aproximativ un minut pentru fiecare an al vârstei 

sale.  

 problemă foarte frecventă care duce la eşecul tehnicii este interacţiunea cu copilul în time-out. 

În timpul time-out, copilul trebuie ignorat. Educatoarea trebuie să evite orice interacţiune 

(discuţii, gesturi, priviri) cu copilul pe durata time-out. 

 Când perioada de time-out este gata, educatoarea trebuie să reformuleze într-un mod pozitiv 

regula care a fost încălcată (ex.: „Vorbim frumos unii cu alţii!” Nu: „Nu ne batem!”)                             

[7, pp. 81-83]. 

Pentru a rezolva cu succes conflictele în grupa de copii, puteţi folosi următoarele reguli 

în medierea conflictelor:  

 Nu judeci! Mediatorii sunt imparţiali, chiar dacă ei cred că una din părţi are dreptate 

şi una greşeşte. 

 Nu dai sfaturi! Uneori mediatorii se pot gândi la soluţii ale conflictului, dar ei nu 

trebuie să le sugereze celor implicaţi; e conflictul lor, lăsaţi-i să şi-l rezolve singuri, 

aşa cum doresc. Doar atunci se vor simţi cu adevărat responsabili. 

 Să fii în mod egal empatic! Un mediator empatic încearcă să înţeleagă ce simt cei doi 

implicaţi în conflict, imaginându-se în locul fiecăruia, înţelegând lucrurile din 

perspectiva lui. Evitaţi să treceţi de partea cuiva, dar încercaţi să înţelegeţi cum vede 

fiecare lucrurile.  

 Păstrează confidenţialitatea! Oamenii se simt mai bine când vorbesc despre 

sentimentele şi problemele lor, dacă ştiu că mediatorii nu vor spune nimănui despre 

conflictul lor.  

 Arată că îţi pasă! Mediatorii ţin cont de procesul de mediere şi de oameni. Ei fac tot 

posibilul să-i ajute pe ceilalţi să se înţeleagă şi să-şi rezolve conflictele. Dacă 

mediatorii respectă procesul de mediere, ceilalţi vor avea încredere în proces pentru 

a-şi rezolva problema [8, p. 68]. 
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Abstract: In contemporary society, language education and the formation, on this basis, of 

communication skills (in the mother tongue / second language / foreign languages) is a necessity 

for every individual, regardless of age, professional training or social status. The ability of citizens 

to speak, communicate and understand each other is today considered not only a means of human 

interaction but also of integration into the Community, social, national, European and 

international levels, ensuring mutual understanding, tolerance and respect, guarantees the 

person's right to mobility, promotes exchanges between different states and increases the 

possibility of free movement. 

 

În societatea contemporană, educaţia lingvistică şi formarea, în această bază, a 

competenţei de comunicare (în limba maternă / limba a doua / limbi străine) reprezintă o 

necesitate pentru fiecare individ, indiferent de vârstă, de pregătirea sa profesională sau de 

condiţia lui socială. Abilitatea cetăţenilor de a vorbi, a comunica şi a se înţelege între ei este 

considerată astăzi nu doar un mijloc de interacţiune umană, ci şi de integrare în plan comunitar, 

social, naţional, european şi internaţional, care asigură înţelegerea, toleranţa şi respectul 

reciproc, garantează dreptul persoanei la mobilitate, promovează schimburile între state diferite 

şi măreşte posibilitatea de circulaţie liberă [5]. 

Societatea multiculturală actuală aşează cunoaşterea limbilor străine în centrul reţelei sale 

educaţionale, mai mult, o desemnează drept dimensiune direct responsabilă de integrarea 

socială a individului şi de succesul său profesional. Astfel se explică numărul impresionant de 

proiecte, conferinţe şi reuniuni internaţionale din ultimii ani ce au avut ca obiectiv principal 

armonizarea învăţării limbilor străine în contextul european general şi trasarea unor noi direcţii 

de dezvoltare în ceea ce priveşte politicile lingvistice educative, care ar trebui să favorizeze 

învăţarea mai multor limbi străine pe parcursul întregii vieţi, astfel încât europenii să devină 

efectiv cetăţeni plurilingvi şi interculturali, capabili să comunice între ei în toate domeniile [2]. 

De aici, interesul major pentru studiul limbilor străine, dorinţa şi voinţa oamenilor de a 

învăţa o limbă străină la o vârstă cât mai fragedă, după cum arată şi informaţiile publicate în 

Special Eurobarometer 243 (2006), unde necesitatea învăţării de către copiii mici a unei limbi 

străine se regăseşte în răspunsurile majorităţii cetăţenilor europeni participanţi la cercetare [3]. 

Tendinţa de învăţare precoce a LS se manifestă şi în învăţământul preşcolar din Republica 

Moldova, fiind caracteristică mai ales pentru şcolile şi grădiniţele din mediul urban, unde părinţii 

şi copiii solicită cursuri opţionale de învăţare a unei limbi străine chiar înaintea clasei I 

practicată în clasele bilingve şi a II-a, vârsta şcolară tradiţională de debut a învăţării obligatorii a 

unei limbi străine.  

Privită din perspectiva educaţiei europene pentru limbi, această tendinţă se înscrie în 

contextul educaţiei permanente şi derivă din concepţia învăţării pe tot parcursul vieţii, care este 

specifică pedagogiei contemporane şi care tratează educaţia ca o practică de învăţare 

                                                             
33 Articolul este realizat în cadrul proiectului: Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în 
contextul provocărilor societale, Prioritatea IV: Provocări societale, cifrul 20.80009.0807.45. 
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permanentă, încurajează achiziţia de competenţe lingvistice prin mijloacele educaţiei 

plurilingve, recomandând începerea cât mai devreme a învăţării unei limbi străine şi prelungirea 

ciclului de bază al învăţării dincolo de nivelul vârstelor şcolare şi postşcolare [5]. 

În aceste condiţii, promovarea diversităţii lingvistice şi a educaţiei interculturale a devenit 

unul dintre obiectivele majore ale Uniunii Europene, dar şi una dintre principalele provocări ale 

lumii contemporane, inclusiv a sistemelor educaţionale. De-a lungul ultimului deceniu, politica 

europeană privind educaţia lingvistică şi învăţarea limbilor străine a fost ghidată de stabilirea şi 

realizarea obiectivului Consiliului de la Barcelona din martie 2002, care solicită îmbunătăţirea 

competenţelor de bază, în special, prin predarea a cel puţin două limbi străine de la o vârstă 

foarte fragedă [8], acesta fiind promovat şi declarat prin Rezoluţia Consiliului privind o Strategie 

Europeană pentru Multilingvism [7] şi prin Comunicarea Comisiei de Multilingvism drept „un 

avantaj pentru Europa şi un comun angajament” [4]. 

Aceste documente strategice au stabilit direcţiile de dezvoltare a politicilor lingvistice şi au 

recomandat educaţia plurilingvă ca o temă transversală, menită să contribuie la dezvoltarea 

celorlalte politici ale Uniunii Europene: educaţionale, sociale, culturale etc.. 

Astfel, îmbunătăţirea calităţii instruirii şi eficientizarea învăţării limbilor străine a devenit 

unul dintre obiectivele-cheie ale Cadrului strategic pentru educaţie şi formare profesională. 

Cadrul subliniază necesitatea cetăţenilor europeni de a comunica în două limbi, pe lângă limba 

lor maternă, precum şi necesitatea de a promova învăţarea precoce a limbilor străine. De 

asemenea, învăţarea limbilor străine a dobândit un loc de frunte şi în cadrul iniţiativei integrate 

în strategia globală a Uniunii Europene – „Europa 2020” – promovare inteligentă, durabilă şi 

favorabilă [1]. 

Întru facilitarea înţelegerii reciproce, promovarea diversităţii lingvistice şi culturale în 

Europa, Uniunea Europeană a elaborat o serie de documente cadru ca sursă de legitimare şi 

standardizare a demersurilor educative, prin care se recomandă dezvoltarea unui mediu 

favorabil şi prietenos pentru învăţarea limbilor străine, antrenarea copiilor/elevilor în 

evenimente interculturale şi optează pentru o educaţie plurilingvă, astfel încât toţi cetăţenii 

europeni, pe lângă limba maternă, să cunoască cel puţin două limbi străine. 

Vorbind despre importanţa comunicării într-o limbă străină, nu trebuie să neglijăm 

faptul că aceasta este una din competenţele-cheie stabilite de Comisia Europeană. Acum câţiva 

ani, un eveniment a schimbat radical atitudinea faţă de limbile străine din lume, în primul rând 

în Europa. Este vorba de apariţia Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi: învăţare, 

predare, evaluare [ibidem] şi a Portofoliului European al Limbilor: ghid pentru profesori şi 

formatori ai cadrelor didactice [6]. Aceste două documente au revoluţionat concepţia studierii 

limbilor străine, propunând o scară de eşalonare a cunoştinţelor şi mai ales a competenţelor în 

domeniul predării-învăţării limbilor. 

Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi descrie în mod exhaustiv ce trebuie 

să înveţe persoanele care studiază o limbă, pentru a o utiliza în scopuri comunicative; el 

enumeră cunoştinţele şi deprinderile pe care acestea trebuie să le însuşească şi să le dezvolte, 

pentru a avea un comportament lingvistic eficace. Descrierea înglobează, de asemenea, contextul 

cultural, care constituie suportul unei limbi. În fine, Cadrul de referinţă defineşte nivelurile de 

competenţă, care permit de a măsura progresul copilului/elevului la fiecare etapă a procesului 

de învăţare şi în orice moment al vieţii [1]. 

Copiii de vârstă preşcolară, inclusiv cei din Republica Moldova, trăiesc astăzi într-un 

mediu lingvistic foarte diversificat. Procesele globale şi tehnologiile de comunicare conduc la o 

relaţie modificată cu limbajul acestora chiar de la naştere, mediul educaţional fiind marcat de 

multiculturalism şi multilingvism de foarte devreme. Diversitatea culturală şi lingvistică a lumii 

contemporane se manifestă nu numai în grădiniţe şi şcoli, ci şi în familie, dar şi în vecinătatea 

http://www.goethe.de/lhr/prj/nef/umg/roindex.htm
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copilului. Copiii descoperă astăzi multilingvismul mai degrabă ca o normalitate şi simt că 

învăţarea limbilor străine este necesară şi utilă. 

Dacă înainte de mijlocul secolului XX se considera că învăţarea unei limbi străine poate 

consuma resurse cognitive importante, ultimele decenii au cunoscut o creştere accentuată a 

studiilor care au oferit date empirice despre avantajele pe care aceasta le are asupra dezvoltării 

cognitive. Astfel, cercetători precum O. Adesope et al. au demonstrat că învăţarea precoce a unei 

limbi străine poate să îmbunătăţească atenţia copiilor, capacităţile lor de reprezentare simbolică 

şi abstractă, memoria de lucru. Mai mult decât atât, poate îmbunătăţi atitudinile sociale şi 

schimba în pozitiv percepţia interpersonală şi de intergrup [15]. Cercetătoarele din Rusia              

А. Кулыгина şi M. Кирианова susţin că asimilarea unei culturi străine la vârsta preşcolară este 

un mijloc de îmbogăţire a valorilor spirituale ale copilului, de dezvoltare a percepţiei limbilor 

străine şi trezeşte interes comparativ faţă de cea maternă. Astfel se pun bazele pentru însuşirea 

ulterioară şi a altor limbi străine, se lărgeşte orizonturile cunoaşterii, se dezvoltă gândirea şi 

memoria, se cultivă respectul faţă de alte popoare [10, p. 5]. În general, învăţarea precoce a unei 

limbi străine a fost asociată cu performanţe şcolare superioare, cu creşterea capacităţii de 

înţelegere a nevoii de comunicare, a creativităţii, a capacităţii de învăţare în general, precum şi 

cu încetinirea procesului de îmbătrânire a creierului [11]. 

Pentru a justifica rolul limbilor străine în educaţia timpurie, W. Riwers aduce câteva 

argumente convingătoare: cunoaşterea unei limbi oferă copilului posibilitatea unui acces direct 

la o altă cultură; îl introduce pe copil într-o activitate ce poate fi plăcută şi profitabilă pentru el în 

timpul liber (un factor a cărui importanţă sporeşte pe măsură ce timpul de lucru descreşte la 

multe alte ocupaţii); intensifică interesul şi plăcerea de a cunoaşte, călători; îi oferă individului 

posibilitatea de a coresponda cu persoane din alte ţări; deschide accesul la noi surse de 

informare; predată în mod adecvat, îi oferă o experienţă în învăţarea limbilor străine, ceea ce îi 

va da posibilitatea, la nevoie, să înveţe mai târziu o altă limbă într-un mod mai eficient                          

[9, pp. 32-33]. 

În plan internaţional, de psihopedagogia învăţării, în general, s-au ocupat J. Piajet,                        

R. Gagne, C. Cucoş, I. Bontaş, A. Nicola, D. Sălăvăstru. Problematica învăţării limbilor străine în 

educaţia timpurie a fost cercetată de F. Genesse, W., Lambert, W. Penfield şi L. Roberts,                          

E. Lenneberg, S. Krashen, J. Meisl, M. Nikolov, D. Birdsong, S. Marinova-Todd, D. Marshall şi                  

C. Snow, L. Bongerts, W. Bellingham, T. Scovel, H. Stern, W. Riwers, E. Tomson şi D. Şerba,                    

А. Кулыгина; Т. Чистякова, Е. Чернушенко, Г. Солина; Е. Кутыева; în România – de 

cercetătoarea T. Slama-Cazacu; în Republica Moldova, problematica educaţiei lingvistice/verbale 

a fost abordată în lucrările cercetătorilor Vl. Pâslaru, S. Cemortan, T. Callo, V. Goraş-Postică,                

M. Hadîrcă, N. Vicol et al., iar de problemele învăţării limbii străine sau nonmaterne s-au 

preocupat  J. Racu, Vl. Guţu, T. Cazacu, I. Guţu, A. Babăneagră  et al. 

Deşi realizările ştiinţifice în domeniul educaţiei lingvistice, în general şi al lingvodidacticii, 

în particular, sunt multiple şi valoroase, totuşi în ceea ce priveşte învăţarea unei limbi străine în 

educaţia timpurie se poate afirma că pe harta cercetării pedagogice naţionale există deficienţe 

de ordin atât teoretic, cât şi metodologic, cu toate acestea la nivel de instituţie preşcolară se 

atestă unele practici educaţionale în acest sens, care însă nu dispun de o bază teoretică şi 

metodologică adecvată şi argumentată ştiinţific. 

Totuşi, învăţarea limbilor străine trebuie înţeleasă mai mult decât ca simplă parte a 

procesului educaţional. Ea reprezintă o bază pentru îmbunătăţirea perspectivei de învăţare la 

nivel profesional, dar şi cultural. Un stat care îşi doreşte să fie competitiv şi performant la nivel 

european şi mondial trebuie să trateze chestiunea învăţării limbilor străine ca o prioritate a 

sistemului naţional de învăţământ. Mai mult ca atât, studiul limbilor străine este unul dintre 

principalii factori necesari pentru asigurarea calităţii educaţiei lingvistice ca mijloc multicultural 
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multifuncţional, orientat spre a crea noi atitudini şi comportamente în condiţiile moderne ale 

vieţii umane.  

De-a lungul anilor, Europa a asistat la o scădere permanentă a vârstei copiilor de la care 

începe învăţarea limbilor străine. Tendinţa menţionată s-a conturat între 1984 şi 2007, când în 

jur de 10 ţări au scăzut cu cel puţin trei ani vârsta la care copiii/elevii  încep învăţarea unei limbi 

străine. Aceste modificări au fost înregistrate în special în perioada 2003 şi 2007. Pe lângă aceste 

modificări în curriculumul secundar, au existat evoluţii la nivel primar. În unele ţări, educaţia 

timpurie a limbilor a fost opţională, dar practicată pentru mai multe decenii. În plus, a fost 

introdusă învăţarea limbii străine din primul an de învăţământ primar. 

Totodată, s-a constatat că începerea învăţării limbilor străine în educaţia timpurie poate 

accelera procesul de asimilare a cunoştinţelor, poate îmbunătăţi capacitatea copiilor de a se 

exprima în limba maternă şi îi poate ajuta să obţină rezultate mai bune şi în alte domenii [11; 12; 

13; 14]. 

În general, condiţiile-cadru de învăţare timpurie a limbilor străine sunt influenţate în mare 

măsură de dorinţa părinţilor, iar deciziile privind educaţia şi politica limbilor se iau în lipsa unor 

documente oficiale privind ÎLSET în grădiniţă sau şcoli primare. Când trebuie să se înceapă cu 

învăţarea primei sau celei de-a doua limbi străine şi cum să se implementeze o asemenea ofertă 

educaţională, hotărăsc numeroasele instituţii particulare specifice şi asociaţii de interese, fără 

însă ca acestea să dispună de o concepţie clară şi o metodologie argumentată ştiinţific, dar a 

cărei necesitate este de mult simţită.  

Aşadar, necesitatea de a cerceta problematica învăţării limbilor străine în educaţia 

timpurie în Republica Moldova a fost  determinată de următoarele deficienţe de ordin teoretic şi 

metodologic: 

1) caracterul insuficient al fundamentelor pedagogice de învăţare a unei limbi străine în 

educaţia timpurie; 

2) lipsa unui model pedagogic şi a unei concepţii adecvate privind proiectarea şi 

realizarea învăţării unei limbi străine în educaţia timpurie; 

3) lipsa unui Curriculum la limba străină pentru instituţiile de educaţie timpurie                    

(la vârsta de 6-7 ani), precum şi a altor produse curriculare necesare practicii pedagogice de 

realizare a învăţării limbilor străine în educaţia timpurie. 

Astfel, în teoria şi practica educaţiei lingvistice din Republica Moldova s-a creat o situaţie 

contradictorie când, pe de o parte, se promovează insistent politici de intensificare a învăţării 

limbilor străine, chiar începând cu educaţia timpurie, iar, pe de altă parte, la nivelul practicii 

educaţionale, se atestă lipsa unor baze teoretice şi metodologice, argumentate ştiinţific şi 

validate experimental privind învăţarea limbilor străine în educaţia timpurie. 

Deci, societatea actuală în continuă transformare impune schimbări în toate domeniile 

vieţii, inclusiv în domeniul educaţional, iar învăţământul preşcolar, ca o componentă a 

sistemului educaţional, nu poate rămâne în afara schimbărilor. O schimbare importantă la 

nivelul educaţiei timpurii, solicitată de exigenţele sociale, vizează coborârea vârstei de debut în 

învăţarea unei limbi străine. 
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Abstract: This article addresses the issue of education management in the conditions of the 

pandemic situation in the country. The valorization of the didactic strategies specific to the audio-

visual pedagogy contributes to the improvement of the communication process, offers experimental 

opportunities for the acquisition of knowledge through own effort in the context of learning 

through discovery, increases the motivation of learning. Student-centered teaching strategies 

develop the optimization of the educational process through the appropriate choice of methods, 

techniques, procedures, modern means of training and forms of organization.  

 

„Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură,  

ci să deştepte cultivând destoiniciile intelectuale  

în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa” 

Ioan Slavici  

 

Profesiunea didactică a fost şi rămâne coloana vertebrală pentru un sistem social sănătos. 

Viitorul unei ţări şi-la nivel global – lumea în care vom trăi mâine depind, în mare parte, de truda 

de zi de zi de la catedră [7]. Lumea se schimbă în mod accelerat şi schimbarea presupune că 

şcoala în integralitatea ei este inclusă şi ea în această mişcare. Provocările multiple privind 

desfăşurarea procesului educaţional în contextul epidemiologic de COVID-19 impun ca cadrele 

didactice să facă o echilibristică complicată între administraţie şi stres, între viaţa de familie 

proprie şi timpul dedicat pregătirii personale, între competiţie şi colaborare, între centrarea pe 

performanţe şi formarea unor oameni echilibraţi emoţional şi social. Astfel, profesorul trebuie să 

fie un profesionist al exersării unor strategii eficiente privind învăţarea, motivarea, evaluarea, 

comunicarea, atenţia, memoria. Actualmente, realizarea managementului învăţământului la 

distanţă se axează pe pedagogia audiovizualului, pe acea ramură a pedagogiei care studiază 

problemele teoretice şi practice ale instruirii şi formării realizate cu ajutorul mijloacelor 

moderne de informare şi comunicare inclusiv, comunicare la distanţă. Ea nu trebuie să fie redusă 

la o simplă tehnicizare a procesului de învăţământ aspectul tehnic şi cel didactic-informaţional 

sunt inseparabile. În acest sens, pedagogia audiovizualului urmăreşte asigurarea corelaţiilor 

necesare între mijloacele de informare şi comunicare, codurile de expresie la care acestea 

apelează, obiectivele operaţionale şi strategiile de învăţare. Noile Tehnologii de Informare şi 

Comunicare (NTIC) instrumentează într-un mod adecvat cele trei mari funcţii cognitive ale 

copilului în relaţie cu mediul său-percepţia, acţiunea şi reprezentarea mentală. Condiţia că cei 

care învaţă să îndeplinească cerinţele socio-afective necesare realizării procesului educațional, 

fără a se expune la conţinuturi inadecvate sau sociale necorespunzătoare [2, pp. 396-399]. Din 

punct de vedere metodic, aplicaţiile multimedia se pot integra în toate etapele activităţilor 

didactice, servind unor scopuri diverse la începutul secvenţelor de formare (pentru a-i 

sensibiliza pe elevi pentru activitate), pe parcursul lor (pentru a-i sprijini în dobândirea şi 

descoperirea de cunoştinţe, abilităţi, competenţe, în fixarea, aplicarea şi operaţionalizarea lor), 

în dezbaterea unor studii de caz (ca suport al discuţiilor), la finele secvenţelor de formare 

(pentru a sprijini consolidarea achiziţiilor elevilor, evaluarea şi autoevaluarea acestora). În 

situaţiile de învăţare cu ajutorul noilor tehnologii, comunicarea liniară biunivocă elev–profesor 
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este înlocuită cu secvenţe didactice în care profesorul, în calitate de mediator, îşi pierde statutul 

de unic deţinător şi transmiţător (fie şi în manieră interactivă) de cunoştinţe şi îl dobândeşte pe 

cel de organizator al întâlnirii dintre cunoaştere şi subiectul care învaţă [8, pp. 115-122]. În acest 

context, actele de mediere pedagogică vor avea la bază întrebări deschise care să urmeze traseul 

gândirii elevilor „Ce aveţi de făcut?”, „Ce urmează să observaţi?”, „Ce trebuie să căutaţi?”, „Ce 

informaţii aţi cules?”, „De unde?”, „Cum aţi gândit la rezolvarea acestei sarcini?”, „Ce aveţi de făcut 

în continuare?” [2]. Complexitatea învăţării cu ajutorul tehnologiilor moderne (tehnica de 

documentare, volumul mare de informaţii de procesat, operaţiile tehnice de efectuat şi de 

stăpânit fac ca elevii să îşi câştige mai greu autonomia în învăţare. De aceea, ghidarea realizată 

de profesor trebuie să fie adecvată nevoilor individuale ale celor care învaţă, foarte riguroasă, 

realizată pas cu pas, astfel încât să se asigure premisele autoformării educative. La realizarea 

procesului educaţional la distanţă, cadrul didactic abordează elevul ca subiect al educaţiei:           

a) combină activităţi de predare sincron cu activităţi de predare asincron, activităţi ghidate, 

semi-ghidate de lucru independent, lucru individual şi în grup, foloseşte o varietate de metode şi 

tehnici de predare interactivă, centrate pe elev, pe interesele şi nevoile acestuia şi nu doar oferă 

sarcini; b) exclude situaţiile în care elevul rămâne un simplu spectator/ consumator de 

informaţie. Astfel, elevul trebuie implicat activ în proces, în corespundere cu specificul vârstei: 

să vizioneze/ să audieze material video/ audio, să realizeze activităţi interactive online, să 

studieze din cărţi digitale, să elaboreze conţinuturi digitale postere/ colaje digitale, hărţi 

conceptuale online, proiecte de cercetare în format digital, benzi desenate, reviste [1]. Aşadar, 

este nevoie în continuare şi din ce în ce mai mult de facilitatori, tutori, adulţi care să dezvolte 

experienţe pozitive şi să-şi asume angajamente pentru a maximiza oportunităţile de cunoaştere 

ale elevilor şi pentru a asigura fiecărui copil încrederea că în spatele calculatorului sunt 

adevărate cadre didactice, iar alături – un sprijin de încredere. La momentul actual, organizarea 

şi desfăşurarea procesului educaţional în condiţiile situaţiei pandemice se bazează pe utilizarea 

mijloacelor instruirii asistate de calculator şi metodelor de instruire la distanţă. În contextul 

autoformării cognitive şi educative valorizate de actuala societate, în care instruirea se face 

preponderent fiind asistată de tehnologii moderne, aceasta nu reprezintă doar un simbol al 

modernităţii în educaţie, ci este un efect al acestei tendinţe. Efectul învăţării cu utilizarea noilor 

tehnologii şi resurse digitale se impune ca necesitate a acceptării orizontului fără limite al 

învăţării. Schimbările majore parvenite între secolul al XIX-lea, când accentul era pus pe 

evaluarea elevului de către profesor şi secolul XXI care impune elementul central autoevaluarea, 

pe care elevii trebuie s-o înveţe, solicită tipologii şi strategii pe care profesorul trebuie să le 

cunoască şi să le folosească adaptat şi eficient [6, pp. 43-45]. La dispoziţia profesorului sunt mai 

multe instrumente. Trebuie însă să le caute, să reflecteze la ele şi să fie într-o continuă 

schimbare a tehnologiei comunicării educaţionale, prin diverse metode de interacţiune. Nu 

există în mod practic metode „active” şi metode „pasive”, toate metodele posedând deopotrivă 

un grad de pasivism şi unul de activism, aceasta din urmă variază de la metodă la metodă, sau 

câteodată, de la un mod de aplicare/utilizare la altul al aceleaşi metode. Mai mult decât atât, în 

relaţia didactică în care există cel puţin doi actori cadrul didactic şi elevul, cel puţin unul dintre 

partenerii actului educaţional mai sus amintiţi este în măsură să dea dovadă de „activism” de 

pildă în cadrul unei metode de tip expozitiv, elevii să se implice mai pasiv, dar acest fapt nu 

vorbeşte şi despre pasivitatea cadrului didactic. Astfel, fiind subordonat interesului superior al 

copilului, cadrul didactic în realizarea procesului educaţional, va aplica metodele didactice, 

încercând o mai mare nuanţare prin utilizarea criteriului obiectivelor urmărite şi a modalităţii 

de realizare a acestor obiective. Cunoaşterea de către elevi a obiectivelor operaţionale ale 

învăţării, intuirea demersurilor pe care le vor întreprinde şi a eforturilor pe care le vor depune 

constituie premisele iniţierii şi susţinerii comunicării educaţionale eficiente. Aceasta reprezintă 



357 

dovada participării active şi interactive a elevilor în procesul instruirii care include: a) învăţare 

pe baza căutărilor colective, sortărilor şi sintetizării experienţelor mai degrabă decât o 

acumulare a informaţiei dintr-o singură sursă considerată cea mai bună, b) învăţare activă 

bazată pe experienţă care include oportunităţi frecvente de reflecţie. Noile Tehnologii de 

Informare şi Comunicare (NTIC) permit tranziţia de la elevul consumator de informaţie la elevul 

activ, curios, autonom, cu spirit critic, deschis spre noi orizonturi de informare şi cunoaştere             

[5, pp. 195-215]. Toate însă sub coordonarea formativă a profesorului care orientează 

activitatea elevului spre o muncă independentă de observare, de prelucrare prin încercări şi 

erori până ajunge la achiziţii trainice, cu un nivel de operaţionalitate ridicat. Sunt evidente în 

acest context, caracteristicile învăţării prin descoperire, metodă înrudită cu problematizarea care 

solicită antrenarea elevilor în raţionamente inductive sau deductive. Important fiind faptul ca 

sarcina propusă acestui tip de învăţare numită şi învăţarea prin cercetare să nu fie plicticoasă şi 

nici dificilă, cu prea multe necunoscute care poate provoca elevului nelinişte, frustrare, chiar 

tentative de a renunţa la ea. Argumentele forte în practicarea învăţării prin descoperire mai ales 

în învăţământul la distanţă sunt că profesorul şi elevul devin parteneri într-un studiu comun de 

cercetare şi căutare, în care fiecare are de învăţat unul de la celălalt, elevul din punctul de vedere 

al materiei iar profesorul pătrunde în permanenţă tot mai adânc în procesele de gândire ale 

elevilor săi. O metodă specifică disciplinei Limba şi literatura română, care poate fi aplicată în 

cadrul lecţiilor de studiere a textelor epice şi dramatice, mai exact în secvenţele didactice care 

vizează caracterizarea unor personaje literare este Horoscopul. Desfăşurarea metodei 

Horoscopul prevede ca clasa să se împartă în grupe de patru elevi respectând următorul 

algoritm: 

 citirea/studierea în mod individual a textului epic sau dramatic; 

 alegerea/desemnarea personajului pentru discuţie (câte unul pentru fiecare echipă sau 

acelaşi pentru toate echipele); 

 citirea trăsăturilor/descriptorilor fiecărui semn zodiacal (acestea vor fi repartizate 

elevilor pe fişe); 

 opţiunea fiecărei echipe pentru încadrarea personajului în sfera unui semn zodiacal; 

 prezentarea opţiunilor şi a argumentelor ce justifică alegerea, urmată de discuţii 

(nuanţarea anumitor puncte de vedere); 

 dezbaterile finale (concluzii pe marginea opţiunilor de încadrare a personajelor)               

[4, pp. 165-170].  

La o asemenea lecţie, ca material didactic indispensabil, alături de textul literar se 

utilizează o fişă cu caracteristicile fiecărei zodii, exprimate în termeni comportamentali. 

Discuţiile şi controversele ar putea porni de la identificarea unor trăsături ale personajului vizat 

sau de la luarea în considerare a unor aspecte comportamentale semnificative care să justifice 

apartenenţa la o anumită zodie. În cazul concret personajul (Nică Creangă, zodia posibilă – peşti). 

Dezvoltarea capacităţilor de empatie ale elevilor, a abilităţilor de exprimare liberă, corectă şi 

adecvată în limba română, dezvoltarea unui sistem larg de valori se poate obţine prin aplicarea 

metodei Jurnalistul-cameleon. După cum ne sugerează şi denumirea, metoda presupune 

prezentarea aceluiaşi eveniment-artistic, cultural, istoric din perspective multiple, ce pot ilustra 

o gamă întreagă de trăiri emoţionale, de la bucurie, înţelegere, mulţumire sau fericire la 

anxietate, tristeţe, nemulţumire ori revoltă. Este eficientă în activităţile de formare sau evaluare 

a competenţei de comunicare, cât şi în activităţile de valorificare a lecturilor literare. Se poate 

utiliza în cazul în care se vizează interpretarea oricărui eveniment cu semnificaţii majore din 

textile literare dar şi a unor evenimente reale. Drept exemplu textul „Puiul” după Ioan Alexandru 

Brătescu-Voineşti. Metoda termenilor predictivi/ a termenilor daţi în avans / a termenilor-cheie 

constă în avansarea unui număr de patru sau cinci termini-cheie dintr-un text pe care elevii 
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urmează să îl asculte sau să îl citească. Elevii redactează o scurtă povestire pe baza acestor 

termini, apoi compară predicţiile proprii cu cele ale colegilor, apoi cu cele citite sau audiate. 

Reuşita acestei metode depinde de abilitatea profesorului de a opta pentru acei termini 

predictivi care concentrează perfect conţinutul textului de studiat, dar şi de citirea pe fragmente 

a textului de studiat urmând ca după fiecare secvenţă elevii să îşi poată revizui predicţiile 

iniţiale. Opţional, poate fi propus tabelul predicţiilor care se completează în paralel cu lectura. 

Rubricile propuse spre a fi completate sunt: Ce crezi că se vă întâmpla?, Ce dovezi ai în acest sens?, 

Ce s-a întâmplat? [4].  

Aplicarea metodei termenilor predictivi antrenează, suscitând capacitatea de predicţie a 

elevilor, gândirea şi creativitatea acestora dar şi spiritul de competiţie. Cel mai important 

obiectiv pentru un învăţător/profesor care desfăşoară actualmente lecţiile la distanţă este să îi 

ajute pe elevi să experimenteze tehnologia ca un instrument de informaţie şi comunicare cu 

posibilităţi vaste şi să le ofere elevilor motivaţia de a explora şi de a crea, ajutându-i astfel să 

devină buni consumatori, solicitanţi de informaţii şi evaluatori de conţinut. Apare necesitatea 

cunoaşterii condiţiilor care să asigure medii de învăţare eficiente prin utilizarea resurselor 

digitale. În acest context, au fost identificate cinci condiţii de care cei implicaţi în procesul 

educaţional trebuie să ţină cont: 

1) Utilizarea tehnologiei digitale de către elevi trebuie să se raporteze la obiective specifice 

de învăţare şi să se concentreze în mod special asupra proceselor precum gândirea 

critică, rezolvarea problemelor şi învăţarea învăţării; 

2) Integrarea eficientă a resurselor digitale în mediul de învăţare trebuie să se reflecte în 

utilizarea lor la timp, flexibilă şi variată în mediul de învăţare; 

3) Utilizarea resurselor digitale trebuie să fie o activitate socială; 

4)  Resursele digitale trebuie să sprijine experienţele de învăţare autodirijate ale elevilor în 

funcţie de propriile interese; 

5) Resursele digitale trebuie să ofere elevilor experienţe de învăţare pe termen lung                   

[5, pp. 195-215]. 

Indiferent de potenţialul creativ al resurselor digitale, cheia dezvoltării unor experienţe de 

învăţare creative şi pline de satisfacţii pentru elevi se bazează pe capacitatea profesorului de a 

integra aceste resurse în strategia didactică adaptată după potenţialul şi particularităţile celor 

educaţi. În acest context pot fi utilizate un şir de metode de evaluare interactivă atât în secvenţa 

finală a unei activităţi de predare–învăţare–evaluare obişnuite dar şi ca formă neconvenţională 

de evaluare reciprocă /intercolegială. Se propune elevilor să scrie pe un bileţel o sarcină de 

evaluare propusă ca un joc tip provocare. „Te provoc să...”. Toate bileţelele se adună într-o cutie, 

din care elevii sunt solicitaţi expres de profesor să extragă provocarea. Înainte de prima utilizare 

a cutiei cu provocări, elevilor li se poate oferi o listă cu sarcini posibile, corelate cu tipul evaluării, 

dar şi cu specificul conţinuturilor evaluate. Într-o cutie cu provocări completată după studierea 

fragmentului „La scăldat” de Ion Creangă, pe bileţelele evaluative s-ar putea formula sarcini de 

tipul: 

 Te provoc să numeşti personajele principale din acest fragment…! 

 Te provoc să reciţi cuvintele pe care le cânta Nică pe malul iazului…! 

 Te provoc să desenezi în trei minute fragmentul care te-a impresionat…! 

 Interesantă şi atractivă pentru elevi este şi Tehnica 3/2/1care este şi o metodă de 

evaluare prin care se pot aprecia rezultatele unei secvenţe sau a unei activităţi instructive. 

Esenţa metodei constă în notarea, de către elevi, la sfârşitul secvenţei/lecţiei a: 3 noţiuni 

(concepte/termeni) pe care le-au învăţat/dobândit în secvenţa/lecţia respectivă; 2 idei 

(impresii) în privinţa a ceea ce au învăţat; 1 abilitate/deprindere pe care au deprins-o/dobândit-

o în urma activităţii de predare-învăţare. Metoda se poate aplica după formarea şi consolidarea 
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noţiunilor la limba română (părţi de propoziţie / părţi de vorbire) [8, pp. 115-122]. Eficienţa 

metodei s-a observat şi la lecţia de matematică evaluând modulul Elemente geometrie,Unităţi de 

măsură şi măsurări. O formă de evaluare alternativă cu multiple valenţe: interrelaţională, 

lingvistică, estetică, culturală regăsim organizând activitatea Banca de personaje. Metoda 

presupune ca pe parcursul studierii modulului elevii să noteze pe bileţele numele personajelor 

principale/secundare întâlnite în textele studiate de-a lungul unei unităţi de învăţare. Toate 

bileţelele sunt introduse în „bancă”. Miza extragerii constă în realizarea succintă şi 

convingătoare a unui profil al personajului în funcţie de criteriile şi mijloacele de caracterizare 

învăţate anterior.  

Astfel, o lecţie sau activitate didactică devin valoroase atunci când sunt coordonate toate 

secvenţele într-o strategie didactică activizantă şi proiectată de profesor care să urmărească 

facilitatea obţinerii rezultatelor specifice învăţării. În acest sens, sunt necesare respectarea unor 

principii ale învăţării foarte binevenite învăţământului la distanţă/online.  

Învăţarea nu este neapărat consecinţa predării. Este esenţial să prezentăm doar 

cunoştinţele de bază, conceptele importante şi abilităţile esenţiale, astfel încât învăţarea să se 

concentreze pe calitatea înţelegerii, şi nu pe cantitatea informaţiilor prezentate.  

Ceea ce învaţă elevii este determinat de contextul lor informaţional şi procedural. Elevii îşi 

construiesc propriul sens în funcţie de informaţiile pe care le au şi de ceea ce ştiu să facă. De 

aceea este important ca ideile pe care le prezentăm să fie explicate prin mai multe moduri, în 

mai multe contexte şi în mai multe variante, oferind posibilitatea realizării de conexiuni cu mai 

multe cunoştinţe deja achiziţionate.  

Elevii învaţă mai bine numai ceea ce practică. Elevii învaţă să gândească critic, să analizeze 

informaţii, să comunice idei ştiinţifice, să facă argumente logice, să lucreze ca parte a unei echipe 

şi să dobândească noi competenţe dorite dacă sunt încurajaţi să facă aceste lucruri în contexte 

variate.  

Învăţarea eficientă de către elevi necesită feedback. Simpla repetare a sarcinilor este puţin 

probabil să ducă la îmbunătăţiri în învăţare sau la performanţe. Învăţarea are loc cel mai bine 

atunci când elevii au ocazia să-şi exprime ideile şi să obţină feedback de la cadru didactic sau 

colegi. Pentru ca feedbackul să fie de mare ajutor pentru elevi, acesta trebuie să fie mai mult 

decât furnizarea de răspunsuri corecte. Feedbackul ar trebui să fie analitic, sugestiv şi să vină 

într-un moment în care elevii sunt interesaţi de acest lucru. Apoi trebuie timp pentru ca elevii să 

reflecteze asupra feedbackului pe care îl primesc, să facă ajustări şi să încerce din nou să rezolve 

sarcinile, într-un mod îmbunătăţit. Acest tip de feedback, însoţit de exerciţii care să completeze 

cunoştinţele care s-au dovedit insuficient stăpânite de elevi reprezintă un exemplu de bună 

practică în învăţarea eficientă.  

Aşteptările afectează performanţa. Elevii răspund la aşteptările proprii despre ceea ce cred 

că pot sau nu pot învăţa. Dacă ei cred că sunt capabili să înveţe ceva, fie să rezolve o problemă, 

fie că încearcă să joace un joc pe calculator, de obicei progresează. Dar când nu au încredere, 

învăţarea eşuează. Astfel, cadrul didactic trebuie să ofere elevilor sarcini de învăţare 

provocatoare, dar realizabile, care să le permită să reuşească şi să-i ajute să-şi dezvolte un nivel 

crescut al stimei de sine şi al încrederii în sine. În plus, aşteptările pozitive sau negative 

prezentate de părinţi, profesori colegi, afectează aşteptările elevilor, implicit comportamentul 

lor de învăţare, conducând în timp la dezvoltarea sau lipsa încrederii în abilităţile lor şi, prin 

urmare la o performanţă mai bună sau mai slabă decât ar putea avea în mod normal [5, pp. 195-

215].  

În concluzie, menţionăm că este evident faptul că profesorii trebuie să se apropie de lumea 

elevilor lor, să experimenteze, să îşi reconstruiască copilăria prin ochii acestora. Cadrul didactic 

trebuie să răspundă provocărilor actuale prin interactivitate şi explorare. Elevul nu mai vrea să 
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stea în clasă şi să absoarbă pasiv informaţii, dimpotrivă, elevul de astăzi are nevoie de un nivel 

foarte înalt de interactivitate-atât în spaţiul fizic, din clasă, cât şi cel virtual. Dascălul trebuie să ia 

în calcul faptul de a utiliza mediul tehnologic pentru a oferi beneficii de învăţare prin abordarea 

socio-culturală a învăţării, susţinerea motivaţiei în demersul de învăţare.  

Consider foarte actuale spusele marelui înţelept pe care încerc să le realizez în practică 

valorificând şi adaptând cele mai eficiente strategii de învăţare în procesul educaţional: Ce dar 

mai mare şi mai bun putem aduce societăţii decât să instruim, mai ales în moravurile şi timpurile 

de faţă, când a căzut atât de jos (M.T. Cicero) 
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Abstract: Project-based learning offers the possibility to approach interdisciplinary and 

transdisciplinary curricular contents, in real and relevant contexts, as a requirement for 

postmodernization in education. Questions or problems to be solved in the project involve students 

in learning the contents and developing skills through an extensive process, often outside the 

school, providing the opportunity to establish collaborative relationships with community members 

to seek materials, resources or support from specialists, experts, economic agents, etc.. Project-

based learning ensures an individualized, action-oriented approach to learning, which contributes 

to the formation, integral development of the student's personality. 

 

În contextul provocărilor actuale ale societății se cere reconfigurarea procesului de 

învăţare. Învăţarea a constituit și constituie o temă de reflecţie și de interes major pentru elevi, 

profesori, părinţi, dar și pentru întreaga societate. Deși studiată în diverse cercetări, rămâne un 

domeniu insuficient explorat, fiind influenţat profund și continuu de ritmul dezvoltărilor 

societății. După cum vedem, în ultimul timp s-a ivit un nou mediu de învăţare, cel electronic, 

datorat noilor tehnologii de informare şi comunicare, alături de învăţarea clasică, ce presupune 

„coexistenţă şi prezenţă fizică, într-un cadru bine desenat din punct de vedere spaţial şi 

cronologic„. 

După cum menționează T. Callo „conceptul de învăţare capătă o nouă semnificaţie și o 

nouă configuraţie, iar activitatea de învăţare are mai multe nivele de complexitate. La un prim 

nivel ea înseamnă cunoaștere, iar la cel de-al doilea, mai complex, învăţarea este conștientizare 

[Apud 2, p. 6]. 

În acest context, pornind de la afirmația lui I.Mitrofan că „în zilele noastre,dezvoltarea 

personală a devenit ingredientul sau condiția necesară a sănătății, competenței și a bunăstării în 

majoritatea domeniilor vieții, fiind un fel de „terapie pentru normali” ne-am propus să analzăm 

procesul de invățare în vederea dezvoltării personale ale elevului. 

„A învăța-susține Olivier Reboul (1992) - presupune a te elibera de o ignoranță, de o 

incertitudine, de o stângăcie, de o incompetență, de o orbire; înseamnă a ajunge să faci mai bine, 

să înțelegi mai bine, să exiști mai bine.” [Apud 1]. După M. Manolescu, învățarea presupune 

modificare și dobândire de cunoștinte, conduite, atitudini etc. ceea ce contribuie la formarea 

unor insușiri psihice complexe in vederea adaptării la situații noi de existent [6]. 

În studiile psihologice învățarea, după A.N.Leontiev, Sălăvestru D. este „procesul 

dobândirii experienței individuale de comportare. Învăţarea nu determină numai o schimbare 

de comportament ci contribuie la dezvoltarea capacităţii omului de a crea, de a se evalua şi de a 

se autoforma„. A. Clausse susține că învățarea este „o modificare în comportament, realizată prin 

soluționarea unei probleme care pune individul în relație cu mediul”, iar psihologul R. Gagne 

susține că învățarea reprezintă „modificarea dispoziției sau a capacității umane, care poate fi 

menținută și care nu poate fi atribuită procesului de creștere” [8, p. 14] . 

Conchidem, învățarea este procesul care determină o schimbare în cunoaștere și 

comportament, o conștientizare. Învățarea are un rol formativ de formare și transformare 

continuă a personalității individului, a dimensiunilor cognitive și afective. Astfel, învățarea 
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produce o paletă largă de schimbari ale personalității elevului precum de natură cognitiv-

intelectuală, comportamentală, aspirații, valori, atitudini, priceperi și deprinderi etc.. 

Dacă procesul de invățare produce variate schimbări ale personalității elevului este  atât 

de largă și variată, de ce s-a întrodus disciplina  Dezvoltarea personală? În ce măsură invățarea 

contribuie la dezvoltara personală a elevului?  

În acest scop propunem câteva viziuni privind conceptul  de dezvoltare personală? 

Dezvoltarea personală este o urmarire conștientă a unei,,creșteri” personale prin 

extinderea conștiinței de sine, a cunoașterii și a imbunătățirii permanente a abilităților 

personale. În viziunea lui M.Caluschi dezvoltarea personală este procesul împlinirii Sinelui. 

Dezvoltarea personală este autorealizare- satisfacția realizării-fericirea, susține A. Maslov [Apud 

10, p. 4].  

După M. Rujoiu, dezvoltarea personală nu este despre a citi cărți, despre a participa la 

cursuri, despre a citi blogurile de dezvoltare personală, despre citate și filme motivaționale, 

despre gândirea pozitivă, deoarece asta nu înseamnă automat dezvoltare personală. Lipsa 

efectelor anulează conceptul că ne-am dezvoltat personal. Dezvoltarea personală este ceea ce 

ești, ceea ce faci, ceea ce simți. Dezvoltarea personală înseamnă să fii prezent în viața Ta! [7]. 

Disciplina Dezvoltare personală este  concepută pentru a ajuta elevii să-și dezvolte 

competenţele de care au nevoie pentru: 

 a se cunoaşte, a se accepta, a duce o viaţă sănătoasă, independent; 

 a deveni cetăţeni informaţi, activi, integri, capabili de a utiliza raţional resursele 

proprii şi ale mediului de viaţă;  

 a relaţiona cu alţii într-o atmosferă sigură şi un mediu ecologic; 

 a fi responsabili în luarea deciziilor de carieră şi dezvoltarea personală pe 

parcursul întregii vieţi [3 p. 5]. 

Astfel, dezvoltarea personală inseamnă a fi in contact cu noi inșine, a fi in contact cu 

potențialul nostru. A incerca de a ne intelege, cine suntem și ce ne dorim cu adevarat de la viață, 

adică de a ne intelege atât pe sine, cât și pe cei din jurul  nostru. În acest  context, se cere o 

abordare individualizată, acţională a învățării, care are în vedere formarea, dezvoltarea integrală 

a personalităţii elevului. Se cere o învățare ca proces cu produs vital a dezvoltării persoanei și 

societăţii. 

Oportună, în acest context, se înscrie învăţarea prin proiecte de grup sau individuale, care 

dezvoltă cunoştinţele, capacităţile și atitudinile elevilor în situații reale şi relevante de învăţare. 

S-a constatat în urma unor cercetari faptul că învățarea prin proiecte: creşte gradului de 

încredere în sine şi îmbunătăţește atitudinea faţă de învăţare (Thomas, 2000); crește 

responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare (Boaler, 1997; SRI, 2000); oferă posibilităţi 

de dezvoltare a unor abilităţi complexe, precum capacităţi cognitive de nivel superior, 

rezolvarea problemelor, colaborarea şi comunicarea (SRI, 2000);  oferă acces la o gamă mai 

largă de oportunităţi de învăţare în sala de clasă, oferind o strategie de implicare a elevilor din 

medii culturale diverse (Railsback, 2002). 

Învăţarea bazată pe proiecte este un model de instruire centrat pe elev, pe nevoile şi 

interesele lui, care permite parcurgerea în cadrul unei discipline şcolare a unor activităţi de 

învăţare interdisciplinare şi transdisciplinare, ancorate în probleme practice ale vieţii de zi cu zi 

[4]. Metoda proiectelor, menţionează C. Ulrich, stimulează învăţarea autentică în contexte reale, 

angajamentul personal, solidaritatea în grup şi implicarea în schimbări sociale la nivelul 

comunităţii. Metoda poate contribui la întreruperea unui cerc vicios demonstrat de mulţi ani de 

teoriile transmiterii şi reproducţiei sociocuturale [9].  Astfel, învăţarea prin proiecte asigură nu 

numai posibilitatea abordării interdisciplinare şi transdisciplinare a conţinuturilor curriculare 

care este o cerinţă a postmodernităţii în educaţie, dar și devoltarea personală a elevilor. 
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Metodă didactică Proiectul este structurată în jurul unor întrebări sau probleme autentice 

şi complexe, care implică elevii în învăţarea conţinuturilor şi dezvoltarea abilităţilor prin 

intermediul unui proces extins, deseori în afara şcolii, oferind posibilitatea să stabilească relaţii 

de colaborare cu membrii comunităţii pentru a căuta resurse materiale sau sprijin de la 

specialişti, experţi, agenţi economici etc. [11]. Astfel, comunitatea devine baza de focalizare 

pentru realiarea sarcinii. În acest conext, în vederea implementării proiectelor de acest ordin, 

şcoala are ocazii de a stabili realaţii de colaborare cu variate organizaţii  din comunitate şi de  a 

încheia acorduri de parteneriat.  

 Prin metoda proiectului, după Bransford, Brown, & Conking, (2000) elevii devin mai 

implicaţi în procesul de învăţare atunci când au posibilitatea de a analiza, de a cerceta probleme 

complexe, provocatoare, uneori neplăcute, care se aseamănă cu cele din viaţa reală. Proiectele 

bine concepute încurajează investigaţia activă şi dezvoltarea capacităţilor cognitive de nivel 

superior. Cercetările asupra creierului subliniază valoarea acestui tip de activităţi de învăţare. 

Abilităţile elevilor de a înţelege lucruri noi sunt mai mari atunci când sunt „legate de activităţi 

semnificative de rezolvare a problemelor, iar elevii sunt ajutaţi să înţeleagă de ce, când şi cum 

devin aceste fapte şi competenţe relevante”[12, p.23]. 

Profesorul trebuie să asigure condiţii şi să motiveze elevii în realizarea proectului cu 

succes. Buna organizare, planificarea, monitorizarea desfăşurării proiectului are menirea de a 

concentra şi orienta activităţile elevilor pe obiectivele propuse şi autocontrolul continuu din 

partea elevilor care conduc spre un proiect eficient.  

 Caracteristici ale unui proiect eficient ar fi:  

1. Elevii se află în centrul procesului de învăţare. Ei sunt implicaţi în sarcini de lucru 

autentice, cu final deschis care dau posibilitate elevilor să investigheze, analizeze, să ia decizii, să  

controleze deciziile, să-şi asume responsabilităţi de realizare a deciziilor luate. Un aspect foarte 

important este faptul că de obicei proiectul se realizează în grup, în colaborare, ce asigură 

valorificarea abilităţilor şi calităţilor personale ale elevilor. 

2. Proiectele se concentrează pe obiective operaţionale aliniate standardelor de 

competenţă. Activităţile proiectului au drept rezultat produsele elevilor şi performanţe legate de 

sarcini realizate de aceştia, precum prezentările convingătoare şi buletinele de informare, care 

demonstrează că au înţeles obiectivele operaţionale. 

3. Proiectele sunt generate de întrebări-cheie ale curriculumului. Elevii sunt 

provocaţi să cerceteze mai în profunzime subiectul, descoperind conexiuni cu alte discipline 

şcolare,  realizând interdisciplinaritatea.   

4. Proiectele implică metode de evaluare multiple şi continue. Aşteptările sunt clar 

definite la începutul unui proiect şi se revine la ele pe parcursul defăşurării proiectului prin 

modalităţi multiple de verificare a înţelegerii pe baza unor metode variate de evaluare. Elevii au 

la dispoziţie modele şi îndrumări pentru desfăşurarea activităţilor de proiect. Crieriile de 

evaluare şi de reflecţie sunt condiţii stipulate în proiect. 

5. Proiectul are conexiuni cu lumea reală. Proiectele au relevanţă pentru viaţa 

elevilor şi pot implica reprezentanţi ai comunităţii sau experţi din exterior, care asigură un 

context pentru învăţare. Elevii pot prezenta ceea ce au învăţat unui public real, pot face legătura 

cu resursele comunităţii, pot apela la experţi în domeniul respectiv sau pot comunica prin 

intermediul tehnologiei. 

6. Elevii îşi demonstrează cunoştinţele şi competenţele prin produsele şi 

performanţele realizate. Drept rezultat al proiectului este demonstrarea de către elevi a ceea ce 

au învăţat prin prezentări, demonstraţii, propuneri etc. Aceste produse finale le dau ocazia 

elevilor să se exprime şi să încerce sentimentul de „proprietate” asupra învăţări personale. 
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7. Strategiile şi mijloacele de instruire sunt variate şi sprijină diverse stiluri de 

învăţare. Instruirea poate include utilizarea diferitelor strategii de organizare a grupurilor în 

vederea cooperării, organizatori grafici, feedback din partea profesorului sau a colegilor. 

Utilizarea noilor tehnologii informaţionale pentru crearea produselor, contribuie la dezvoltarea 

abilităţilor de cunoaştere şi aplicare a elevilor, oferindu-le posibilitatea de a le personaliza [11]. 

În realizarea proiectelor o condiţie ar fi facilitarea învăţării prin crearea unui mediu de 

colaborare cu comunitatea, cu mediul de afaceri din localitate focalizat pe elev. Astfel, rolul 

profesorul este acela de a crea şi menţine un mediu de învăţare prin colaborare, atât cu colegii, 

cât şi cu persoane din comunitate implicate in proiect ca să incurajeze participarea activă a 

tuturor în realizarea proiectului şi sa-i menţină focusati pe activităţile in care sunt implicaţi. 

Profesorul facilitează învăţarea prin proiecte dacă:  

 incurajează abordarile interactive ale activităţilor de invaţare, 

 stabileşte şi comunică eficient obiectivele invăţării, obiective care trebuie să fie relevante 

şi realizabile, dă feedbackul şi foloseşte criterii de evaluare transparente, 

 implica persoanele din comunitate în “co-producerea” noilor cunoştinţe şi abilităţi, 

 valorizează interacţiunile sociale in cazul învăţării în cadrul grupurilor, 

 adaptează procesul de facilitare la contextul in care are loc invăţarea, utilizează abordari 

flexibile ale invăţării [5, p.113]. 

Cum pregătim şi derulăm un proiect de învăţare prin colaborare cu comunitatea? 

Recomandăm realizarea proiectului prin trecerea următoarelor etape: 

 
Figura 1. Etapele de realizare a proiectului 

 

Realizarea învăţării prin proiecte se poate aplica la toate disciplinele şcolare, dar în cadrul 

disciplinei Dezvoltarea personală metoda proiectului trebuie să devină una esenţială. Învăţarea 

pe bază de proiect depăşeşte trezirea interesului elevilor și implică experiența proprie. Elevul  

cunoaște  de ce e capabil. Orice eșec în realizarea proiectului pentru el e o lecție de viață. 

  La Dezvoltarea personală se pot propune proiecte în contextul conţinuturilor curriculare 

recomandate, la modulele Securitatea personală, Modul sănătos de viaţă, Asigurarea calităţii 

vieţii pentru a rezolva probleme de tipul: Cum putem asigura in comunitate un mod sănătos de 

viaţă? Cum să elaborăm un meniu sănătos pentru familie? Cum îmbunăţim starea ecologică în 

comunitate? Acţiuni concrete de protejare a naturii. Cauze şi efecte ale unei vieţi de calitate etc.. 
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Realizarea eficientă a acestor întrebări sau probleme comunitare se poate face numai prin 

colaborarea şcolii cu instituţiile publice şi private: APL, Centrul de sănatate, Inspectoratul de 

poliţie, Servicii exepţionale, ONG, agenţi economici, experţi şi alte servicii din comunitate. 

Învăţarea prin proiecte este atractivă deoarece derivă din autenticitatea experienţelor. Elevii îşi 

asumă rolul şi comportamentul celor care lucrează într-un anumit domeniu. Produse ale 

proiectelor de acest ordin pot fi: pleante, broşuri turistice, prospecte de informare/ promovare a 

membrilor comunităţi, prezentări PP, acţiuni caritabile, acţiuni interconexe.  

Învăţarea prin proiecte asigură dezvoltarea competenţelor de a învăța să învețe, 

competențelor de comunicare, competenţelor socio-emoţionale şi a celor specifice disciplinei 

şcolare şi totodată stabilește parteneriate comunitare. E important faptul, că abilităţile pe care şi 

le dezvoltă elevul în contextul proiectului sunt vitale, cerute de angajatori la locul de muncă 

pentru a colabora,  a  comunica,  a lua decizii bine fondate,  a avea iniţiativă şi de a rezolva 

probleme complexe, de a avea deprinderi media şi responsabilitate socială.  
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Abstract: This article reflects the theoretical aspects of the career development of teachers in early 

education institutions from a managerial perspective. The concepts of teaching career, career 

management, particularities and influencing factors in career development are analyzed and 

described. The need to develop one's career from a personal and professional point of view is 

argued. 

 

Fiecare dintre noi în momentul în care îşi îndreaptă atenţia către un domeniu, dorind să 

practice o anumită profesie, se gândeşte implicit şi la carieră. Aceasta este privită ca propria sa 

dezvoltare profesională raportată la nivelul întregii sale vieţi active.  

 Pe lângă evoluţia individuală, cariera poate fi privită sub trei aspecte: economic, sociologic 

şi psihologic. Sub aspect economic, cariera reprezintă o succesiune a poziţiilor profesionale 

ocupate de o persoană. Sociologic, aceasta este privită ca o succesiune de roluri, fiecare rol fiind 

baza celui care va urma. Sub aspect psihologic, alegerea carierei şi succesul profesional ţin de 

aptitudinile, interesele, valorile, trebuinţele, experienţa anterioară şi aspiraţiile fiecărui individ. 

 Cariera, concept care provine din limba franceză, este înţeleasă în limba română ca 

profesie, ocupaţie, iar prin extensie fie ca situaţie bună, fie ca poziţie în societate. Ea se 

deosebeşte de carierism, perceput ca tendinţa de a parveni cu orice preţ şi prin orice mijloace    

[3, p. 327].  

 Dicţionarul englez de resurse umane o defineşte drept slujbă pentru care ai fost pregătit şi 

pe care te aştepţi să o faci toată viaţa [2, p. 38]. 

 Cariera văzută ca o succesiune de experienţe separate, corelate între ele, prin care orice 

persoană trece de-a lungul vieţii, poate fi în rezultat lungă sau scurtă, iar un individ poate avea 

mai multe cariere, una după alta sau în acelaşi timp, acest proces dinamic derulându-se pe 

parcursul întregii vieţi.  

 Cariera şi managementul carierei trebuie abordate prin prisma progreselor înregistrate în 

domeniul managementului resurselor umane din care face parte integrantă şi managementul 

carierei. 

În opinia autorului M. Amstrong, managementul carierei este abordat prin prisma 

intereselor organizaţiilor şi ale angajaţilor. În această idee, managementul carierei are în vedere 

atât procesul de planificare a carierei care vizează modul de avansare a angajaţilor în cadrul 

organizaţiei conform necesităţilor acesteia, performanţele angajaţilor, potenţialul acestora şi 

preferinţele lor, cât şi asigurarea succesiunii manageriale cu menirea de a asigura pe cât posibil 

organizaţia că va dispune de persoanele de care are nevoie pentru a-şi atinge obiectivele               

[1, p. 537]. 

 Privit din punct de vedere al celor două categorii de interese, managementul carierei 

trebuie să răspundă celor trei scopuri generale [ibidem]: 

 să asigure satisfacerea necesităţilor instituției în ceea ce priveşte succesiunea 

managerială; 

 să ofere angajaţilor cu potenţial instruire şi experienţă practică pentru a-i pregăti 

pentru nivelul de responsabilitate pe care ar putea să-l atingă; 
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 să ofere angajaţilor cu potenţial îndrumarea şi încurajarea de care au nevoie pentru a 

şi-l fructifica şi pentru a face o carieră de succes în cadrul organizaţiei sau nu, conform 

talentului şi aspiraţiilor proprii. 

 Importanţa managementului carierei constă în dezvoltarea unor programe de dezvoltare 

a carierei angajaţilor în cadrul unei instituții. 

 Managementul carierei reprezintă un punct de interes atât pentru angajat, cât şi pentru 

angajator. Reprezintă un proces de proiectare şi implementare a scopurilor, strategiilor şi 

planurilor care permit organizaţiei să-şi satisfacă necesităţile de resurse umane, iar indivizilor 

să-şi îndeplinească scopurile carierei lor. 

 Conform studiilor americane, managementul carierei se desfăşoară pe două planuri 

distincte: 

 planificarea carierei organizaţionale care are drept scop integrarea necesităţilor de 

resurse umane pe termen scurt şi pe termen lung şi dezvoltarea unui plan al 

carierei individuale; 

 planificarea carierei individuale având la bază evaluarea capacităţilor, abilităţilor şi 

intereselor personale, înregistrarea datelor privind oportunităţile organizaţionale, 

stabilirea scopurilor carierei şi dezvoltarea unei strategii pentru realizarea 

acestora. 

Ca principale obiective în managementul carierei putem distinge: 

 susţinerea unei stratageme de dezvoltare corespunzătoare a carierei care concordă cu natura 

activităţii desfăşurate, precum şi cu nevoile şi posibilităţile individuale şi organizaţionale; 

 fuzionarea necesităţilor şi scopurilor individuale în nevoile şi obiectivele organizaţionale; 

 îndeplinirea nevoilor organizaţionale şi intensificarea imaginii favorabile a organizaţiei, prin 

recunoaşterea necesităţilor de pregătire şi dezvoltare a angajaţilor; 

 recunoaşterea şi păstrarea celor mai buni angajaţi sau a celor cu potenţial profesional cert 

prin satisfacerea nevoilor şi aspiraţiilor personale pe termen scurt şi lung; 

 redactarea unor planuri de carieră sau introducerea unor scheme de promovare speciale 

pentru angajaţii competenţi, dar pentru care nu sunt disponibile posturi corespunzătoare; 

 ghidarea şi sprijinirea angajaţilor competenţi pentru atingerea obiectivelor personale în 

concordanţă cu potenţialul, nevoile şi aspiraţiile acestora, precum şi cu contribuţia lor în 

cadrul instituţiei; 

 sprijinirea angajaţilor în identificarea calificărilor şi calităţilor necesare atât pentru posturile 

curente, cât şi pentru cele viitoare c asigurarea pregătirii şi dezvoltării necesare angajaţilor 

pentru a le permite să facă faţă oricărui nivel de responsabilitate, cu condiţia ca aceştia să aibă 

potenţialul sau capacitatea să-l atingă; 

 cercetarea şi aplicarea unor modalităţi de dezvoltare ale carierei pentru orientarea indivizilor 

în cât mai multe direcţii; 

 stimularea profesională a angajaţilor care manifestă o anumită stagnare sau plafonare a 

carierei lor; 

 obţinerea atât pentru instituție, cât şi pentru angajaţii acesteia a unor avantaje reciproce. 

 Managementul carierei, ca activitate specifică domeniul resurselor umane, este descris printr-o 

serie de particularităţi: 

 Este o activitate cu caracter continuu 

Instituțiile trebuie să aibă în vedere în permanenţă dezvoltarea carierei angajaţilor, deoarece 

aceasta reprezintă unul dintre mai importante instrumente de asigurare a stabilităţii angajaţilor 

în cadrul unei instituții; 

 Conexiunea cu celelalte activităţi de management al resurselor umane 
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 Planificarea carierei angajaţilor este o componentă a procesului de planificarea resurselor umane, 

iar evaluarea performanţelor angajaţilor constituie premise pentru dezvoltarea carierei acestora. 

 Asigurarea unei relaţii de echilibru între nevoile de resurse umane ale organizaţiei şi 

dorinţele, aspiraţiile şi valorile angajaţilor. 

 Dinamica carierei, precum si alegerea acesteia sunt influențate de o serie de factori ai succesului 

în viață, în general, și ai succesului profesional în special. 

Principalii factori care pot influenta alegerea carierei sunt: 

 
Figura 1. Factorii de influență în alegerea carierei 

 

1. Autoidentitatea – cariera reflectă, în consecință, modul în care ne înțelegem pe noi înșine și 

imaginea noastră despre sine. 

2. Interesele – în general oamenii tind să aleagă acele cariere pe care le percep sau le înțeleg ca 

fiind cele mai potrivite intereselor lor sau sistemului lor propriu de valori. 

3. Personalitatea – orientarea noastră personală, ca și nevoile noastre de afiliere de succes sau de 

realizare de autoritate sau de putere, ne influențează deciziile de alegere a carierei. 

4. Mediul social – are în vedere unele aspecte ca de exemplu: tehnica și tehnologia, educația sau 

pregătirea, nivelul ocupațional, situația socială și economică a părinților etc.. 

Reieșind din aspectele relatate anterior deduce că atât instituțiile, cât şi angajaţii au nevoie 

de un program eficace de dezvoltare a carierei, chiar dacă motivele acestora sunt diferite. 

Omul îşi modifică permanent personalitatea datorită proceselor psihologice de învăţare şi 

formare, ceea ce conduce la îmbogăţirea cunoştinţelor, lărgirea orizontului de cunoaştere şi 

dezvoltarea profesională şi, ca o consecinţă, chiar la schimbarea carierei pe parcursul vieţii. 

Dezvoltarea carierei este determinantă de dezvoltarea personală care se produce în timp, 

în funcţie de experienţa căpătată, dar şi de legislaţia specifică – obligaţia sau necesitatea de a 

urma cursuri de formare profesională continuă pentru acumularea creditelor de dezvoltare 

profesională. De cele mai multe ori, recunoaştem acest lucru cu onestitate, dezvoltarea carierei 

este influenţată şi de: 

 constrângeri politice, sociale şi economice;  

 legături cu persoane „importante”;  

 responsabilităţi de familie; 

 evenimente deosebite;  

 calitatea managementului carierei. 

Cariera personală se construieşte ţinând cont de competenţele europene ale secolului XXI: 

 autoformare: monitorizarea propriilor cerinţe de înţelegere şi învăţare; 

 abilităţi de comunicare: înţelegerea, administrarea şi crearea unei comunicări eficiente 

verbale, scrise, multimedia într-o varietate de forme şi contexte. 

 informaţii şi abilităţi media: analizarea, accesarea, administrarea, integrarea, evaluarea şi 

crearea de informaţii în diverse forme şi medii. 

FACTORII DE INFLUENȚĂ 
ÎN ALEGEREA CARIEREI

AUTOIDENTITATEA

INTERESELE

PERSONALITATEA

MEDIUL SOCIAL
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 responsabilitate şi capacitate de adaptare: exersarea responsabilităţii personale şi a 

flexibilităţii în contexte legate de propria persoană, loc de muncă şi comunitate; 

 stabilirea şi atingerea unor standarde şi ţeluri ridicate pentru sine şi pentru ceilalţi; 

tolerarea ambiguităţii. 

 creativitate şi curiozitate intelectuală: dezvoltarea, implementarea şi comunicarea ideilor 

noi altor persoane; deschiderea şi receptivitatea la nou şi la diverse perspective. 

 gândire critică şi gândire sistemică: exersarea unei gândiri sănătoase în înţelegerea şi 

realizarea unor alegeri complexe; înţelegerea conexiunilor dintre sisteme. 

 abilităţi interpersonale şi de colaborare: demonstrarea capacităţii de lucru în echipă şi de 

conducere; adaptarea la diverse roluri şi responsabilităţi; colaborarea productive cu 

ceilalţi; exprimarea empatiei; respectarea perspectivelor diverse. 

 identificarea, formularea, soluţionarea problemelor: capacitatea de a depista, formula, 

analiza şi soluţiona probleme. 

 responsabilitate socială: acţionarea în mod responsabil ţinând cont de interesele 

comunităţii; 

 demonstrarea comportamentului etic în contexte legate de propria persoană, loc de muncă 

şi comunitate [5]. 

Din punctul de vedere a instituției, necesitatea dezvoltării carierei cuprinde: stabilitatea şi 

loialitatea angajatului; micşorarea impactului pe care îl va produce şocul viitorului; motivarea 

performanţei. 

 Stabilitatea şi loialitatea angajatului. Din cauza creşterii complexităţii funcţiilor, 

angajatul trebuie să fie din ce în ce mai bine educat şi mai calificat. Drept rezultat, 

instituțiile care nu au un program corespunzător de calificare şi de dezvoltare a carierei 

angajaţilor vor avea dificultăţi din ce în ce mai mari în atragerea, dezvoltarea şi 

menţinerea personalului. 

 Micşorarea impactului pe care îl va produce şocul viitorului. Schimbarea accentuată a 

mediului pe plan cultural şi organizaţional va face ca tot mai multe instituții să devină 

nepregătite din punctul de vedere a resurselor umane. Cercetătorul Alvin Toffler, 

sugerează trei elemente-cheie pentru micşorarea impactului pe care îl va produce şocul 

viitorului. Acestea sunt: să înveţi cum să înveţi, să înveţi să alegi şi să înveţi să 

corelezi. Toate trei pot fi integrate într-un program de dezvoltare a carierei. 

 Motivarea performanţei. Cercetările actuale indică faptul că resursele financiare nu mai 

reprezintă o motivaţie sigură pentru menţinerea performanţei, în special pe termen lung. 

Nu fiindcă n-am avea nevoie de ei. Banii reprezintă unul dintre motivele principale în 

alegerea şi ocuparea unui anumit post, însă odată obţinut, motivele pentru realizarea şi 

menţinerea performanţei trebuie căutate în altă parte [4]. 

În general, timpul alocat, pe durata unui an, pentru planificarea şi dezvoltarea carierei de 

către un individ obişnuit este mai mic decât cel petrecut, într-o săptămână, în faţa televizorului. 

Orice angajat are nevoi similare cu cele ale organizaţiei din care face parte. O diferenţă 

fundamentală între organizaţie şi individ constă în faptul că organizaţia are, din punct de vedere 

teoretic, o viaţă nelimitată, în timp ce angajatul dispune de un timp finit, în care îşi poate pune în 

valoare calităţile şi lua deciziile privind dezvoltarea carierei profesionale. Lucrurile pot fi, însă, 

privite şi în alt fel; din punct de vedere temporal, angajaţii care tocmai acced la un anumit post 

dispun de o gamă largă de posibilităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea carierei profesionale, 

fiecare urmându-şi calea proprie în carieră. În ceea ce priveşte responsabilităţile şi calificarea, 

rămân tot mai puţine alternative din care să aleagă în această etapă a dezvoltării. 
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Această combinaţie care presupune creşterea responsabilităţii o dată cu reducerea 

alternativelor de dezvoltare face necesară apariţia şi dezvoltarea unor noi metode, mai 

sofisticate, de dezvoltare şi planificare a carierei. 

Managerii, pe lângă planificarea şi dezvoltarea carierei proprii, au datoria de a-i ajuta pe 

angajaţi să-şi identifice calea proprie şi drumul optim în evoluţia profesională. Principalele 

metode specifice pe care le poate utiliza managerul: includerea în planificarea carierei a unor 

sesiuni de evaluare a performanţelor angajaţilor; facilitarea calificării, lărgirii şi îmbogăţirii 

muncii prestate de angajaţi în scopul dezvoltării carierei. 

Includerea în planificarea carierei a unor sesiuni de evaluare a performanţelor angajaţilor. 

Analiza performanţelor oferă managerului un excelent prilej de a oferi servicii de consultanţă. În 

acest fel îl ajută pe angajat să-şi îmbunătăţească planul de carieră, stabilind împreună căi de 

urmat pentru realizarea realistă a aspiraţiilor profesionale. Este necesar ca planificarea carierei, 

descrierea obligaţiilor ce revin unui anumit post, evaluarea performanţelor şi aprecierea calităţii 

muncii din partea managerului să fie un concept unitar pentru ca angajatul să se simtă inclus în 

marea familie pe care o constituie organizaţia. 

 Facilitarea calificării, lărgirii şi îmbogăţirii muncii prestate de angajaţi în scopul 

dezvoltării carierei. În general, întregul personal are nevoie de cursuri de calificare pentru 

lărgirea şi îmbogăţirea muncii prestate, în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare a carierei 

individuale. Angajaţii care simt că managerul este interesat de cariera lor profesională devin 

loiali, efectuând, în acelaşi timp, o muncă de calitate. 

Deci, o pregătire de calitate superioară a cadrelor manageriale/didactice, bazată pe un 

sistem integrat de formare iniţială, stagiatură şi dezvoltare profesională continuă este necesară 

acum mai mult decât oricând pentru a răspunde cerinţelor actuale ale profesorilor şi ritmului 

schimbării aflat în creştere, precum şi noilor cerinţe pe care aceştia le vor întâmpina pe 

parcursul vieţii profesionale. 

Un fundament iniţial puternic este esenţial pentru înzestrarea continua a cadrelor 

manageriale/didactice cu cunoştinţele, competenţele, abilităţile, atitudinile, conştientizarea şi 

încrederea necesare pentru a profesa, pentru a fi pro-activi şi a gestiona schimbarea cu 

profesionalism într-un mediu care evoluează rapid. Apare nevoia de a întări dezvoltarea 

profesională continuă în carierele tuturor cadrelor didactice încă de la debut, pentru ca aceştia 

să poată înfrunta provocările profesionale continue pe care le întâmpină. Provocările şi 

schimbările pe care managerii, cadrele didactice în special din instituțiile de educație timpurie, 

care se dedică acestei profesii acum, le vor întâmpina, vor fi cel puţin la fel de mari ca acelea cu 

care se confruntă generaţia actuală. Pentru a-şi putea îndeplini rolul de lideri şi modele într-o 

societate aflată în tranziţie radicală, cadrele didactice trebuie să beneficieze de un sistem de 

formare performant. 
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Abstract: Schooling is considered a crucial moment in a child's life. In order to be enrolled in 

school, the child must present positive indicators in physical, cognitive and psychological 

development; to show school maturity which has a considerable contribution in optimizing the 

adaptation process in the beginning of school. 

School adaptation is the result of the confluence and interaction between internal, external 

(pedagogical, family and social) factors. In order to facilitate adaptation at the beginning of school, 

the student must be provided with a favorable, innovative, stimulating, captivating and 

personalized learning environment; to ensure his well-being; to be supported and guided by his 

family. 

 

Școlarizarea este considerată un moment crucial în viața copilului. Odată cu 

înmatricularea în clasa I, elevul-debutant, se vede transferat dintr-o lume a jocului și a poveștilor 

într-o lume a informațiilor, a cunoștințelor, transmise prin lecții, care trebuie înțelese, însușite, 

reproduse și demonstrate. Dorințele personale se transpun în plan secundar, deseori, e necesar 

să-și forțeze voința pentru a se conforma noilor cerințe stabilite în mediul școlar, a accepta 

părerile argumentate ale colegilor, a se obișnui cu noul regim al zilei, cu alt program de activitate 

etc.. Se consideră că copilul este pregătit psihologic pentru școală când este capabil să treacă de 

la activitatea predominant ludică cu finalitate intrinsecă, la învățătură, adică la o activitate cu 

finalitate extrinsecă [9]. 

Vârsta optimă pentru începutul şcolarităţii a fost acceptată universal cea de 6-7 ani. În 

conformitate cu prevederile Codului Educaţiei al Republicii Moldova, școlarizarea devine 

obligatorie după împlinirea vârstei de 7 ani, iar înscrierea la școală a copiilor care nu au împlinit 

vârsta de 7 ani către începutul anului școlar se decide în baza cererii părinților sau a altor 

reprezentanți legali ai acestora, în funcție de gradul de maturitate psihosomatică, confirmat de 

specialiști, în modul stabilit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării [2]. Condițiile și 

procesul de înmatriculare la școală sunt descrise în Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, 

care are drept scop asigurarea accesului la educație al fiecărui copil și a fost elaborată în baza 

prevederilor Codului Educaţiei al Republicii Moldova. Așadar, Metodologia de înscriere a copiilor 

în clasa I, prevede că la înscrierea copiilor în clasa I, în afară de cerere și alte acte necesare, 

părinții sau reprezentanții legali ai acestora trebuie să prezinte Comisiei de școlarizare din 

instituția de învățământ și Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a 

limbajului și comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare, la finele 

grupei pregătitoare, eliberat de către instituția de educație timpurie pe care a frecventat-o 

copilul; în cazul copiilor care nu au împlinit vârsta de 7 ani până la începutul anului școlar sau nu 

au frecventat grupa pregătitoare, acest raport se acordă de către Comisia raională/municipală 

de școlarizare [5]. 

Analizând conținutul raportului sus-numit, am constatat că pentru a fi înscris la școală, 

copilul trebuie să posede anumite cunoștințe, capacități și deprinderi în dezvoltarea fizică, a 

sănătății și igienei personale; dezvoltarea socio-emoțională; capacități și atitudini în învățare; 

dezvoltarea limbajului și a comunicării și premisele citirii și scrierii; dezvoltarea cognitivă și 

cunoașterea lumii; să manifeste maturitate școlară.  
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Conceptul de maturitate școlară este abordat în literatura de specialitate de către Л. 

Выготский, А. Леонтьев, Д. Эльконин, Л. Божович, В. Давыдов, Л. Венгер, din perspectiva 

dezvoltării holistice a copilului. Alte cercetări evidenţiază această abordare prin relevanţa 

cunoştinţelor şi deprinderilor necesare copilului la debutul şcolar întreprinse de A. Silvestru, T. 

Дубровина, M. Dumitrana, I. Capcelea, А. Асмолов, Р. Немов, E. Păun, C. Platon, A. Coaşan, S. 

Cemortan,  J. Racu, A. Bolboceanu, P. Jelescu,  M. Vrânceanu [3].  

Maturitatea școlară reprezintă gradul de dezvoltare a abilităților și sănătății copilului, în 

care programul școlar, sarcinile, formarea sistematică și cerințele de respectare a disciplinei nu 

sunt prea dificile și nu vor influența negativ asupra sănătății și stării psihologice a copilului.  

În opinia Z. Stanciuc, stabilirea maturității școlare vizează investigația nivelului de 

dezvoltare fizică și neurofizică, a nivelului proceselor cognitive, elementare și a gradului de 

socializare a copilului, iar aspectele esențiale ale maturității școlare sunt maturitatea 

intelectuală, care prevede dezvoltarea cognitivă a copilului și se referă la procesele psihice, de 

învățare și maturitatea socială - capacitatea de a demonstra priceperi în a stabili diverse 

contacte sociale, a acționa împreună cu semenii, a se integra în mediul social [8]. 

Reieșind din cele expuse mai sus, conchidem, că maturitatea școlară este determinată de 

pregătirea fizică, cognitivă și psihologică a elevului-debutant, precum și de intercalarea 

reciprocă a acestor domenii. Propunem în continuare profilul personalității copilului care 

prezintă maturitate școlară, axat pe 6 dimensiuni, adaptat după M. Bernard [Apud 4]: 

 Dimensiunea volitivă vizează capacitatea de autoreglare, de a-și inhiba impulsurile și de a-și 

regla tendințele; 

 Dimensiunea intelectuală presupune capacitatea de concentrare, atenția și perseverența, 

necesitatea de performanță; 

 Dimensiunea mintală are în vizor capacitatea de analiză și de planificare, înțelegerea regulii 

și a normei; 

 Dimensiunea morală încadrează sentimentul datoriei și al responsabilității, conștiința 

sarcinii; 

 Dimensiunea socială presupune necesitatea de apartenență la grup, conduita socială 

adecvată în grup 

 Dimensiunea fizică include forța de rezistență la efort. 

Maturitatea școlară are o contribuție considerabilă la optimizarea procesului de adaptare 

în debutul școlar care – în opinia cercetătorilor în domeniu, A. Coaşan şi A. Vasilescu – reprezintă 

procesul de realizare a echilibrului dintre personalitatea în evoluţie a elevului pe parcursul 

formării sale şi exigenţele ascendente ale anturajului în condiţiile asimilării conţinutului 

informaţional în conformitate cu propriile disponibilităţi şi a acordării la schimbările calitative şi 

cantitative ale ansamblului normelor şi valorilor proprii sistemului de învăţământ. Aceasta 

implică acţiunea de modificare, de ajustare, de transformare a copilului pentru a deveni „apt” 

pentru şcoală, capabil de a face faţă cerinţelor instructiv-educative şi de a fi compatibil (sub 

aspectul disponibilităţilor bio-psihosociale), în acord cu normele şi regulile pretinse de 

programa şcolară pentru dobândirea cu succes a rolului şi statutului de elev.  

Adaptarea şcolară este rezultatul confluenţei, interacţiunii unui ansamblu de factori, care 

pot fi grupaţi în două categorii: factori interni (biopsihologici) şi factori externi (pedagogici şi 

socio-familiali). Factorii interni se referă la caracteristicile anatomo-fiziologice şi la variabilele 

personalităţii elevului, fiind consideraţi condiţii subiective, iar cei externi sunt independenţi de 

elev, fiind condiţii şi solicitări obiective, exterioare elevului [1]. 

Factorii interni (absenţa motivaţiei, dezinteresul, lipsa unui model stimulant, existenţa 

unor boli psihice grave, care pot fi divizaţi în: biologici și se referă la starea sănătăţii 

organismului copilului, gradul de maturitate şcolară, la anumite deficienţe ale analizatorilor, la 
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echilibrul endocrin, la boli organice, tulburări nervoase şi dezvoltarea fizică; psihologici, includ 

procesele psihice (cognitive, afective, volitive, însuşirile psihice (temperament, atitudini, 

interese), fenomene psihice (atenţia, limbajul) nivelul de inteligenţă şi de aspiraţie, atitudinea 

faţă de muncă, voinţa de a învăţa.  

Factorii externi (prezenţa unor persoane străine sau a unui mediu social ostil, prezenţa 

unor modele străine negative, conflictele şi crizele sociale şi culturale, pierderea valorilor 

morale, schimbarea mediului de origine): pedagogici, se referă la: forma de organizare a 

procesului de învăţământ; metodele şi mijloacele didactice, adecvarea acestora la copil şi la tipul 

de personalitate a acestuia; natura cerinţelor şcolare; personalitatea cadrului didactic; 

atitudinea pozitivă a învăţătorului faţă de elevi, reguli şcolare; relaţiile elev – cadru didactic; 

relaţiile elev–elev; relaţiile elev – colectiv de elevi; familiali, dintre care se remarcă drept cei mai 

importanţi: nivelul educaţional-cultural şi climatul afectiv al familiei, aspiraţiile acestora, nivelul 

de inteligenţă al părinţilor; sociali, se referă, în primul rând, la: sistemul de relaţii extrafamiliale 

şi extraconjugale între limitele căruia se desfăşoară; experienţa de viaţă a elevului; influenţa 

grupului de vârstă, efectele acestuia asupra elevului.  

Aceste categorii de factori interacţionează fiecare în sisteme de relaţii şi corelaţii, fiecare 

având un rol complementar, compensând deficitul sau stânjenind acţiunea celorlalţi, favorizând 

o bună adaptare şcolară sau determinând instalarea fenomenului de inadaptare care, de multe 

ori, cauzează „fobia școlară”, adică micul școlar refuză să meargă la școală. Statistic, „fobia 

școlară” este mai frecventă la copiii singuri la părinți. Ea este legată de diferiți factori printre 

care se pot cita anxietatea de despărțire, o depresie în legătură cu școala, o perturbare a 

personalității, o atitudine nepotrivită a unuia dintre părinți. Fobia școlară care persistă necesită 

tratament psihologic (psihoterapie, terapie comportamentală) [6].  

Cercetările şi observările efectuate de psihologi asupra elevilor din clasa I, au arătat că 

adaptarea şcolară socio-psihologică a copiilor are loc în mod diferit. Psihologul M. Bezrukih 

evidenţiază trei grupe de copii, care se delimitează prin durată diferită a adaptării şcolare.  

Primul grup de copii (56%) se adaptează la şcoală în decursul primelor două luni de 

instruire, aproximativ în aceeaşi perioadă când are loc adaptarea fiziologică cea mai acută. Aceşti 

copii se încadrează relativ repede în colectiv, leagă prietenii în clasă şi în şcoală, sunt binevoitori 

şi, fără mult efort, execută toate însărcinările propuse de învăţător. Uneori, au dificultăți în 

relaţia cu învăţătorul și cu colegii, deoarece încă nu sunt deprinși să respecte toate normele de 

conduită. Dar, la sfârşitul lunii octombrie, aceşti copii, în totalitate, se încadrează în noul statut – 

cel de elev.  

O altă grupă de copii (30%) au o perioadă de adaptare mai lungă. Aceşti copii nu pot 

interioriza noua activitate - cea de învăţare, de comunicare cu învăţătorul sau semenii - ei se 

joacă la lecţii, vorbesc cu colegii, nu reacţionează la observaţiile învăţătorului și dacă 

reacţionează, atunci o fac foarte dureros, cu lacrimi. De regulă, ei întâmpină dificultăți la 

însuşirea conţinuturilor curriculare. Abia la sfârşitul primului semestru, reacţia lor devine 

adecvată, apare interesul și atitudinea pozitivă faţă de procesul educațional.  

În ultima categorie (14%) sunt incluși copiii la care adaptarea şcolară decurge anevoios, 

cu dificultăți de învățare, comportament deviant, instabilitate emoţională, izolare de grup  etc. 

[10]. 

În urma cercetărilor realizate cu referire la adaptarea şcolară, A. Coaşan, S. Ghin, M. 

Bezrukih susțin ideea că: 

 Frecvenţa copiilor care se adaptează foarte bine solicitărilor şcolare este mai mare decât 

a celor care au rezultate şcolare excepţionale. 

 Un copil se adaptează cu atât mai uşor în clasa I, cu cât a început să frecventeze mai de 

timpuriu o colectivitate de copii / creşa sau grădiniţa.  
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 Se adaptează mai uşor acei copii care provin din familii cu mai mulţi copii, mai ales, dacă 

sunt fraţi, surori mai mari. 

 În clasa I diversitatea conduitelor adaptive se resimt în mod inegal în funcţie de sex, de 

nivelul dezvoltării psihice, de volumul cunoştinţelor.  

 Fetele se adaptează la mediul școlar mai repede, în raport cu băieţii, de nivel intelectual 

egal.  

 Vârsta copilului are o mare importanţă în procesul de adaptare, deoarece copiii veniţi la 

şcoală de 6 ani şi cei de 7 ani diferă prin dezvoltarea fizică, psihică, funcţională [Apud 7].  

Efortul sporit la care este supus copilul pentru a se adapta sarcinilor şcolare, în condiţiile 

actuale de puternică ascensiune socio-culturală şi de explozie informaţională, potenţează 

diversificarea necontenită a dificultăţilor de adaptare a elevilor la cerinţele procesului 

instructiv-educativ [11]. 

În concluzie, conchidem că adaptarea copilului în debutul școlar reprezintă un proces 

complex, proiectat și monitorizat care include acțiunea de modificare, ajustare, transformare a 

copilului la noile cerințe instructiv-educative, în concordanță cu disponibilitățile bio-psiho-

sociale ale acestuia, în vederea asigurării unui raport optim între personalitatea elevului în 

devenire și mediul educațional; este rezultatul confluenţei și interacţiunii dintre factorii interni, 

externi (pedagogici, familiali și sociali). 

Pentru a facilita procesul de adaptare a copilului în debutul școlar, elevului trebuie să i se 

ofere un mediu de învățare prielnic, inovativ, stimulativ, captivant și personalizat; să i se asigure 

starea de bine; să-i fie sprijinită și ghidată familia. 
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