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ORIENTĂRI VALORICE ALE MANAGERILOR GRUPEI DE COPII  

ȘI PĂRINȚILOR VERSUS MANIFESTĂRI COMPORTAMENTALE  

ALE PREȘCOLARILOR 

Diana ANTOCI, dr. conf. univ. 

Catedra Psihopedagogie și Educația Preșcolară, UST 

Elena BURLADEAN, masteranda UST 

Director IP nr.3, Pohrebea, Dubăsari 

Rezumat. Cercetarea teoretico-experimentală scoate în evidență importanța orientărilor valorice ale managerilor 

grupei de copii și părinților în manifestările comportamentale ale preșcolarilor. Conținutul reflectă informații de 

ultimă actualitate ce țin de specificul orientărilor valorice, cum ar fi instrumentale și terminale ale cadrelor didactice 

și părinților, particularitățile manifestărilor comportamentale ale preșcolarilor, raportul dintre variabilele studiate. 

Rezultatele obținute pot constitui baza pentru consolidarea parteneriatului grădinița-familie, elaborarea 

recomandărilor pentru specialiștii din instituțiile de învățământ preșcolar și părinții. 

Cuvinte-cheie: valori instrumentale/terminale, orientări de valoare, managerii grupei de copii, părinți, preșcolari. 

 

Abstract Theoretical-experimental research highlights the importance of value orientations of the managers of 

children group, parents and behavioral manifestations of preschoolers. The content reflects latest information related 

to the specifics of value orientations, such as instruments and terminals of teachers and parents, the particularities of 

behavioral manifestations of preschoolers, and relationship between the variables studied. The obtained results can 

be the basis for consolidating the kindergarten-family partnership, and elaboration of recommendations for the 

specialists from the preschool educational institutions and parents. 

Keywords: instrumental value, terminal value, value orientations, managers of children group, parents, preschoolers. 

 

Analiza literaturii de specialitate cu referire nemijlocită la conceptul de orientare valorică ne 

scoate în evidență mai multe aspecte interesante. Spre exemplu, în Dicționarul de sociologie, 

coordonat de C.Zamfir și L.Vlăsceanu, identificăm o tipologie a valorilor: valori individuale și 

valori ale grupului, numite orientări valorice. Orientările valorice, la rîndul lor, se împart în 

orientări dominante (categorii mari de valori) și orientări variante (diferențiabile după etnie, clasă 

socială, rol etc.). Orientările valorice dominante reprezintă un pattern universal al orientărilor 

valorice universale. Acest pattern, consideră F.Kluckhohn, poate fi depistat în urma analizelor 

problemelor unei societăți, iar răspunsurile la aceste probleme constituie aceste orientări. În 

viziunea acestei cercetătoare, valorile dominante sînt acele valori fundamentale, care oferă soluții 

și definesc specificul grupului. Opțiunile unor indivizi care nu se referă la valorile dominante se 

numesc valori de substituție sau variante/abateri” [4, p. 650]. 

După cum identificăm în literatura de specialitate [5, p. 34]. noţiunea „orientări valorice” 

pentru prima dată a fost aplicată de către sociologul U. Tomas în anii 20 ai sec. XX, care le-a 

definit ca „atitudine socială” care reglează/ regulează/ gestionează comportamentul omului/ 

individului. 

Prezintă interes definiția propusă de autoarea D. Antoci care analizând multiplele abordări 

teoretico-științifice în vederea interpretării conceptului „orientare valorică” conchide că acesta 

„reprezintă procesul de monitorizare de o valoare sau setul de valori al ansamblului de convingeri, 

5



atitudini, comportamente aflate în interrelaționare ierarhică în cadrul sistemului de personalitate. 

Tot unitar rezultat din corelarea valorilor ierarhizate conform preferințelor și situațiilor curente ale 

personalității constituie sistem de valori, care se află în permanentă modificare statică pentru o 

anumită perioadă (relativ scurtă) din viața subiectului și dezvoltare dinamică pe o perioadă mai 

extinsă a vieții cu atingerea punctelor de transcendență” [2]. 

În opinia autoarei I.Gîncu, în cadrul tezei sale de doctorat conchide că „orientarea valorică 

reprezintă alegerea unei persoane privind diversitatea de valori, care fiind selectate, se grupează 

într-un sisten de valori organizate şi influențează persoana la nivel atitudinal şi comportamental”. 

Deci, orientările valorice ar fi valori încorporate, dar care sînt specifice, în felul lor, prin referirea 

la anumite pattern-uri [6, p. 21]. 

Utilizând termenul „orientare de valoare” am făcut o trimitere implicită la concepția lui 

Kluckhohn „concepţie organizată şi generalizată, influenţând comportamentul, cu privire la 

natură la locul omului în ea, la relaţiile omului cu ceilalţişi cu privire la dezirabil şi indezirabil, aşa 

cum pot fi acestea legate de mediu şi de relaţiile inter-umane” [7 p. 411]. 

Autorii ruși А.Г. Здравомыслов [11] și В.А. Ядов [12] consideră că orientările valorice 

sunt „cele mai importante elemente ale structurii personalităţii, dezvoltate pe parcursul acumulării 

experienţei de viaţă a individului” și respectiv „ și acestea devin „criterii în luarea deciziilor în 

situaţii în care se impune alegerea celor ce corespund moralității”. 

Analiza literaturii de specialitate a conceptului „orientări valorice” ne permite intr-un final 

să concluzionăm că acestea reprezintă o unitate de valori ierarhic interconexe, care direcţionează 

activitatea individului. În conştiinţa individului valorile sunt reflectate ca indicatori și scopuri 

prioritare ale vieţii. Ele se realizează în plan dinamic şi activ în personalitatea individului, se pot 

manifesta în plan cognitiv, afectiv, comportamental, în domeniul relaţiilor interpersonale, în 

domeniul relaţiilor „individ-natură”, prin raportare la Eu-l propriu etc 

M.Rokeach menționează că menirea valorilor umane constă în formarea și acumularea unui 

ansamblu de standarde, principii pentru a direcţiona eforturile personale în realizarea necesităţilor 

şi, după posibilitate, amplificarea autoestimării, dezvoltarea autoimaginii percepute de noi şi de 

alţii ce ar corespunde pozițiilor sociale şi instituţionale, moralităţii şi competenţei [3].  

Pentru Rokeach [10] o valoare se referă la o singură convingere de mare generalitate, care 

trece peste situații și obiecte particulare. Valorile sunt la un individ de ordinul zecilor, din punct 

de vedere al principiilor fundamentale despre tipuri de comportament sau scopuri supreme ale 

existenței. De asemeni, în concepția lui Rokeach valorile sunt intim ancorate în eu, proprii 

omului, „credințe care ne orientează afectiv în privința obiectelor, ideilor sau comportamentelor”. 

Milton Rokeach propune o teorie cu privire la valori și la modul în care acestea se constituie 

într-un sistem. Autorul definește valoarea astfel: „credință de durată că o anumită cale sau un scop 

al existenței sunt de preferat, din punct de vedere social sau personal, fără de o cale sau un scop 

opuse” [8]. Valorile nu există separat, ci sunt încadrate într-un sistem de valori, care reprezintă o 

organizare de durată a credințelor în ceea ce privește scopurile existenței și la modurile 

considerate dezirabile de atingere a acestora. În cadrul sistemului, fiecare valoare este orientată 
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prioritar în funcție de celelalte valori, astfel că la un anumit moment dat o anumită valoare poate 

să fie prioritară. Schimbarea valorilor presupune reordonarea priorităților în cadrul sistemului 

valoric individual. Astfel că, sistemul de valori este ”suficient de stabil ca să 

reflecte personalitatea individului”, însă și ”suficient de instabil ca să permită rearanjări ale 

priorităților valorice, ca rezultat al schimbărilor survenite în cultură, societate, experiență 

personală” [8]. 

Această stabilitate a sistemului axiologic al individului se traduce în plan social prin 

persistența orientărilor valorice, împărtășite la un moment dat de către membrii societății. 

M.Rokeach declară că valorile ființei umane sunt constituite dintr-un număr de cogniţii sau 

idei esenţiale, stările finale dorite ale existenţei şi modelele dorite de comportament, instrumentale 

pentru realizarea lor, care sunt apte de a organiza pentru formarea priorităţilor diferite [9]. 

Savantul raportează valoarea la o convingere de durată similară cu un anumit mod de 

comportament sau scop al existenţei. Valoarea presupune o preferinţă specifică pentru un anumit 

tip de comportament sau anumite scopuri care pot fi personale sau sociale. M.Rokeach a stabilit 

două tipuri de valori: unele privind un anumit tip de comportament şi valori privind un scop al 

existenţei, o anumită stare finală. Pe primele le-a denumit valori instrumentale, ele fiind grupate la 

rândul lor în valori morale şi valori de competenţă. Celelalte sunt valori terminale care se divid la 

rândul lor în valori personale şi valori sociale. Având ca baza poziția expusă M.Rokeach a 

elaborat un instrument psihologic pentru evaluarea acestor valori [apud 8]. 

Testul pentru studiul valorilor după M. Rokeach [apud 1] determină ierarhii pentru două 

liste A şi B de valori, în care sunt scrise câte 18 valori terminale (scop) şi instrumentale (mijloc). 

Deci, prima metodă aplicată în cercetare a fost testul aprecierii orientărilor valorice al lui Milton 

Rokeach. Autorul a construit în 1973 o grilă axiologică, alcătuită, operaţional dintr-o listă de 

atribute, fiecare desemnând o valoare specifică. Valorile erau explicate pe scurt, semantic, iar 

subiecţilor li se cerea să le ierarhizeze în ordinea importanţei valorii respective, considerând 

valorile principii călăuzitoare în viaţă. Scala de valori a fost obţinută de Rokeach pe bază de 

intuiţie şi se dorea a fi o listă destul de completă a valorilor umane existente. Autorul a clasificat 

valorile în două tipuri: valorile finalităţi, reprezentate de idealuri sau scopuri, şi valori 

instrumentale, desemnate de moduri de conduită. Pentru mai multe decenii această sistematizare 

axiologică a constituit cea mai complexă şi mai nuanţată configurare valorică a identităţilor 

personale şi colective.  

Prezenta cercetare a avut drept scop studiul orientărilor valorice ale părinților  moderni 

pentru care a fost aplicat testul orientărilor valorice elaborat de M.Rokeach. În studiul 

experimental au participat 58 de subiecți. 

Valorile scop şi valorile instrumentale au fost organizate de către adolescenți în ordinea 

importanţei acestora pentru ei, astfel încât aceștea au obţinut, respectiv, punctaj diferit. În 

conformitate cu acest punctaj atât valorile terminale (scop), cât şi valorile instrumentale (mijloc) 

au obţinut şi ranguri diferite. Aceste rezultate sunt prezentate în tabelul nr.1. 
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Tabelul 1. Indicii valorilor terminale și instrumentale ale adulților, după M.Rokeach 

Valori terminale Puncte 
Cota 

parte % 
Valori instrumentale Puncte 

Cota 

parte % 

1. Viața activă 494 5,84 % 1. Acuratețe 502 6,05 % 

2. Înțelepciunea vieții 484 5,72% 2. Bune maniere 514 6,20% 

3. Sănătate 524 6,20% 3. Cerințe înalte 428 5,16% 

4. Muncă interesantă 470 5,56% 4. Veselie 424 5,11% 

5. Frumusețea naturii și a artei 452 
5,35% 5. Diligența   

(disciplina) 
484 5,84% 

6. Iubirea 498 5,89% 6. Independența 454 5,47% 

7. Siguranța financiară 458 
5,42% 7. Intransigență față de 

sine și alții 
372 4,49% 

8. Prieteni buni 454 5,37% 8. Educație (studii) 484 5,84% 

9. Recunoașterea publică 440 5,20% 9. Responsabilitate 498 6,00% 

10. Cunoaștere 468 5,53% 10. Raționalism 466 5,62% 

11. Viața productivă 456 5,39% 11. Autocontrol 468 5,64% 

12. Dezvoltare continuă 480 
5,68% 12. Curaj în susținerea 

opiniei proprii 
458 5,52% 

13. Distracții 406 4,80% 13. Voință 472 5,69% 

14. Libertate 444 5,25% 14. Toleranță 440 5,31% 

15. Viață familială fericită 524 6,20% 15. Viziuni largi 406 4,90% 

16. Fericirea celorlalți 466 5,51% 16. Onestitate 490 5,91% 

17. Creație 454 
5,37% 17. Eficacitate în 

activitate 
456 5,50% 

18. Încredere în sine 
48

4 

5,7

2% 

18. Delicatețe 

(sensibilitate) 

47

8 

5,7

6% 

Analiza datelor din tabelul 1. ne scoate în evidență că în lotul experimental investigat 

ierarhizarea valorilor-terminale (valori-scop) este următoarea: Sănătatea fizică și mentală – 

6,20%, Viața de familie fericită - 6,20% și Iubirea – 5,89%.  Iar în ceea ce privește valorile 

instrumentale care prevalează putem menționa că sunt: Bunele maniere (6,2%), Acurateția 

(6,05%) și Responsabilitatea (6,0%). 

La polul opus în randul Valorilor Terminale identificăm: Distracția (diverstismentul) – 

4,80%, Recunoașterea publică – 5,20% și Liberatea – 5,25%, iar în rândul Valorilor 

Instrumentale avem cea mai mica frecvență înregistrată pentru: Intransigență față de sine și alții - 

4,49%, Viziuni largi – 4,90% și Toleranță – 5,31%. 

Figura 1. arată rezultatele valorilor terminale obținute în urma aplicării testului lui M. 

Rokeach pe grupul de părinți:  
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Figura 1. Indicii valorilor terminale ale grupului experimental de părinți  

după M. Rokeach (%) 

Analizând figura 1. observăm că pentru întreg lotul experimental valorile terminale 

(valorile-scop) cu cea mai înaltă prioritate sunt valoarile - Sănătatea fizică și mentală 6,20%; 

valoarea - Viața de familie fericită 6,20%. De menționat că valoarea cu frecvența cea mai redusă a 

fost constatată valoarea Distracții 4,80%; valoarea Recunoașterea publică 5,20%. 

 Astfel, aceste rezulate ne permit să constatăm că valorile de prioritate înaltă sunt valorile 

personale sănătate și viață familială fericită, fapt ce demonstrează că aceste persoane au depăsit 

perioada adolescenței, au aderat la un cod de valori sociale, ceea ce și explică frecvența înaltă a 

acestora. 

Figura 2. arată rezultatele valorilor instrumentale obținute în urma aplicării testului lui M. 

Rokeach pe grupul de părinți. 

Analizând figura 2. constatăm că frecvențele mai mari pentru valorile din această categorie, 

părinții le-au făcut pentru valorile: Bunele maniere 6,20%, Acurateția 6,05%, Responsabilitatea 

6,00%.  

În opinia părinților, valoarea Intransigență 4,49% și valoarea Viziuni largi 4,90% nu 

constituie valori preferențiale. Rezultatele obținute în urma analizei frecvențelor nu au scos în 

evidență diferențe calitative semnificative între ierarhiile valorilor grupului de participanți. Putem 

a ne orienta mai mult spre incoerențele pe planul valoare-scop – valoare-mijloc. În încercarea de a 

contura profilul valoric al părinților că au fost interiorizate valorile promovate de contextul socio-

cultural în care a avut loc socializarea acestora.  
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Figura 2. Indicii valorilor instrumentale ale grupului experimental de părinți 

după M.Rokeach (%) 

Repartizarea valoriloi terminale este una radicală: sau în prim plan, sau al doilea plan. 

Valorile instrumentale au o scală de distribuire mai largă, ceea ce constituie moduri specifice în 

acțiune pe care părinții/adulții/tinerii le folosesc la un anumit moment pentru a atinge un scop 

dorit (valori terminale). Ele permit realizarea celor propuse, satisfacția nevoilor umane și se 

manifestă prin comportamente circumstanțiale acceptate social. 

Pentru evaluarea manifestărilor comportamentale ale preșcolarilor, a fost elaborată de noi 

Fișa de observare, care a inclus 23 de criterii și evidențiate manifestări comportamentale specifice 

pentru fiecare criteriu.  

Mai jos prezentăm în tabelul nr.2 rezultatele manifestărilor comportamentale care au obținut 

indicii mai înalți și cei care au fost evaluați cu indici mai scăzuți.   

Am utilizat această fișă pornind de la faptul cunoscut precum că observarea asigură, 

obţinerea unor informaţii detaliate cu privire la copilul analizat, cu o intervenţie minimă în 

activitatea acestuia, astfel încât să poată fi analizat într-adevăr comportamentul său şi nu 

interacţiunea cu instrumentul de evaluare.  

Tabelul 2. Mediile rezultatelor comportamentelor preșcolarilor  

înregistrate conform Fișei de observație 

Nr. Manifestări comportamentale a copiilor Media 

1. Devine anxios când apare vreun conflict în grup 3,55 

2. Manifestă simpatie evidentă față de 1-2 colegi de grupă 3,14 

3. Stabilește ușor relații cu alte persoane în afara grupei 3,24 

4. Îşi controlează exprimarea sentimentelor 3,12 

5. Respectă regulile în activităţi 3,70 

6. Face schimb de jucării şi alte obiecte  3,05 

7. Caută soluţii pentru rezolvarea problemelor apărute cu copiii 3,10 

8. Ţine cont de dorinţele şi nevoile altor copii 3,24 

9. Primește satisfacție de la comunicarea cu 1-2 colegi de grupă 3,75 

10. Manifestă tendința de a fi în centrul atenției 2,24 

11. Manifestă tendința de a se supăra pe colegi 2,33 
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12. Face scene de isterie 2,57 

13. Nu ajunge la o înțelegere cu semenii, nu se împarte cu ei 2,57 

Analizând tabelul de mai sus, observăm două manifestări comportamentale cu cei mai mari 

indici:  Primește satisfacție de la comunicarea cu 1-2 colegi de grupă 3,75;  Respectă regulile în 

activităţi 3,70. Din aceste manifestări rezultă că în familiile proprii se vorbește prin ascultare cu 

copiii despre ceea ce-i îngrijorează, despre problemele lui sau lucrurile care îl preocupă. O 

comunicare activă dezvoltă în copii curaj, capacităţi de înţelegere reciprocă, vor fi mai capabili pe 

viitor să-şi susţină puntul de vedere şi să şi-l expună. Dacă văd că sunt ascultaţi, copiii tind să se 

deschidă gradat. În general copiii nu sunt rebeli față de reguli, ci le acceptă cu plăcere. Regulile 

sunt cadrul în care copiii se pot exprima, își pot compara succesele cu cele ale altora și își pot 

evalua propriile capacități. Copiii înţeleg că prin respectarea regulilor sunt în siguranţă, că regulile 

au ca sursă iubirea pentru ei şi dorinţa de a-i asigura un mediu şi un parcurs optim dezvoltării sale 

armonioase. 

În continuare în tabelul 3. am stabilit corelația care există între orientările de valoare 

identificate la părinți și manifestările comportamentale ale preșcolarilor. 

Tabelul 3. Coeficienții de corelație dintre orientările valorice (M. Rokeach) ale 

cadrelor didactice, părinților și manifestările comportamentale ale preșcolarilor  

după Pearson 

Variabilele orientărilor valorice și manifestărilor 

comportamentale 

Coeficientul de 

corelație, r 

Pragul de 

semnificație, p 

Iubirea / Manifestarea de a face compromisuri r = 0,284 p ≤ 0,035 

Înțelepciunea vieții / Manifestarea tendinței de supărare pe 

colegi 

r = - 0,284 p ≤ 0,036 

Intransigență față de sine și alții / Exprimarea dezacordului 

față de comportamentele incorecte  

r = 0,394 p ≤ 0,003 

Educația / Anxietate când apar conflicte  r=-0,284 p≤0,036 

În urma efectuării analizei corelației după Pearson cu ajutorul programului SPSS-22,0 am 

determinat că orientările de valoare ale cadrelor didactice și părinților după testul M. Rokeach, 

corelează semnificativ-pozitiv și semnificativ-negativ cu manifestările comportamentale ale 

preșcolarilor:  

− iubirea cu manifestarea de a face compromisuri;  

− înțelepciunea vieții cu manifestarea tendinței de supărare pe colegi;  

− intransigență față de sine și alții cu exprimarea dezacordului față de comportamentele 

incorecte;  

− educația cu anxietate când apar conflicte. 

Astfel, în concluzie putem menționa că manifestarea caracteristicilor comportamentale țin 

de particularitățile de vârstă a preșcolarilor, dar care este stabilit că pot fi supuse influenţelor 

modelelor educaționale din familie, fapt confirmat prin datele corelaționale obținute mai sus. 

Rezultatele studiului au vizat că părinții preșcolarilor cunoscându-și valorile personale 

cunosc dezvoltarea personalității copiilor, ceea ce reduce riscul de apariție a comportamentelor 

neadecvate care duc la probleme și situații de criză. 
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Concluzii. Studiul realizat în vederea determinării specificului orientărilor de valori ale părinților 

ne permite se constatăm plasarea ierarhică a valorilor în sistemul de valori al personalității; 

atingerea unor valori de perspectivă se desfășoară în baza celor atinse în prezent de subiect și 

acceptate de mediul social definitoriu în determinarea modului de acțiune; poziția valorilor 

instrumentale se conturează pe fundalul experiențelor, trăirilor afective, nivelului de informare și 

modului de cunoaștere a adulților; valorile instrumentale se structurează intuitiv și se modifică 

ușor conform preferințelor, situațiilor, influențelor din exterior, interrelaționează, se sprijină 

reciproc având ca țintă valori terminale.  
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Rezumat. Articolul dat redă un studiu teoretico-experimental de identificare a valorilor și convingerilor după 

care se ghidează adolescenții și determinarea relației dintre aceste două componente în vederea identificării 

particularităților de formare a valorilor la vârsta adolescentină.  

Cuvinte-cheie: vârsta adolescentină, valori, convingeri, particularități.  

Summary. This article includes a theoretical and experimental study to identify the values and beliefs that 

guide adolescents and determine the relationship between these two components in order to identify the 

particularities of value formation in adolescence. 

Keywords: adolescent age, values, convictions, particularities.  

 

Valoarea este unul dintre cele mai studiate și abordate concepte în psihopedagogie. 

Drept dovadă acestui fapt, sunt multiple cercetări în domeniul psihologiei, sociologiei, 

culturologiei, pedagogiei, etc. Cu toate că volumul cercetărilor este impunător, totuși, până în 

prezent puțin se cunoaște despre specificul formării valorilor și factorii care influențează acest 

proces. Cercetarea în cauză este actuală și din considerentele perioadei de vârstă 

adolescentină, care a iscat dintotdeauna un interes deosebit prin faptul că această perioadă de 

dezvoltare este caracterizată drept perioadă de mari transformări la nivel fiziologic și psihic.  

Există o varietate de definiții și interpretări, păreri care nu pot ajunge la un acord între 

ele. G. Allport, făcând referințe la valori, le caracteriza drept forțe motivaționale care domină 

în viață [apud 6]. Psihologii A. Langle [5] și А. Н. Леонтьев [apud 9]. caracterizează valorile 

ca atitudinea omului față de sine, față de viața proprie, datorită căreia valorile pot afecta 

puternic interiorul acestuia; cu alte cuvinte, valorile se formează în contextul unei culturi și 

devin importante pentru om, când capătă un sens pentru el. 

În lucrarea sa „Personalitate și societate în tranziție” S. Chelcea [2] scria: „Valorile nu 

există în mod izolat, ele se structurează în sisteme ierarhizate complexe și contradictorii, 

dinamice, reflectând condițiile intrinseci vieții sociale”. Astfel, autorul susține că valorile se 

organizează într-un sistem de valori în cadrul personalității. 

А. Г. Здравомыслов [8] apreciază orientările valorice ca fiind cele mai importante 

elemente ale structurii personalității, dezvoltate pe parcursul acumulării experienței de viață 

a individului [apud 3]. 

În ceea ce privește formarea sistemului de valori și perioadele formării lor, P. Iluț [4] 

consideră acest sistem într-un sens mai propriu, în perioada preadolescenței, putem vorbi 

despre perioada praxiologică, iar spre sfârșitul adolescenței, începutul tinereții procesul 

orientărilor valorice atinge un apogeu, rămânând un proces deschis. 

D. Antoci [1] definește mecanismul de formare a valorilor drept proces continuu care 

începe cu exteriorizarea comportamentelor antrenând sfera cognitivă, afectivă, volitiv-
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motivațională a subiectului, treptat formând atitudini și convingeri prin care prinde contur 

valoarea corespunzătoare. Apoi, duce la formarea atitudinilor și convingerilor care modelează 

valoarea corespunzătoare. Acest mecanism prezintă procesul de formare a valorii și este 

reprezentat schematic în figura 1. Această valoare se dezvoltă continuu, interacționând cu alte 

valori și componente ale altor sisteme de valori și orientări. 

 

Figura 1. Mecanismul de formare a valorilor și de ghidare (după D. Antoci) [1] 

Valorile formează sistem de valori, se dezvoltă perpetuu, interacționează/condiționează 

cu alte valori. Orientarea valorilor include setul de convingeri, atitudini, emoții și 

comportamente monitorizate de o valoare sau de un număr de valori în interrelația proximă. 

Rezultatul cuprinzător al corelației valorilor ierarhice formează un sistem de valori, care este 

permanent static pentru o anumită perioadă (relativ scurtă) a vieții umane și se află în 

dezvoltare dinamică pe o perioadă mai lungă [1]. 

În general, convingerea este definită drept opinie fermă că ceea ce gândim este adevărat. 

De obicei, convingerile, în forma lor incipientă, nu prezintă importanță. Există o distincție 

fină între atitudini și convingeri. Adesea, convingerile formează, cel puțin parțial, 

fundamentul atitudinilor. M. Rockeach [apud 7] afirmă că convingerile sunt exprimate în 

atitudini. Mai mult, ansamblul convingerilor intră în alcătuirea sistemului de orientare al 

personalității. 

Inițial, psihologii au tratat convingerile ca și cum ar fi cea mai simplă formă de 

reprezentare mintală și, prin urmare, unul dintre elementele de bază ale gândirii conștiente. 

Avansând în cercetări în domeniu, potrivit cu definiția dată în dicționarul de psihologie, 

termenul de convingere a dobândit în psihologie înțelesul de orientare, acțiune, idee dotată cu 

certitudine subiectivă [6]. 

În psihologia contemporană termenul de convingeri nu este însă asociat cu o evidență 

axiomatică sau categorică demonstrată, ci desemnează, în principal, opțiunile subiective în 

situații de alegere sau de conflict valoric. Convingerea se impune prin necesitatea internă, ea 
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rezultă din asocierea unei idei cu o trebuință, din implantarea afectivă a ideii sau normei, care, 

astfel, dobândește valoare [6]. 

Fiind menționate cele de mai sus, ne-am propus să determinăm relația dintre valori și 

convingeri, drept component a mecanismului de formare a valorilor la adolescenți. În 

continuare sunt prezentate datele experimentului de constatare, realizat pe un eșantion de 210 

de elevi din clasele a VIII-a și a IX-a, din licee din mun. Chișinău, cuprinși între vârstele 14-

17 ani. În cadrul cercetării experimentale au fost aplicate: testul de identificare a valorilor 

(GOPTPC) și Scala de atitudini și convingeri II după DiGiuseppe, Leaf, Exner, & Robin 

(1988).  

 

Figura 2. Indicii medii ai valorilor identificate (GOPTPC) la adolescenți din lotul 1 și 2 

după testul de identificare a valorilor (puncte) 

În Testul de identificare a valorilor (GOPTPC) este prezentată o listă din 37 de valori 

cu o descriere succintă a fiecărei valori în parte. Subiecții au primit instrucțiunea de a bifa 
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valorile care reprezintă importanță și după care au hotărât să-și trăiască viața, având 

posibilitatea să bifeze oricât de multe ar dori.  

Rezultatele obținute au fost organizate conform loturilor de subiecți din liceele în care 

au fost aplicate și reprezentate în figura 2. 

Din analiza datelor experimentale, observăm că adolescenții din cele două loturi se 

ghidează, în mediu, după aceleași valori, majoritatea diferențelor fiind de câteva sutimi (de la 

0,02 până la 0,26 p. c.). Analiza cantitativă a valorilor ne permite să evidențiem cele mai 

frecvente valori identificate la adolescenți.  

Conform rezultatelor obținute, constatăm că la nivelul cel mai înalt, din toate valorile, 

se află prietenia. Acumulând un punctaj de 0,82p. din lotul 1 și 0,86p. din lotul 2 înțelegem 

că adolescenții consideră prietenia ca o valoare după care sunt hotărâți să-și trăiască viața. 

Această valoare presupune dorința de a avea prieteni stabili și plini de afecțiune, mulțumire 

și starea de bine, bucurie și veselie. Prieteni buni sunt de o importanță vitală pentru 

dezvoltarea multilaterală a adolescentului, oferind posibilitatea de a-și dezvolta calități de 

caracter în vederea inițierii și menținerii acestor relații, vor lucra la ridicarea nivelului calității 

vieții a adultului în devenire.  

Observăm indicii înalți și la valoarea echilibru, 0,86p. la lotul 1 și 0,78p. la lotul 2, care 

este cea de-a doua valoare identificată. Această valoare presupune menținea echilibrului între 

locul de muncă și viața personală în ceea ce privește alocarea de timp și energie, fără a merge 

în extreme. Adolescenții realizează că părinții nu tot timpul reușesc să facă acest echilibru în 

familiilor lor și gândesc că aceasta ar fi motivul relațiilor încordate în familie, mai ales în 

contextul în care părinții sunt plecați peste hotare, să muncească, lipsindu-i de grijă, afecțiune, 

timp pe copii de vârsta adolescentină care suferă din acest motiv.   

Realizarea sau împlinirea este o altă valoare identificată la adolescenți cu un scor de 

0,85p. la lotul 1 și, respectiv, 0,78p. la lotul 2. Această valoare se manifestă în tendința de a 

obține rezultate semnificative, îndeplinirea cu succes a unor sarcini și proiecte. Preocuparea 

adolescenților de viitorul lor și gândurile la tot ce-i așteaptă după ce vor finisa liceul, 

facultatea, toți se văd oameni realizați, de succes și împliniți în ceea ce fac. De aici înțelegem 

de ce rezultate sunt la așa nivel înalt.  

O altă valoare identificată cu un scor de 0,74p. la lotul 1 și 0,84p. la lotul 2, este creația. 

Aceasta presupune conceperea sau fondarea unui lucru sau a unei idei. Fiind energetici, 

curioși, dornici să primească răspuns la întrebările care-i frământă, ei caută să se evidențieze  

îndeplinind  toate lucrurile într-o manieră creativă. Folosirea imaginației va spori funcționarea 

proceselor psihice cognitive.   

Fericirea familială a acumulat scorul de 0,72p. la lotul 1 și 0,81p. la lotul 2 ne arată că 

această valoare are prioritate. Această valoare presupune concentrare asupra relației cu 

familia, asupra timpului și atenției acordate părinților, rudelor, iar în viitor, partenerului de 

viață și copiilor.  
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Sănătatea, la rândul său, este o valoare care nu este de mare importanță între 

adolescenți, care înregistrează scor mai scăzut de numai 0,79p. și, respectiv, 0,74p. la lotul 2. 

Această valoare presupune funcționarea optimă a organismului, minții și a spiritului. Pe de o 

parte, ei consideră că au o viață întreagă înainte, sunt plini de energie și putere, iar, de altă 

parte, sunt părinții care se îngrijesc de acest aspect. Pentru că marea majoritate nu au 

întâmpinat probleme serioase cu sănătatea, aceasta nu prezintă o valoare de top. Desigur, că 

lucrurile se schimbă, atunci când ei ajung să sufere de o boală grea sau incurabilă, sau poate 

pierd o persoană dragă.  

Armonia este o valoare ce a fost marcată cu 0,77p. de adolescenți din lotul 1 și, 

respectiv, 0,69p. de lotul 2, presupune liniște interioară și seninătate.  

Un scor foarte scăzut, sub nivelul mijlociu, constatăm la valorile spiritualitate (0,33p. 

și 0,49p.) și integritate (0,59p. și 0,33p.). Presupunem că lipsa modelelor demne de urmat, pe 

care ei ar putea vedea la adulți, la covârstnici, colegi și pentru țin mai mult la opiniile colegilor 

decât la cei adulți, ajung să nu prețuiască aceste 2 valori importante pentru formarea 

aspectului moral al personalității. Aceasta ar putea explica mai bine comportamentele 

deviante, tot mai des regăsite în rândul adolescenților în zilele noastre.   

Considerăm important să identificăm particularitățile valorilor deținute pe întreagă 

vârstă adolescentină. Pentru o comparație mai vizibilă a rezultatelor obținute, a fost elaborată 

figura 3. 

 

Figura 3. Indicii medii ai valorilor identificate la adolescenți pe vârstă pe întreg lot 

experimental după testul de Identificare a valorilor (GOPTPC) 

Scala de atitudini și convingeri II a fost elaborată de către R. DiGiuseppe, R. Leaf, În 

baza rezultatelor prezentate în figura 3 se observă că perioada inițială (14 -15 ani) a 
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adolescenței se evidențiază prin următoarele valori: prietenia, creația, echilibru; pentru 

vârsta de 16 ani sunt caracteristice valorile: fericirea familială, prietenia, realizarea; la 17 

ani sunt evidențiate valori: prietenia, respectul,  învățarea. Conform datelor prezentate în 

figurile de mai sus, putem observa cu ușurință o analiză comparativă a ponderii procentuale 

cu privire dinamica valorilor. 

T. Exner, & M. W. Robin în 1988. Eficiența instrumentului este sporită de faptul că 

permite calcularea unor scoruri separate pe diferite tipuri de convingeri iraționale, precum și 

estimarea unor variabile globale de raționalitate / iraționalitate. De asemenea, scala conține 

72 de itemi, formulați într-un limbaj accesibil, fiind ușor de administrat și cotat.  

 

Figura 4. Indicii medii ai convingerilor la adolescenți 

după R. DiGiuseppe, R. Leaf, T. Exner, & M. W. Robin (p. c.) 

Analizând datele din figura ce urmează (fig. 4), observăm că și convingerile s-au 

distribuit uniform în limitele 88,32p.c. – 98,54p.c. ceea ce ne permite să concluzionăm că 

convingerile măsurate de această scală influențează în aceiași măsură copiii de vârstă 

adolescentină.  

De asemenea, este important de menționat că scala de atitudini și convingeri II permite 

determinarea convingerilor potrivit cu „modul de frazare”, care poate fi de două feluri: 

raționale și iraționale. Astfel, convingerile raționale despre evenimentele de activare negativă 

vor produce răspunsuri funcționale și adaptive cognitive, afective, comportamentale și 

fiziologice, în timp ce credințele iraționale despre evenimente de activare negativă vor da 

naștere la disfuncționalități și inadaptări cognitive, afective, comportamentale și fiziologice. 

 

Figura 5. Indicii medii ai convingerilor raționali și iraționali la adolescenți  

după Digiuseppe, Leaf, Exner & Robin (p.c.) 
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Observăm din figura 5 că convingerile iraționale prevalează cu aproximativ 20p.c. pe 

cele raționale. Convingerile iraționale: sunt cogniții evaluative (adică relevante pentru 

scopurile individului), cu semnificație personală, de natura absolutistă, dogmatică; ele 

generează emoții negative neadaptative și sunt iraționale deoarece sunt rigide și blochează 

atingerea scopurilor. Corespondențele raționale ale convingerilor sunt cognițiile evaluative 

cu semnificație personală, de natura preferențială, relativă ce duc la emoții pozitive sau 

negative adaptate. Ele sunt raționale deoarece sunt flexibile și nu se interpun în calea atingerii 

scopurilor individului. 

Relația dintre valori și convingeri poate fi calculată și reprezentată cu ușurință utilizând 

un soft statistic, cum este pachetul SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Coeficienți 

de corelație (care exprima legătura dintre variabile). Corelația (r) permite măsurarea gradului 

de interdependență dintre variabile, în timp ce regresia se bazează pe stabilirea funcției de 

regresie, a relației care evidențiază legătura dintre fenomene, dintre care unul suferă 

modificări ca urmare a influenței celuilalt. Determinarea corelației se face luând în 

considerare de fiecare dată câte două variabile. Coeficientul de corelație poate să aibă orice 

valoare între plus și minus 1. 

Tabelul 1. Coeficienții de corelație dintre valori și convingeri ai adolescenților 
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-0.117 

0.239 

0.063 

0.524 

-0.155 

0.117 

0.063 

0.524 

r=-

0,294** 

p= 0,002 

r=-

0,265** 

p= 0,006 

r=-

0,199* 

p=0,043 

r=-

0,198* 

p=0,044 

0.024 

0.811 

0.002 

0.983 

r=-

0,217* 

p=0,02

7 
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are 

r=0,25

2** 

p= 0,01 

r=0,359*

*, 

p= 0 

r=0,20

2*, 

p= 0,04 

r=0,372

** 

p=0 

0.001 

0.989 

-0.011 

0.91 

-0.01 

0.92 

r=-

0,336** 

p= 0 

0.092 

0.353 

r=0,28

9** 

p=0,00

3 

0.061 

0.54 
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are 

r=0,19

4* 

p= 

0,048 

r= 

0,388** 

p= 0 

-0.045 

0.652 

r= 

0,230*, 

p= 0,019 

-0.031 

0.755 

-0.037 
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0.568 

r=-
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p=0,005 

r=0,21

9* 

p=0,02

6 

r=0,22

7* 

p=0,02

1 

0.086 

0.386 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Conform rezultatelor obținute în urma corelării rezultatelor, determinăm existența 

corelației semnificative între valorile și convingeri determinate la adolescenți.  

Din corelațiile identificate, evidențiem că valoarea sănătatea este în relație 

semnificativă, negativă, invers proporțională cu toate cele trei convingeri, având un prag de 

semnificație foarte ridicat. Persoanele pentru care sănătatea, funcționarea optimă a 

organismului, minții și a spiritului este o valoare prioritară în viață, atunci convingerea 

realizarea sau aprobare nu va fi semnificativă în situații când acestea două vor merge în 

contrast. Cu alte cuvinte, dacă persoana va avea de ales între un serviciu care va asigura 
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avansare în carieră, iar în același timp, va aduce daune sănătății și un loc de lucru mai puțin 

plătit dar care nu presupune risc, acesta va alege cea de a doua variantă.  

Adolescenții care își doresc o maximă evidențiere și renume sunt ghidați de convingere 

de aprobare, aceste două variabile fiind în relație semnificativă, pozitivă, direct proporțională 

(r=0,372, p=0,001). Astfel, cu cât mai mult crește dorința de a obține faima, cu atât mai mult 

va căuta aprobare din partea altora, aceasta din urmă va ghida acțiunile întreprinse de 

adolescent.  

În concluzie, constatăm că în perioada inițială (14 -15 ani) a adolescenței sunt 

evidențiate următoarele valori: realizare, avansare, echilibru; pentru vârsta de 16 ani sunt 

caracteristice valori: fericirea familială, prietenia, realizare; la 17 ani sunt evidențiate valori: 

lucrul în echipă, fericirea familială și învățarea. De asemenea, convingerea realizare este 

semnificativă pentru toată perioada de adolescență, înregistrând un scor de 98,54p.c. 

Totodată, în urma analizei a datelor statistice realizate pentru determinarea particularităților 

formării valorilor la adolescenți constatăm prezența raportului semnificativ de valență variată 

(+/-) de intensitate medie și înaltă dintre realizarea și competitivitatea, dintre aprobare și 

faima. 
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Rezumat. Valoarea de bază a educației literar artistice este şi rămâne formarea cititorului orientat axiologic 

în literatura de orice gen prin o scară valorică proprie cu atitudini şi competenţe de integrare socială, 

culturală adecvată. 

Cuvinte-cheie: educația literar artistică, orientare valorică, preadolescent. 

 

Summary. The basic value of literary and artistic education is and remains the formation of the axiologically 

oriented reader in literature of any kind through its own value scale with attitudes and skills of adequate 

social and cultural integration. 

Keywords: literary artistic education, value orientation, preadolescent. 

 

Este cunoscut faptul că orientarea valorică stă la baza modelării personalităţii şi îşi are 

începuturile în primii ani ai vieţii, în cei şapte ani de acasă. Permanentele schimbări la nivel 

de societate cauzează confuzie axiologică chiar şi în rândurile adulţilor, căci nu avem un 

sistem de valori ale educaţiei bine definit şi stabilit pe toate formele şi dimensiunile acesteia 

şi nişte coordinate valorice clare, care să direcţioneze procesul instructiv-educativ în 

integralitatea sa. Nu putem nega faptul că fiecare stat, de-a lungul existenței sale, îşi 

formează sistemul şi scala sa valorică, ansamblul de atitudini şi competenţe, care 

corespunde unei culturi concrete şi idealului educativ promovat.  

Concepţia dezvoltării învăţământului în Republica Moldova, concepţiile şi curricula 

disciplinare indică anumite axe valorice pentru proiectarea curriculară a educaţiei 

(Adevărul, Binele, Frumosul, Dreptatea, Libertatea etc.), însă totuşi centrarea, aproape 

exclusivă, a curriculumului implementat pe dezvoltarea dimensiunii intelectuale şi pe 

realizarea, la nivel de proces, a obiectivelor curriculare ce vizează mai mult domeniul 

cognitiv şi mai puţin cel axiologic-atitudinal, preocuparea permanentă, prin evaluarea 

şcolară, doar de evidenţiere a performanţelor intelectuale ale celor educaţi, nu şi a celor 

etice, morale, civice, estetice etc., a condus la o anumită marginalizare a aspectelor 

axiologice ale educaţiei şi la o diminuare a laturii educative a procesului de predare–

învăţare. Instituțiile de învățământ mai mult au grijă de asimilarea cunoştinţelor, dobândirea 

unor note mari, susţinerea examenelor cu orice preţ; orientarea copiilor spre profesii 

prestigioase fără a pune accent pe formarea orientărilor valorice la preadolescenți [1].  

Aderăm la această idee, continuând-o prin a preciza faptul că dacă cultura, prin 

definiţie, înseamnă totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de omenire, cunoştinţele 

fiind şi ele valori, atunci competenţele omului reprezintă o componentă importantă a 

acesteia. Plecând de la valoroasele idei cu privire la faptul că statul democratic trebuie să 

facă din spiritual şi din cultură un scop principal al activităţii sale, de la noile domenii şi 

perspective ale educaţiei axiologice şi de la abordarea creării optimului axiologic 

instituțional/comunitar, problema managementului formării orientărilor valorice la 
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preadolescenți din perspectiva educației literar artistice necesită a fi studiată într-o anumită 

configuraţie: ca problemă pedagogică specifică de formare a orientărilor valorice la 

preadolescenți din perspectiva educației literar artistice; ca strategie de valorificare a 

potenţialului managerial al orelor de literatură în formarea orientărilor valorice a 

preadolescenților; ca fenomen social cu impact asupra formării orientărilor valorice la 

preadolescenți, unei personalităţi integre [3]. 

Prin valorile unei societăţi democratice, bazate pe transparenţă şi echitate, omul se 

poate manifesta şi realiza cu uşurinţă în acţiunile prevăzute. Pe când omul prezent într-o 

societate bazată pe inechitate, nedreptate, injustiţie este supus fărădelegilor, iar acţiunea pe 

care o reprezintă este realizată cu dificultate şi menită discriminării. Orice om este şi trebuie 

să fie liber în gândire, mişcare şi credinţă şi are tot dreptul de a elabora propriile opinii, 

decizii, păreri, acţiuni. În rezultat, totalitatea acţiunilor create de fiinţa umană urmează a fi 

binevenite în ierarhia valorilor menite pentru sine şi societatea pe care o reprezintă. Totul 

trebuie să fie sincronizat print-o corelație și libertate absolută, doar cu excepţia când 

acţiunea respectivă este creată în detrimentul omului şi al societăţii [5]. 

De aceea soliditatea culturii unui popor se recunoaşte cu preferinţă după felul de a voi 

şi de a lucra al acestuia, şi nu după bogăţia ideilor produse de gânditorii săi. Conform celor 

spuse putem recunoaște, că atunci când valoarea culturii unui popor este autentică, deci cu 

atât mai mult omul este mai bine protejat şi susţinut moral, material şi spiritual de societatea 

prin care îşi trăieşte existenţa. Însă, în cazul când valoarea culturii unui popor este pusă la 

îndoială, atunci existenţa individului într-o asemenea societate este menită umilinţei, 

degradării şi plasată prin acţiunea inferiorităţii faţă de sistemul de valori. În acest caz, prin 

acţiune, omul este obligat să lupte cu dificultate pentru existenţa şi bunăstarea sa prin 

societatea respectivă. Societatea care limitează acţiunea omului prin sistemul de valori 

adevărat este supusă unui proces lent de dezvoltare umană în evoluţie şi unui proces inferior 

al dezvoltării spirituale și material [4].  

Atât omul din societatea perfectă cât şi omul din societatea imperfectă tinde şi luptă 

necontenit pentru realizarea acelor acţiuni, care să-i aducă în permanenţă bunăstare şi 

spiritualitate în a exista prin identitatea valorilor umane întruchipate prin libertate, dreptate, 

adevăr, motivaţie, omenie. Nemijlocit, interacțiunea sau corelația om-societate-școală-

sistem de valori este acel component, care menține și motivează în permanență existența 

acestora. Existența fiecăruia dintre aceștia este construcția axată în totalitate pe sistemul de 

valori al procesului de educație și instruire, și ansamblul de măsuri sociale care știu să 

protejeze omul [7]. 

Prin urmare, formarea orientărilor valorice la preadolescenți, constituie una dintre cele 

mai importante şi actuale priorități ale sistemului educațional. Literatura de specialitate 

privind problema cercetată elucidează faptul că formarea orientărilor valorice la 

preadolescenți, se desfăşoară în procesul asimilării valorilor, cunoaşterii şi respectării 

normelor şi modelelor etice care, pentru a fi valorificate de fiecare preadolescent, trebuie să 

devină o proprietate intrinsecă a personalităţii.  
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Şcoala trebuie să cunoască ce așteaptă societatea de la ea din punct de vedere 

axiologic. În acelaşi timp comunitatea trebuie sa ştie la fel de bine cum poate sa susțină 

școala. Se cunoaşte că educaţia tinerilor nu poate fi lăsata doar în sarcina şcolii şi ca 

succesul formării unor generaţii depinde şi de felul în care şcoala şi comunitatea articulează 

în practica formalul, non-formalul şi informalul educaţional. 

Criteriile după care s-au grupat valorile sunt următoarele: valabilitatea valorilor, 

calitatea lor, subiectul lor; motivele, ce au determinat valorile, obiectul lor; facultatea 

psihică din care izvorăsc valorile; sfera lor de aplicare. 

Valoarea apare şi ca relaţie dintre subiect si obiect,în care prin polaritate sau 

polarizare, prin ierarhii, ne exprimăm preţuire diferenţiata acordata unor lucruri sau însuşiri 

ale acestora, unor persoane sau unor acte umane, unor opere create în virtutea capacitaţii lor 

de a satisface anumite nevoi, aspiraţii, interese. Formarea orientărilor valorice la 

preadolescenți este posibil de realizat prin intermediul valorificarea potențialului educativ al 

operelor literar-artistice, ceea ce constituie conceptul de educație literar artistică. 

Evoluţia valorilor fundamentale, a celor naţionale şi eficienţa promovării lor reflectă 

particularităţile modelelor culturale, determinate de contextul istoric şi cel sistemic. 

Cercetările din domeniul antropologiei pedagogice ne arată că optimul axiologic poate fi 

creat în bază implementării şi îmbinării valorilor general-umane: Sacru, Bine, Adevăr, 

Frumos cu valorile societăţii moderne: libertate, democraţie egalitate, solidaritate, 

legalitate; valorile specifice societăţii postmoderne/informaţionale: deschidere, creativitate 

inovatoare, competitivitate, toleranţă, autoeducaţie şi educaţie permanentă şi cu cele 

naţionale [6]. 

Activităţile desfăşurate în vederea formării orientărilor axiologice la preadolescenți 

prin intermediul lecturii, au demonstrat un anumit nivel de intensificare a orientării 

axiologice. Valoarea lecturii, ca şi valorile achiziţionate prin lectură, sunt determinate de 

faptul dacă ştii a citi, ştii cum să citeşti, ştii ce să citeşti. Valoarea textelor literare cu atât 

este mai mare cu cât lectura însăşi este realizată pe texte de valoare. 

Valoarea, dar mai ales valoarea literar – artistică, este congruentă conceptului 

educaţional modern: şi valoarea, şi educaţia reprezintă raporturi de natură subiectiv – 

obiectivă, în care receptorul/ educatul se manifestă ca al doilea subiect creator al valorii 

literar – artistice al propriei fiinţe.  

Educaţia elevilor prin şi pentru valori poate fi abordată optimizat numai din 

perspectiva integrării. Integrarea cunoştinţelor, capacităţilor, aptitudinilor şi atitudinilor 

raportate la valorile culturilor europene, care se va manifesta prin comportamente 

intelectuale de înţelegere, însuşire a situaţiilor de natură axiologică prin stabilizarea unui 

context interaxiologic – Ideal educaţional – Valori fundamentale ale umanităţii – Adevărul, 

Binele, Frumosul, Dreptatea, Libertatea: studierea comparată a literaturilor, culturii 

naţionale din perspectiva integrării. Astfel integrarea este procesul de interacţiune 

axiologică a oamenilor, culturilor, creaţiilor, viziunilor prin care nu se produc antipozii şi 

diminuarea valorilor personale, colective, naţionale, ci are loc afirmarea, îmbogăţirea lor. 
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Integrarea axiologică pune accent pe gândirea contextuală, care actualizează diferite 

semnificaţii ştiinţifice, cultural-istorice într-o unitate indestructibilă [8]. 

O operă din literatura clasică românească prin abordare axiologică va fi interpretată în 

raport cu limba (contribuţia operei scriitorului la edificarea limbii literare), cu istoria (C. 

Negruzzi „Alexandru Lăpuşneanu”; B. Delavrancea „Apus de soare”; A. Mureşanu 

„Deşteaptă-te, române”); cu mitologia (G. Asachi „Traian şi Dochia”; L. Blaga „Meşterul 

Manole”); cu folclorul (A. Pann „Povestea vorbei”, I. Creangă „Poveşti”); cu tradiţiile, 

sărbătorile calendaristice etc. Un curent literar trebuie contextualizat, scos din perimetrul 

literaturii române corelat cu toate domeniile cunoaşterii de importanţă ideatică şi filosofică. 

Un scriitor este un creator unic şi irepetabil, el creează un câmp de forţe de cunoaştere 

artistică, afectivă, estetică. 

Este adevărat faptul că la primele atingeri de lucruri (aici – a ideilor), claritatea nu vine 

niciodată imediat. Este nevoie de timp şi reflecţii pentru obţinerea unui spor de inteligenţă. 

Aproape în fiecare dintre aceste aprecieri pline de sensibilitate, elevii manifestă prin 

alegerile făcute acest fenomen al contradicţiei. Problema mai rezidă în capacitatea slab 

formată de a argumenta o opinie, o idee. Elevii sunt în dificultate atunci când trebuie să-şi 

exprime argumentele. Deşi mulţi elevi văd semnificaţii profunde în ideile, evenimentele şi 

personajele propuse spre analiză, o parte bună dintre ei mai formulează răspunsuri de 

suprafaţă, nereflexive, tradiţionale. 

Așadar, valorile de lectură achiziţionate se pot perfecţiona, fiind constante pe parcursul 

întregii vieţi şi se vor realiza prin obiective de cunoaştere artistică, estetică, atitudinală, 

utilitară. Ca formare – dezvoltare axiologică a elevului abordarea teleologică presupune: 

formarea de ansamblu a personalităţii elevului; educarea axiologică la treapta de 

învăţământ; corelarea optimă dintre obiective-conţinuturi curriculare şi metodologia de 

predare-învăţare în realizarea lor; orientarea activităţii didactice la proiectarea şi realizarea 

practică care vizează atitudinea şi comportamentul uman în situaţii corelate la valori şi 

educaţia axiologică; parteneriat egal: profesor-elev; formarea-dezvoltarea axiologică a 

elevilor. 
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Rezumat. Este descris principiul fizic ce stă la baza interferometrului laser – detector de unde gravitaționale 

și sunt calculate amplitudinea și energia undelor gravitaționale. Sunt caracterizate tipurile de surse de unde 

gravitaționale, atât cunoscute cât și necunoscute. 

Cuvinte-cheie: găuri negre, unde gravitaționale, interferometru laser, surse de unde gravitaționale, radiația 

gravitațională de fond. 

 

Abstract. The physical principle of the laser interferometer – gravitational wave detector is described and the 

amplitude and energy of the gravitational waves are calculated. The types of gravitational wave sources, both 

known and unknown, are characterized. 

Key words: black holes, gravitational waves, laser interferometer, sources of gravitational waves, background 

gravitational radiation. 

 

I. Introducere 

La 14 septembrie 2015 rețeaua de detectori de unde gravitaționale LIGO din SUA, 

compusă din instalațiile plasate în Hanford și Livingston, situate la 3000 km una de alta, au 

înregistrat evenimentul GW150914 – fuziunea a două găuri negre cu masele de 29 și 36 mase 

solare. În rezultatul fuziunii s-a născut un obiect cu masa 62 mase solare, defectul de masă de 

3 mase solare transformându-se în energia oscilațiilor spațiu-timpului. Așa cum aceste 

oscilații au o frecvență de cca 100 Hz, rezultă că undele gravitaționale pot fi percepute de 

urechea umană, fără a le modula într-un mod special. În acest caz se poate vorbi despre o 

«ciripeală cosmică». 

În Sec. II a lucrării se examinează principiul de funcționare al interferometrului laser 

pentru observarea undelor gravitaționale și este dedusă formula de calcul a amplitudinii 𝐻 a 

undelor gravitaționale. Este arătat că aplicând legile radiației corpului absolut negru se poate 

calcula energia emisă la contopirea obiectelor binare. 

În Sec. III este subliniat că undele gravitaționale apar doar la mișcarea accelerată, care 

nu are o simetrie sferică, a obiectelor suficient de masive ca să producă vibrații sesizabile ale 

spațiu-timpului. De asemenea sunt structurate tipurile de obiecte masive binare, capabile să 

producă unde gravitaționale. Este arătat că undele gravitaționale nu sunt generate permanent 

de aceste obiecte binare, dar numai în anumite faze ale evoluției lor, cum ar fi faza de fuziune 

sau cea de amortizare. 
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II. Observarea undelor gravitaționale 

Posibilitatea existenței undelor sau 

radiației gravitaționale rezultă din teoria 

generală a relativității propusă de Einstein mai 

mult de o sută de ani în urmă. Undele 

gravitaționale apar atunci când obiectele grele 

din spațiu accelerează, distorsionând astfel 

spațiu – timpul. Aceste vibrații din câmpul 

gravitațional, care se propagă cu viteza luminii, 

posedă energie ca orice altă undă și, propagându-

se în spațiu, generează diferite efecte, ce pot fi 

măsurate. 

Este interesant de observat că pentru 

detectarea undelor gravitaționale se folosește același principiu al interferometrului Michelson 

(Fig. 1), care a stat la baza demonstrării inexistenței eterului și măsurării vitezei luminii.  

Dispozitivul pentru detectarea undelor gravitaționale este cunoscut cu denumirea de 

LIGO, Laser Interferometer Gravitational – Wave Observatory (interferometrul laser pentru 

observarea undelor gravitaționale), primul prototip al căruia a fost construit sub conducerea 

lui Rainer Weiss de la Massachusetts Institute of Technology inițial în scopul detectării 

pulsarilor [1]. 

După cum este arătat în Fig. 2, LIGO are 

două brațe reciproc perpendiculare, ambele 

brațe cu lungimea de 4 km, la capetele brațelor 

fiind amplasată câte o oglindă. În mijlocul 

construcției este amplasat divizorul de raze. 

Astfel, LIGO se bazează pe măsurarea precisă 

a diferenței de fază optică între cele două 

fascicule de lumină ce vin pe cele două brațe 

ale interferometrului. Deoarece semnalul 

detectat este proporțional cu amplitudinea 

undei gravitaționale și cu lungimea brațelor 

interferometrului, s-a mărit lungimea brațelor 

de 103 ori (de la 1 m – la prototip până la 4 km). Calculele de mai jos vor arăta și vor explica 

că dificultatea majoră constă în faptul că undele gravitaționale, produse de evenimente 

astrofizice, când ajung pe Pământ au o amplitudine de cel mult de ordinul 10−22 𝑚. Deci, 

pentru ca semnalul detectat să furnizeze informație relevantă din care să se poată trage 

concluzii despre masa obiectului astrofizic, ce produce undele gravitaționale ale spațiu – 

timpului, și despre distanța lui până la Pământ, lungimea brațului interferometrului trebuie să 

fie măcar ¼ din lungimea de undă. Ținând cont de faptul că frecvența undelor gravitaționale 

Figura 2. Schema LIGO 

Figura 1. Schema experimentului 

Michelson - Morli 

26



este cca 100 Hz, obținem că lungimea de undă a undei gravitaționale este de cca 3000 km, 

adică e necesar un braț al interferometrului laser de 750 km. Deci într-un braț cu lungimea 

fizică de 4 km e necesar de ajuns la un drum optic de 750 km. Reieșind din aceste considerente 

este propus proiectul unui interferometru laser în spațiu – LISA, plasat pe trei sateliți ce se 

rotesc cu aceeași viteză unghiulară în jurul Soarelui, și care formează un triunghi echilateral 

cu laturile 2,5 mln. km. 

Pentru a evalua mărimea amplitudinii undelor gravitaționale pornim de la modelul 

cunoscut din electrodinamică al radiației dipolului electric, unde puterea radiației va fi 

determinată de mărimea 𝑞𝐴𝜔 (sarcina 𝑞, care oscilează cu amplitudinea 𝐴 și frecvența 𝜔). În 

cazul radiației quadrupolului puterea radiației va fi 𝑞𝐴2𝜔2 [2]. Pentru radiația emisă de o 

masă gravitațională asimetrică ar trebui să înlocuim sarcina 𝑞 cu masa 𝑚. Reieșind din 

considerente clasice simple, pentru amplitudinea 𝐻 a undelor gravitaționale emise de un corp 

cu masa 𝑚, care se rotește cu viteza unghiulară 𝜔 pe o orbită cu raza 𝑟 și care se află la 

distanța 𝑅 de la observator, obținem: 

𝐻~
𝐺𝑚𝑟2𝜔2

𝑅𝑐4
    (1), 

aici 𝐺 este constanta atracției universale, iar 𝑐 – viteza luminii. Mărimea 𝑚𝑟2 din formula (1) 

este momentul de inerție al sursei de unde gravitaționale. Aplicând legea atracției universale 

și legea a doua a lui Newton, obținem expresia pentru viteza unghiulară: 

𝜔2 =
𝐺𝑚

𝑟3
    (2). 

Ținând cont de (2) în (1) obținem că amplitudinea 𝐻 a undelor gravitaționale este 

determinată de relația: 

𝐻~
1

𝑅𝑟

𝐺2𝑚2

𝑐4
    (3). 

Așa cum sursele de undele gravitaționale (cel puțin cele observabile la acest moment) 

în mare parte sunt găurile negre, iar o caracteristică importantă a găurilor negre este raza 

Schwarzschild: 

𝑟𝑆 = 2𝐺𝑚 𝑐2⁄   (4) 

formula (3) poate fi scrisă într-o formă simplă: 

𝐻~
𝑟𝑆

2

𝑅×𝑟
    (5). 

Din formula (5) rezultă că dacă reușim să măsurăm amplitudinea 𝐻 a undelor 

gravitaționale, putem estima raza Schwarzschild și masa obiectului ceresc, care provoacă 

aceste oscilații ale spațiu – timpului. Analizăm acum câteva cazuri – limită ce rezultă din 

formula (5). 

Fie, de exemplu, două găuri negre cu mase relativ egale, care orbitează una în jurul alteia 

atât de aproape încât orizonturile lor practic se ating unul de altul. Adică raza orbitei lor 

comune este egală cu raza Schwarzschild 𝑟 = 𝑟𝑆. În acest caz din formula (5) obținem: 

𝐻~
𝑟𝑆

𝑅
     (6) 
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Deci cu cât obiectul este mai masiv și se află mai aproape de noi, cu atât amplitudinea undelor 

gravitaționale va fi mai mare. Considerând că masa obiectului GW150914 este de cca 30 mase 

solare, obținem că raza lui Schwarzschild este 𝑟𝑆 = 100 𝑘𝑚. Subliniem că 100 𝑘𝑚 este o 

rază Schwarzschild foarte mare, Soarele având 𝑟𝑆 ≈ 3 𝑘𝑚. Distanța de la Pământ până la 

GW150914 fiind de cca 1,3 miliarde ani – lumină, adică de 1,2 ×  1021 𝑘𝑚, obținem că 

amplitudinea undelor gravitaționale în acest caz este de ordinul 10−20 𝑚. Pentru comparare 

amintim că raza protonului este de ordinul 10−15 𝑚 adică de o sută mii ori mai mare decât 

amplitudinea undelor gravitaționale. Dacă vom examina gaura neagră cea mai apropiată de 

noi, care se află într-un sistem solar vizibil de pe Pământ cu ochiul liber, obiectul HR 6819, 

care are o masă de cca cinci mase solare și se află la o distanță de cca 1200 ani – lumină, vom 

obține o amplitudine a undelor gravitaționale de aproximativ 1,3 × 10−15 𝑚, mult mai ușor 

de detectat decât 10−20 𝑚. Dar, la moment această gaură neagră nu este antrenată într-o 

mișcare circulară rapidă (în favoarea securității noastre!) și nu poate emite unde gravitaționale 

[3]. 

Aplicând legile radiației corpului absolut negru, putem estima energia generată de un 

eveniment de talia GW150914, adică contopirea / coliziunea a două găuri negre. Astfel, fluxul 

energetic este proporțional cu mărimea 𝜔2𝐻2, iar maximul puterii radiate ajunge la nivelul 

𝑐5

𝐺
, adică de ordinul 1052𝑊. Pentru comparație, puterea radiației emisă de suprafața soarelui 

este de ordinul 1026𝑊. Considerând că numărul stelelor din Univers este de ordinul 1023, 

ajungem la concluzia că chiar dacă energia emisă la coliziunea a două găuri negre este cu 

câteva ordine mai joasă decât energia estimată teoretic, ea este mult mai mare decât lumina 

emisă de toate stelele din Univers! 

III. Surse de unde gravitaționale 

Mai întâi trebuie să subliniem că undele gravitaționale apar doar în cazul mișcării 

accelerate a unui corp, care nu posedă simetrie sferică. Deci o mișcare de rotație cu viteză 

unghiulară constantă se încadrează în această cerință. De exemplu rotația pe gheață a unei 

perechi de patinatori. Reieșind din masa patinatorilor și viteza lor de rotație, în acest caz va 

rezulta o undă gravitațională a spațiu – timpului cu lungimea de undă mult prea mare decât 

posibilitățile actuale ale interferometrelor laser. Astfel undele gravitaționale sunt generate de 

mișcarea accelerată a obiectelor cerești suficient de masive ca să producă vibrații în câmpul 

gravitațional. Menționăm că în Univers există o varietate largă de obiecte și procese 

astrofizice capabile să genereze unde gravitaționale de o frecvență care să poată fi măsurată 

de observatoare plasate la sol sau în spațiu. 

În Tabelul 1 vom structura categoriile de surse de unde gravitaționale. 
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Tabelul 1. Categorii de surse de unde gravitaționale 

Durata vieții sursei 
Obiect cunoscut / 

necunoscut 
Tipuri de surse de unde gravitaționale 

Durata scurtă a vieții 

Obiecte cunoscute 

• perechi de stele neutronice 

• perechi de găuri negre 

• o gaură neagră și o stea neutronică 

Obiecte necunoscute 

• supernove 

• pulsari 

• magnetari 

Durata lungă a vieții  

Obiecte cunoscute 
• stele neutronice, care se rotesc rapid 

• pulsari tineri 

Obiecte necunoscute 

• radiația gravitațională de fond 

• zgomotul de fundal al radiației 

gravitaționale 

• coardele cosmice 

 

Obiecte cunoscute cu durata scurtă a vieții. Din această categorie fac parte obiectele 

astrofizice binare, care se rotesc pe orbite de raze foarte mici, apropiate de raza Schwarzschild 

și care până la urmă fuzionează într-un singur obiect, de obicei gaură neagră. La coliziune se 

produce o undă gravitațională care, pe măsură ce gaura neagră intră în colaps, își micșorează 

amplitudinea și frecvența, adică intră într-o fază de amortizare. Studiind caracteristicile undei 

gravitaționale în faza de amortizare, se pot trage concluzii despre masa obiectului, distanța 

până la Pământ, elipticitatea orbitei, frecvența rotației. Interferometrele de tip LIGO pot 

detecta undele gravitaționale ce provin de la binari de stele neutronice și binari de găuri negre, 

adică corespund benzilor lor de frecvență din fazele de fuziune și amortizare. 

Obiecte necunoscute cu durata scurtă a vieții. Când are loc colapsul asimetric al unei 

supernove ne putem aștepta de asemenea la o radiație gravitațională. Faptul că mulți pulsari 

se rotesc rapid vorbește despre existența unei posibile asimetrii în mișcarea lor, ceea ce iarăși 

ne conduce spre generarea undelor gravitaționale. stelei care, în plină explozie. Exploziile de 

lungă durată de raze gamma, care sunt asociate cu supernovele sau hipernovele. Dacă se 

demonstrează că aceste explozii sunt generate de stele binare neutronice, atunci ele vor fi 

atribuite categoriei anterioare. Stelele neutronice cu câmp magnetic de 100 ÷ 1000 mai 

puternic decât al unei stele neutronice obișnuite se numesc magnetari. Prin emisia de raze X 

sau raze gamma, magnetarii eliberează sporadic din energia câmpului lor magnetic. Acest 

proces e însoțit de vibrațiile sau zguduirea suprafeței magnetarului. Vibrațiile date generează 

unde gravitaționale.  

Obiecte cunoscute cu durata lungă a vieții. Stelele neutronice ce se rotesc rapid, dar care 

nu au o axă de simetrie, generează unde gravitaționale periodice aproape monocromatice iar 

frecvența undelor 𝜔 este egală cu două frecvențe de rotație 𝜔 = 2𝜔𝑟. Asimetria stelei 

neutronice în acest caz ar putea fi cauzată de o acreție non-izotropă din partea unei stele 

însoțitoare. Deci avem un obiect binar asimetric, unde o componentă înghite cealaltă 

componentă, de exemplu pulsarul tânăr Crabul – steaua centrală din nebuloasa cu același 

nume.  
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Obiecte necunoscute cu durata lungă a vieții. Această categorie include radiația 

gravitațională de fond, care este amprenta Universului timpuriu, când încă nu apăruse nici 

radiația Gamov. O sursă probabilă de radiație gravitațională stocastică ar fi și corzile cosmice 

– cute sau defecte unidimensionale ale spațiu - timpului, rămase dintr-o tranziție de fază 

timpurie în Univers [4]. De asemenea, un număr mare de evenimente binare cu implicarea 

stelelor neutronice și/sau a găurilor negre, care sunt prea îndepărtate pentru a fi observate 

individual, formează un fond nedeslușit de unde gravitaționale. Folosind simultan mai mulți 

detectori de unde gravitaționale s-ar putea extrage semnalele acestor obiecte din fundalul 

general al radiației gravitaționale.  

IV. Concluzii 

1. Faptul că interferometrele laser sunt dispozitive de recepție de bandă largă, spre 

deosebire de rezonatoarele criogenice, de exemplu, aceasta le face să fie folosite la detectarea 

oscilațiilor, inclusiv a undelor gravitaționale, cu amplitudinea de ordinul 10−20𝑚 sau cca 

10−5 ÷ 10−4 din raza protonului. Astfel, cu ajutorul interferometrelor laser este posibilă 

detectarea porțiunilor de undă mai mare decât o lungime de undă, iar aceasta permite să se 

tragă concluzii despre: masa 𝑚 a obiectului ce produce tremurarea spațiu – timpului și distanța 

𝑅 până la Pământ. 

2. Deși amplitudinea undelor gravitaționale este de ordinul 10−20𝑚, frecvența lor este 

aproape de frecvența sunetului ce poate fi auzită de om. Acest lucru permite modularea 

undelor gravitaționale așa încât să putem vorbi despre o «ciripeală cosmică». 

3. Puterea radiației gravitaționale, produsă de implozia unui obiect binar, în momentul 

coliziunii componentelor, este de câteva ordine 102 ÷  104 mai mare decât radiația luminoasă 

a tuturor stelelor din Univers. 

4. Indirect a fost demonstrat că Universul conține găuri negre de mărime medie cu masa 

𝑚~30 ÷ 60 mase solare și care pot fuziona. Radiația gravitațională, generate de coliziunea 

găurilor negre este cu câteva ordine mai puternică decât lumina provenită de la toate stelele 

din univers. 
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Rezumat. În articol se elucidează actualitatea problemei relației dintre valori și gândirea independentă la 

tinerii secolului XXI. Se prezintă instrumentele de identificare a gradului de deținere a gândirii independente, 

de constatare a valorilor și ulterior a instrumentelor de stabilire a relației dintre valori și gândirea 

independentă, precum și rezultatele obținute în urma prelucrării datelor. Prioritate se acordă în acest articol 

descrierii organizării experimentului constatativ axat pe stabilirea relației dintre valorile tinerilor moderni și 

gândirea independentă a acestora. Rezultatele curente sunt ilustrate în figuri și se descriu din punct de vedere 

calitativ, acestea denotă prezența unei relații între valori și gândirea independentă la tinerii chestionați. 

Cuvinte cheie: valori, gândirea independentă, tineri moderni, experiment constatativ. 

 

Abstract. The article elucidates the topicality of the relationship problem between values and independent 

thinking in young people in the 21st century. The tools for identifying the degree of independent thinking, 

finding values and subsequently the tools for establishing the relationship between values and independent 

thinking, as well as the results obtained from data processing are presented. Priority is given in this article to 

the description of the organization of the ascertaining experiment focused on establishing the relationship 

between the values of modern young people and their independent thinking. The current results are 

illustrated in figures and are described from a qualitative point of view, these results denote the presence of a 

relationship between values and independent thinking in the young people surveyed. 

Keywords: values, independent thinking, modern young people, ascertaining experiment. 

 

Satisfacerea pieții muncii cu profesioniștii de calitate ar putea fi posibilă grație gândirii 

independente deținute de tineri care, posibil este influențată de sistemul de valori al 

acestora. O achiziție valorică a profesionalismului este tipul de gândire pe care o deține 

personalitatea. Noul context educaţional, orientat spre creşterea gradului de autonomie şi 

independenţă a celor care învaţă reimpulsionează preocuparea învățământului pentru 

calitatea studiilor şi succesul tinerilor. Exigențele învățământului superior derivă din 

expectanțele pieții muncii care solicită personalități, specialiști competitivi, prompți în 

acțiune și independenți în gândire.  

Contradicţia dintre noile exigenţe faţă de activitatea tinerilor cooptaţi într-un sistem de 

învăţământ ulterior de către piața muncii aflate în modernizare pe de o parte şi nivelul scăzut 

al gândirii independente influențat, eventual, de sistemul de valori a acestora, pe de altă 

parte ne-a condus la conturarea problemei cercetării: în ce constă relația dintre valorile 

deținute de tinerii moderni și nivelul dezvoltării gândii independente a acestora? 

Am optat pentru abordarea acestei probleme tocmai pentru că rezultatele cercetărilor 

existente nu satisfac pe deplin exigenţele timpului. Până în prezent, gândirea independentă 

nu a fost studiată în profunzime atât în Republica Moldova cât şi în străinătate, aceasta în 

contextul în care este un concept cu care se vehiculează în diferite contexte autohtone, 

discursuri, articole tematice postate pe diferite bloguri şi portaluri atât naţionale dar şi 

Gabriela REPEȘCO, masterand UST 

Catedra Psihopedagogie și Educația Preșcolară, UST 

VALORILE ȘI GÂNDIREA INDEPENDENTĂ LA TINERI 

Valentina BOTNARI, dr., profesor universitar interimar 
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internaţionale, la nivel de masă, fiind un comportament solicitant de la orice persoană în 

orice domeniu al realităţii. 

Independenţa gândirii ca finalitate valorică poate fi dedusă şi din obiectivele generale 

aduse în Codul Educației al Republicii Moldova ce vizează formarea personalităţii 

autonome cu spirit de iniţiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem 

de competenţe necesare pentru angajarea pe piaţa muncii, dar şi independenţă de opinie şi 

acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naţionale şi 

universale asumate [12]. Or, independenţa intelectuală a unui individ se bazează anume pe 

independenţa gândirii şi a raţiunii. A fi independent presupune, în acest context, a gândi de 

sine stătător, a nu depinde de punctele de vedere şi raționamentele doar a altor persoane, a 

nu te lua după zvonuri, a genera soluţii originale, a fi critic şi obiectiv cu propriile idei [17]. 

În accepțiunea noastră, independența este o însușire implicită a gândirii care în 

sinergie cu alte însușiri ale acesteia îi generează o calitate specială ce o distinge de gândirea 

altor persoane, la care absentează calitatea dată, fapt ce ne permite să-i atribuim calitatea 

persistentă deosebită și permanentă a acesteia și să plasăm gândirea independentă la statut 

de tip special de gândire. Acest concept se formează prin evidențierea caracteristicilor 

comune în concepte individuale și are caracteristici comune cu alte concepte de specii.  

Priorităţile epocii actuale şi perspectivele societăţii cunoaşterii determină creşterea 

continuă a responsabilităţii învăţământului superior faţă de tineri, ca principali beneficiari ai 

educaţiei. În ultimele decade asistăm la creşterea substanţială a numărului de persoane 

incluse în învăţământul terţiar. Această realitate constituie o reală provocare pentru 

universităţile din întreaga lume, care sunt chemate să furnizeze educaţie de calitate unei 

populaţii extrem de diverse din punct de vedere socio-economic, cultural, etnic, moral şi 

intelectual. 

Iată de ce am considerat relevant de a studia relația dintre valori și gândirea 

independentă la tinerii moderni, deoarece anume în această perioadă de timp are loc inserția 

în activitatea de muncă, acesta se manifestă prin stabilizare și maturizare biopsihică deplină 

în care sub identitățile sociale, profesionale, maritale, parentale se echilibrează prin 

câștigarea unui statut și rol cu influențe pertinente pentru evoluția personalității și 

comportamentului tânărului. Stadiul tinereții este cel mai dinamic în dezvoltarea umană care 

excelează prin multitudinea, diversitatea şi complexitatea modificărilor la care este supus 

organismul.  

Actualmente, în condiţiile unei societăţi moderne, însușirea de către tineri a unor 

cunoștințe legate de sistemul de valori promovat de societățile democratice, stimularea 

dezvoltării personale continue și conștiente și formarea unor abilități sociale noi care să facă 

legătură armonioasă între sistemul de valori democratice și valorile personale dezvoltate de-

a lungul procesului de educație. Este important cum orice acțiune de învățare continuă 

pornește de la nivelul de pregătire și de la experiența de viață a tinerilor, de la valorile lor, 

de la principiile lor de viață, de la mediul lor social, economic și spiritual deoarece orice 
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tânăr dispune de exercițiul asumării responsabilității asupra propriei sale existențe și a 

altora, fie a celor din familia sa, fie a celor din instituțiile în care lucrează [2].  

În societatea contemporană se pune un accent deosebit pe valorile ce le posedă un 

individ. Acestea presupun un sistem de convingeri interiorizate cu privire la ceea ce este 

bine şi rău. Ele se formează în baza interacţiunii cu mediul social şi cel cultural din care face 

partea persoana.  

Valorile servesc drept criteriu selectiv al acţiunilor. G. Glauss afirmă că, pe de o parte 

valorile suscită judecăţi, preferinţe şi alegeri, pe de altă parte ele constituie principii pentru 

decizii de comportament. Indivizii, într-adevăr, preferă unele lucruri altora; selectează din 

scara posibilităţilor un anumit mod de a acţiona, judecă despre propria conduită precum şi 

despre conduita altor persoane [apud: 8]. Primele cercetări cu referire la studiul valorilor 

general-umane au fost realizate de către reprezentanții Epocii Renașterii. Problema valorilor 

mereu a fost și prezintă a fi una de actualitate, aceasta fiind abordată din diferite perspective, 

printre care evidențiem: abordarea filosofică, abordarea sociologică, abordarea psihologică, 

abordarea pedagogică, abordarea culturologică etc. 

Din punct de vedere filosofic apariția valorilor își face contur încă din secolul IX, 

acestea având denumirea de axiologie (grec. axia - valoare, logos-învățare). 

În sociologie şi psihologie noțiunea de valoare semnifică obiectul unei necesităţi, 

atitudini sau dorinţe. Termenul este utilizat de diverşi autori în sensuri relativ diferite şi 

aceasta după circumstanţe:  

a) când există relaţii observabile între obiectele şi gândurile sau acţiunile oamenilor; 

b) când denotă doar însuşiri ale obiectului; 

c) când denotă relevanţa obiectului sau valenţelor sale pentru persoane, reprezentând 

standardele cu ajutorul cărora relevanţa obiectelor, atitudinilor, dorinţelor poate fi 

evaluată [14, p.758]. 

În plan general, conform definiţiei propusă de Dicţionarul explicativ al limbii române, 

valoarea desemnează însuşirea unor lucruri, fapte, idei, fenomene de a corespunde 

necesităţilor sociale şi idealurilor generate de acestea; suma calităţilor care dau preţ unui 

obiect, unei fiinţe, unui fenomen etc.; importanţă, însemnătate, preţ, merit. Această definiţie 

poate fi interpretată din două perspective: 

Prima perspectivă este legată de „valoarea absolută”, adică ceea ce are valoare este 

nediscutabil, valoarea ar fi o caracteristică intrinsecă şi indispensabilă a obiectelor, faptelor, 

principiilor etc. 

A doua perspectivă a interpretării conceptului de valoare este interesantă pentru 

sociologie şi anume „însuşirea unor lucruri, fapte, idei, fenomene de a corespunde 

necesităţilor sociale şi idealurilor generate de acestea”. Valorile sunt în fapt relative la 

modul de definire a necesităţilor sociale şi a principiilor generale ce structurează viaţa 

socială. Ele depind, prin urmare, de reprezentările indivizilor despre nevoile pe care le au, 

despre obiectele şi scopurile existenţei umane [5].  
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În continuare ținem să prezentăm piramida lui R. Dilts [apud: 13], unul dintre cei mai 

mari formatori în programarea neuro-lingvistică, în vârful acesteia autorul plasează 

viziunea, spiritul, căutarea sensului suprem al existenței. Autorul propune spre examinare 6 

componente ale Modelului de introspecție personală: mediu, comportamente, competențe, 

valori și convingeri, identitatea și spiritualitatea adică ceea ce ne dorim să devenim, iar 

spiritualitatea are 2 niveluri și anume apartenența și misiunea, viziunea. R. Dilts a postulat o 

piramidă inversată, care începe din vârf și își extinde baza în sus. 

 

Figura 1. Piramida valorilor după R. Dilts [apud: 2] 

Această piramidă poate fi analizată din două perspective: cea a învățării și cea a 

schimbării, deoarece dezvoltarea personală presupune cele două acțiuni și anume cea de a 

învăța și cea de a te schimba. Dezvoltarea  personală nu poate exista fără aceste 2 procese.  

Piramida lui R. Dilts împarte existența unei ființe umane în două nivele: cea care este 

influențată de ceea ce deja conștientizează că are și ceea ce își dorește să devină.  

Potrivit cercetătorului P.P. Neveanu [14, p.434] din perspectivă biologică mediul 

reprezintă un concept care desemnează realitatea în mijlocul căreia se află şi vieţuieşte un 

organism şi mai ales totalitatea factorilor şi condiţiilor ce influenţează nemijlocit sau 

mijlocit organismul şi Eu-l care se află în interacţiune. În această categorie se includ  

familia, societatea, grupul de covârsnici, munca etc.  

Nivelul comportamentului şi al limbajului răspunde la întrebarea „Cum eu aleg?”, iar 

de aceasta depinde felul cum ei tu deciziile, cum faci o alegere, după ce strategie te conduci 

(tinzi spre mai multe sau nu depui efortul necesar, trăiești fără să progresezi sau planifici ce 

va fi peste câțiva ani), toate depind de felul în care vei acționa tu într-o anumită situație. 

Primele două nivele de la baza piramidei constituie ceea ce toţi pot observa, ceea ce 

poate fi perceput ca atare şi nu în urma interpretării. Sunt nivelurile de relaţionare ale 

individului cu ceilalţi indivizi şi cu realitatea exterioară în ansamblul ei. Toate nivelurile 
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superioare se referă la aspecte interioare ale individului, care nu pot fi descoperite decât la o 

cercetare profundă. 

Nivelul competenţelor precum și al elementelor constituente al acestora conţin tot ceea 

ce reprezintă element specific distinctiv, cel mai curând format prin exersare repetată a unui 

comportament sistematic cu un scop distinct și propriu. Reprezintă ceea ce se poate observa 

în anumite momente-cheie şi constituie bazele atribuirii unor poziţii bazate pe aptitudini 

specifice în cadrul societăţii.  

Următorul nivel al piramidei valorilor propusă de către cercetătorul R. Dilts reprezintă 

convingerile personalității. Cercetătorul descrie convingerile proprii ca puncte de vedere 

despre noi înşine, despre alţii şi despre situaţiile pe care le considerăm adevărate. Sunt 

puncte de vedere emoţionale, şi nu bazate pe fapte [apud: 1, pp.197-199].  

Sistemul de valori personale este un instrument care probabil ține de un gânditor 

independent. Un gânditor independent, în luarea unei decizii, în mod constant se va conduce 

de necesităţile personale, de ceea ce cu adevărat contează pentru el. 

Acest fapt condiţionează apariţia unei caracteristici ale gânditorului independent şi 

anume capacitatea de a exprima ceea ce simte, doreşte şi ce se solicită într-o anumită 

situaţie [15], dar fără a leza pe cei din jur, ceea ce în psihologie se regăseşte sub noţiunea de 

asertivitate [16]. 

O persoană care deține gândire independentă poate să spună „Nu”, atunci când ar 

putea să-şi facă un autoserviciu acceptând ceva, fiind o persoană responsabilă, nu-şi va 

neglija obligaţiunile proprii pentru asumarea unor responsabilităţi care nu-i revin şi, mai 

ales, poate cu fermitate să-şi susţină opinia într-o eventuală situaţie contradictorie [4]. 

Gânditorii independenţi sunt versați în domeniul propriu de competență. Dezvoltarea 

de idei şi viziuni este importantă pentru ei; preferă să fie pe cât se poate de flexibili, să 

conceptualizeze, sunt capabili şi preferă a lucra singuri, însă adesea produsele complexe şi 

nestandarde de gândire ale acestora sunt greu înţelese de către ceilalţi. Gânditorii 

independenţi nu pot sta în rutină. În cazul când estimează o idee a fi bună, este dificil să-i 

faci să renunţe; ei sunt perseverenți în implementarea conceptelor conturate chiar și în cazul 

confruntării cu opoziționiști de forță, aspect salutabil în domenii de activitate precum 

leadershipul. Gândirea independentă este întotdeauna importantă, în mod special în cazul 

exerciţiilor de grup, ea solicitând eforturi mari de la prestatori. 

Gânditorii independenţi consolidează echipa, fiind conștienți de faptul că opiniile şi 

perspectivele diferite, polemicile constructive discriminează idei, soluţii și adevăruri. Ei 

sunt dispuşi să pledeze pentru ideile lor originale, aducând argumentări detaliate care 

oricum au riscul de a fi contestate în final. Un gânditor independent este conștient de faptul, 

că a parcurge de sine stătător calea probelor și greșelilor oferă șanse de progres în 

cunoaștere, or înveți mult mai mult din propriile greșeli decât din ale altora. Riscul de 

greșeală, desigur persistă; uneori poate lipsi metacunoașterea propriilor convingeri, 
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autenticitatea acestora. Însă, eroarea comisă nu este ceva fatal, ci un exercițiu de „dute-

vino” în cadrul procesului de conturare a unei idei noi.  

Așadar, postulatele conceptuale expuse mai sus ne conduc la ideea că gândirea 

independentă are dependențe semnificative de valorile la care aderă personalitatea. În acest 

context, ne-am propus să realizăm un studiu experimental constatativ pentru a stabili relația 

dintre valori și gândirea independentă la tinerii moderni, deoarece anume în această 

perioadă de timp are loc inserția în activitatea de învățare, implicit autoreglată și/sau de 

muncă. 

În cercetarea dată am analizat rezultatele obținute în urma chestionării a 70 de subiecți 

cu vârsta cuprinsă între 20-38 ani din instituții de învățământ superior, care au participat 

benevol, manifestând motivație și responsabilitate pe tot parcursul chestionării.  

Participarea subiecților la cercetare a fost făcută în baza consimțământului acestora, 

după ce au fost informați despre scopul cercetării, despre obligația de a le respecta 

confidențialitatea și dreptul lor de a se retrage din cercetare. Investigația a fost realizată în 

perioada 2019-2020.  

Abordarea problemei cercetate a implicat utilizarea următoarelor instrumente de 

psihodiagnostic:  

• Chestionarul Cât de independent în gândire sunteți? (adaptat după chestionarul 

elaborat de Beverly Potter) 

• Chestionarul Valorile profesionale (după D. Super) 

În scopul evaluări nivelului de gândire independentă am aplicat chestionarul Cât de 

independent în gândire sunteți? (How independent thinking are you?) adaptat după 

chestionarul elaborat de Beverly Potter [9]. Rezultatele obținute la etapa de constatare în 

urma chestionării tinerilor sunt ilustrate în figura 2. 

 

Figura 2. Distribuția rezultatelor privind gândirea independentă la tineri 

(datele chestionarului Cât de independent în gândire sunteți?) 
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În figura 2. sunt prezentate rezultatele cu referire la distribuția datelor privind 

deținerea gândirii independente de către tineri, în urma prelucrării statistice a datelor 

obținute prin chestionarea subiecților implicați în experimentul de constatare. Astfel, s-au 

identificat 5 dintre respondenți, ceea ce constituie 7% din întreg eșantionul supus cercetării, 

caracterizându-se prin prezența unui potenţial semnificativ de a gândi independent. 

Calificativul atribuit în contextul metodologiei de prelucrare a datelor chestionarului este - 

potențial gânditor independent. Pentru subiecții din grupul dat este necesară exercitarea 

facultăților intelectuale în vederea exprimării propriei opinii vis-a-vis de diverse situaţii și 

probleme. Se recomandă a demara acest proces prin acumularea unei diversităţi de 

informaţii în scopul sporirii ponderii propriilor argumente pro sau contra. 

În categoria gânditor independent promițător a fost înregistrat cel mai mare număr de 

subiecți – 49, din numărul total de participanți, în cadrul cercetării ceea ce constituie 70%. 

Respondenții plasați în categoria dată dețin abilităţi de gândire critică și tind spre evitarea 

stereotipurilor, reuşind să conteste părerea experţilor şi a autorităţilor. Pentru această 

categorie de subiecți este prioritar importanţa aplicării abilităţilor analitice, fiind mereu în 

căutarea oportunităţilor de a exersa zilnic. 

O altă categorie de subiecți sunt gânditori independenți impresionanți, constituind un 

număr de 16 subiecți, ceea ce constituie 23% din totalul de respondenți chestionați.  La 

subiecții incluși în categoria respectivă abilitatea de a gândi independent este remarcabilă. 

Sunt abili la depistarea înşelăciunilor şi eventuala evitare a acestora.  

Totodată, remarcăm faptul, că în categoria alții gândesc pentru dvs. nu s-a regăsit nici 

un subiect din totalul celor chestionați. Absența acestei categorii de subiecți caracterizează 

eșantionul dat prin faptul că nu sunt supuși unei presiuni din partea celorlalţi asupra propriei 

persoane datorită faptului că cunosc ce își doresc cu adevărat. Subiecții plasați în categoria 

dată selectează mereu lucruri prioritare și își gestionează corect timpul pentru analiza 

lucrurilor ce contează cu adevărat pentru propria persoană şi pentru modul în care percep 

lucrurile. 

Dacă e să stabilim media punctajului pentru cei 70 de intervievați, atunci aceasta este 

de - 119,1143 cu abaterea standard de 14,36.  

Un alt instrument aplicat în scopul diagnosticării valorilor profesionale a fost 

Chestionarul Valorilor profesionale (după D. Super) [10], care conține 45 de întrebări. 

Chestionarul dat cuprinde 15 valori (altruism, simț estetic, creativitate, stimulare 

intelectuală, reușită obiectivată, independență, prestigiu, conducere, avantaje materiale, 

siguranță, ambianță de lucru, relații cu colegii, stilul de viață și varietate). Se calculează 

suma punctelor acordate pentru fiecare factor la cele trei enunţuri relevante pentru acesta, 

scorul unei valori profesionale poate varia între 3 și 15 puncte. În urma prelucrării 

rezultatelor se stabileşte ordinea ierarhică a valorilor. Primele 3-5 valori la care s-a obţinut 

punctajul maxim reprezintă domeniul de activitate în care subiectul poate obţine succese şi 

se poate realiza  din punct de vedere profesional. 
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Figura 3. Compararea (în %) a valorilor la tinerii în dependență de nivelul de gândire 

independentă (date în baza chestionarului Valorilor profesionale după D. Super) 

În fig.3. sunt reprezentate rezultatele (în %) obținute în urma comparării valorilor la 

tineri în dependență de nivelul de gândire independentă (date în baza chestionarului Valorile 

profesionale după D. Super). Potrivit datelor obținute în urma prelucrării statistice 

gânditorii independenți impresionanți în proporție de 16% plasează ambianța de lucru pe 

poziția de top, cu 1% mai mult se regăsește aceeași valoare la gânditorii independenți 

impresionanți. Pentru potențialii gânditori independenți sunt prioritare 2 valori: ambianța 

de lucru - 18% și stilul de viață - 18% care se află pe poziția de top în cadrul ierarhiei 

obținute.  

Printre ultimele poziții gânditorii independenți impresionanți (2%) plasează 

varietatea, iar gânditorii independenți promițători (3%) pe ultima poziție clasează  

conducerea ca valoare a personalității. În continuare menționăm că 4 valori și anume: 

reușita obiectivată, prestigiul, creativitatea și conducerea se regăsesc pe ultima poziție la  

potențialii gânditori independenți. 

Concluzii 

În concluzie putem afirma că valorile pe care le promovează tinerii chestionați depind 

de nivelul gândirii independente, tinerii care atestă o gândire independentă nu pot fi 

influențați în promovarea anumitor valori, sunt independenți în luarea unor decizii și pun la 

îndoială orice ipoteză lansată fără argumente convingătoare și dovezi, însă subiecții ce nu 

posedă abilități de gândire independentă sunt ușor de influențat în aderarea la diverse valori, 

nu au o părere fermă asupra unor idei. Prin urmare în vederea dezvoltării unor personalități 

libere în gândire care promovează valorile general umane, indiferent de statutul social, este 
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necesar să cultivăm aceste valori încă din copilărie și să-i învățăm să gândească critic și 

independent, considerând că, totuși, între variabilele cercetate există o relație semnificativă, 

dar nu primordială.  

La ora actuală se vehiculează cu termenul de gândire independentă, se promovează un 

tip specific, modern de gândire, devenită nu numai componentă, dar și standard al calității 

proceselor, produselor, satisfacției, eficienței, eficacității și competitivității tinerilor care are 

relație de condiționare reciprocă cu valorile la care aderă aceștea. 
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Rezumat. În lingvistică, sintagma reprezintă o combinație de cel puțin două cuvinte, ce reprezintă cea mai 

mică unitate, în cadrul căreia se poate stabili o relație sintactică. În funcție de partea de vorbire din care provine 

cuvântul, care dă caracterul sintagmei, există sintagme nominale, verbale, adjectivale etc. În ceea ce privește 

sensul noțiunii de „sintagmă”, interpretările diferă în literatura de specialitate. DȘL definește grupul sintactic 

ca un „component al structurii propoziţiei constituit în jurul unui centru (sau cap) de grup...”. În funcție de 

valoarea morfologică a centrului există diferite tipuri de sintagmă, de exemplu, grupul nominal, grupul 

adjectival etc. Grupul sintactic este descompus în fraze, nu reprezintă un întreg independent. În GLR din 1966 

nu găsim o definiție a conceptului de funcție sintactică, ce este reprezentată de grupul format dintr-o relație de 

subordonare și un termen subordonat. 

Cuvinte cheie: sintagmă, frază, funcție sintactică. 

 

Abstract. The syntagma is, in linguistics, a combination of at least two words that represents the smallest unit 

within which a syntactic relationship can be established. Depending on the part of speech to which the word 

that gives the character of the syntagma belongs, there is a nominal, verbal, adjective, etc. syntagma. Regarding 

the scope of the notion of „syntagma” the interpretations differ in the literature. DȘL defines the syntactic 

group as a „component of the sentence structure formed around a center/ group leader...”. Depending on the 

morphological value of the center are various types of syntagma, eg. nominal group, adjective group etc. The 

syntactic group is decomposable into phrases, it does not represent an independent whole. In GLR 1966 we do 

not find a definition of the concept of syntactic function, it is represented by the group formed by a 

subordination relationship and a subordinate term. 

Keywords: syntagma, phrase, syntactic function. 

 

În contextul modernizării și rafinării ideilor științifice, se impune adoptarea unei 

terminologii moderne, care să dea seamă de dinamica fenomenului lingvistic, însă, de cele 

mai multe ori, se ajunge la supralicitarea unui concept, la „încărcarea” acestuia cu noi sensuri, 

unele aparent echivalente cu altele. De aceea, aparenta polisemie a unui termen este, de fapt 

generatoare implicit de „dezordine” într-un sistem și în subsistemele acestuia. Noțiunea de 

grup sintactic este utilizată mai ales în lucrările de orientare generativ-transformațională, pe 

când cea de sintagmă, în lucrările de orientare structuralistă. 

Sintagma este, în lingvistică, o îmbinare de cel puțin două cuvinte ce reprezintă cea mai 

mică unitate în interiorul căreia se poate stabili un raport sintactic. Este ierarhic inferioară 

propoziției, fiind un constituent al acesteia. După unii lingviști, o sintagmă trebuie să conțină 

cel puțin două cuvinte cu sens lexical deplin. După alții este suficient și un singur asemenea 

cuvânt, celălalt sau celelalte putând fi cuvinte gramaticale (articol, prepoziție etc.).  
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În funcție de partea de vorbire din care face parte cuvântul care dă caracterul sintagmei, 

există sintagmă nominală, sintagmă verbală, sintagmă adjectivală etc., numite și grup 

nominal, grup verbal, grup adjectival etc. 

Sintagma care conține numai două cuvinte este una minimală, ea putând fi constituentul 

unei sintagme mai mari. De exemplu, propoziția fr L’enfant du voisin avait lancé le ballon 

dans le carreau de la cuisine „Copilul vecinului aruncase mingea în geamul bucătăriei” se 

constituie din: 

• l’enfant du voisin „copilul vecinului” – sintagma nominală subiect, compusă din: 

• sintagma nominală l’enfant „copilul” și 

• sintagma prepozițională du voisin „vecinului”; 

• avait lancé le ballon dans le carreau de la cuisine – sintagma verbală predicat, 

constituită din: 

• verbul avait lancé „aruncase”; 

• sintagma nominală le ballon „mingea”; 

• sintagma prepozițională dans le carreau de la cuisine „în geamul bucătăriei”, formată 

la rândul ei din: 

• prepoziția dans „în”; 

• sintagma nominală le carreau „geamul”; 

• sintagma prepozițională de la cuisine „bucătăriei”, divizibilă mai departe în: 

• prepoziția de și 

• sintagma nominală la cuisine. 

DŞL defineşte grupul sintactic ca fiind un „component al structurii propoziţiei constituit 

în jurul unui centru (sau cap) de grup: verb, nume, adjectiv, adverb, prepoziţie, grup a cărui 

coeziune sintactico-semantică este asigurată prin constrângeri de formă gramaticală (de caz, 

de prepoziţie, de topică, de acord), dar şi prin rolurile semantico-tematice impuse de centru 

determinaților”.  

Grupul sintactic se particularizează prin următoarele trăsături: 

− reprezintă o secvență de constituenți organizați în jurul unui centru sau cap de grup (cu 

excepția conjuncției coordonatoare, celelalte clase de cuvinte pot îndeplini acest rol), 

care impune termenului regizat anumite restricții (topică, regim cazual, regim 

prepozițional, acord) 

− poate fi monomembru, atunci când conține numai centrul de grup, respectiv complex 

(centrul de grup + constituenții relaționați sintactic și semantic cu acesta). 

În funcție de valoarea morfologică a centrului se disting următoarele tipuri: 

 grup nominal și subtipuri:  

− centru nominal-substantiv; 

− centru nominal-pronume; 

− centru nominal-numeral; 
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 grup adjectival;  

 grup verbal;  

 grup adverbial;  

 grup interjecțional;  

 grup prepozițional. 

Grupul prepozițional nu poate fi monomembru, nu poate avea realizare absolută decât 

în situațiile eliptice - acestea presupun recuperarea termenului dominat. 

În ceea ce privește sfera noțiunii „sintagmă” nu există o concordanță de opinii, 

interpretările diferind foarte mult în literatura de specialitate. Despre „îmbinarea de cuvinte” 

– una dintre denumirile atribuite sintagmei – se spune că nu poate apărea niciodată de sine 

stătătoare. În „Gramatica Academiei” din 1966, „îmbinarea de cuvinte” – constituită din cel 

puțin două cuvinte cu sens lexical deplin – este considerată a fi cea mai mică unitate în 

interiorul căreia se poate stabili un raport sintactic. Aceasta este descrisă sumar: „Îmbinările 

de cuvinte denumesc obiecte, acțiuni, însușiri, exprimând sensuri unice, dar analizabile: 

mama mea, țăranca de pe malul Moldovei, malul Moldovei, ușor de înțeles etc.”. Se subliniază 

că îmbinarea de cuvinte nu are caracter de sine stătător, se folosește doar încadrată într-o 

propoziție, ca parte de propoziție sau construcție incidentă. 

GBLR amintește de ambele concepte și definește sintagma ca fiind un „grup minimal în 

care se actualizează o valență”, iar grupul sintagmatic, un „grup în care se pot actualiza 

simultan mai multe valențe ale centrului”. 

Referindu-ne la felul cum sunt tratate sintagma și grupul sintactic în lucrările de 

specialitate, părerea celor mai mulți cercetători este că, în cadrul grupului, spre deosebire de 

sintagmă, sunt satisfăcute toate valențele centrului și că „aceeași unitate poate participa 

concomitent la mai multe relații de dependență”. Grupul sintactic este, în mod obiectiv, 

descompozabil întotdeauna în sintagme, ceea ce înseamnă că grupul nu poate fi o unitate 

subordonată, pentru că el nu reprezintă un întreg de sine stătător, o unitate individuală. 

În GLR 1966 nu găsim o definiție a conceptului de funcție sintactică, ci o definiție a 

conceptului de parte de propoziție. În accepțiunea lui D.D.Drașoveanu, funcția sintactică este 

reprezentată de grupul format dintr-o relație de subordonare și un termen subordonat. În 

gramatica funcțională (Dik 1981), relațiile dintre cuvinte sunt repartizate pe trei niveluri: 

− nivelul semantic – aici se situează funcții semantice precum: agent, țintă, destinatar 

− nivelul sintactic – aici se situează trei funcții sintactice: predicatul, subiectul, obiectul 

− nivelul pragmatic – aici se situează patru funcții pragmatice: temă, subiect, clarificare, 

focalizare. 

Oprindu-ne asupra nivelului sintactic, este important faptul că, în perspectiva gramaticii 

funcționale, într-un enunț compus din mai multe lexeme, prima poziție de lângă predicat va 

avea funcția sintactică de subiect, iar a doua, pe cea de obiect. Celelalte lexeme vor avea doar 

funcții semantice, nu și sintactice. 
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În legătură cu funcțiile sintactice ale constituenților unei sintagme, părerile specialiștilor 

sunt diverse. Unii specialiști exclud din clasa sintagmelor îmbinările de cuvine care conțin 

predicatul. Alți specialiști susțin, însă, că sintagmele pot conține predicatul.  

Referitor la același aspect, al funcțiilor sintactice ale constituenților, unii specialiști 

impun restricția ca aceștia să fie, fără excepții, heterofuncționali, adică să aibă „funcțiunea de 

părți de propoziție diferite”, alți specialiști afirmă, însă, că sintagmele pot fi alcătuite și din 

termeni homofuncționali. Restricțiile impuse sunt contrazise, însă, de practica enunțurilor. 

Acceptând, prin definiția dată, că sintagma este cea mai mică unitate sintactică, în limitele 

căreia se stabilește un raport sintactic, și acest raport generează o funcție sintactică, din 

considerentele consecvenței și exhaustivității nu putem exclude dintre realizările sintagmei 

pe cea care conține predicatul.  

Pe de altă parte, „sintagma predicativă” este deja o altă unitate sintactică: enunțul-

propoziție, fapt ce se constituie într-o contradicție. Referitor la condiția heterofuncționalității 

sintactice a constituenților sintactici, aceasta exclude pe de o parte, sintagmele alcătuite din 

termeni homofuncționali coordonați iar pe de altă parte, sugerează că, de vreme ce funcțiile 

sintactice ale constituenților unei sintagme trebuie să fie diferite, acest lucru ar însemna că 

raporturile sintactice se stabilesc între funcții sintactice și generează alte funcții sintactice, 

ceea ce factual nu este corect, întrucât din punctul de vedere al convenției regenților exclusiv 

morfologici, raporturile sintactice se stabilesc între „părți de vorbire” și au ca rezultat funcții 

sintactice. 
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Rezumat. Acest articol este dedicat formării și dezvoltării cunoștințelor matematice la elevi prin aplicarea 

elementelor de istorism în predarea matematicii la treapta gimnazială. 

Cuvinte–cheie: matematică, noțiune, istorism, interes, motivație. 

Abstract. This article is dedicated to the formation and development of mathematical knowledge in students 

by applying the elements of history in the teaching mathematics of the gymnasium level.  

Keywords: mathematic, notion, historicism, interest, motivation. 

Problema utilizării elementelor de istorism în educația matematică nu este o problemă 

nouă. Ea a apărut încă la sfârșitul secolului al XIX-lea. Acestei problematice i-au fost dedicate 

în didactica mondială numeroase lucrări. Este cunoscut, că știința poate fi bine înțeleasă doar 

atunci, când este cunoscută istoria ei. Această istorie trebuie s-o cunoască atât profesorul, cât 

și elevul. Să aibă idee măcar în linii generale despre noțiunile fundamentale ale matematicii 

care o învață. 

Principiul istorismului este unul din principalele orientări metodologice în studierea 

științelor, în special a științelor exacte. Un rol primordial îi revine lui în educația matematică. 

Considerăm, că caracteristicile esențiale ce disting principiul istorismului ca principiu 

metodologic și pot fi realizate în conținutul educației matematice actuale sunt următoarele:  

➢ orice cunoaștere (inclusiv învățarea) necesită o abordare calitativă, dacă tinde la 

obiectivitate; 

➢ cerința de a lua în considerație premisele pentru apariția unei noțiuni; 

➢ cerința de a utiliza cunoașterea noțiunii; 

➢ cerința de a evidenția etape (faze, perioade) a evoluției noțiunii; 

➢ cerința de a studia nu doar istoria unei noțiuni, dar și istoria reflectării conceptelor sale. 

Să menționăm obiectivele principale ale introducerii elementelor de istorism în educația 

matematică modernă, ca fiind următoarele: 

• Sporirea interesului față de studiul matematicii și aprofundarea cunoștințelor cu 

referire la materialul studiat; 

• Dezvoltarea interesului și a motivației printr-o cultură generală și o lărgire 

considerabilă a orizontului intelectual; 

• Educația spiritului de cercetare și inovare printr-o gândire critică și creativă; 

• Educarea patriotismului și a dragostei față de patrimoniul cultural, față de tradițiile 

și valorile comunității în care trăim; 

• Cunoașterea rolului matematicii în știință, tehnică și economia modernă, precum și 

în toată cultura contemporană progresistă. 
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Determinăm următoarele aspecte ale aplicării principiului istorismului în predarea 

matematicii la etapa gimnazială:  

I.    Aspectul trecutului 

1. Probleme practice, probleme teoretice, ipoteze ce au dus la crearea noțiunilor, metodele 

și modelele de descriere etc.; 

2. scurtă descriere a condițiilor de viață economică și socială în care să pună în aplicare și 

promovare; 

3. Descrierea etapelor de formare și evoluție a conceptelor metodelor, ideilor, ramurilor 

matematicii. 

II.   Aspectul prezentului 

1. Înțelegerea esenței metodei care este prezentată în linii generale de către profesor și 

manual; 

2. Formarea de idee că însăși matematica este o metodă de a înțelege realitatea; 

3. explicație a logicii de dezvoltare a ramurilor studiate ale matematicii; 

4. Avantajele comparativ cu alte metode studiate; 

5. Dezvăluirea domeniului practic de aplicare. 

III.   Aspectul de viitor 

1. Domeniul de aplicare a materialului teoretic; 

2. Ce aspecte ale problemei  vor fi examinate în etapele ulterioare de formare; 

3. Ce aspecte ale problemei rezolvate fac obiectul unor ramuri speciale ale matematicii. 

În continuare vom aduce unele exemple concrete de implementare a elementelor de 

istorism în predarea matematicii gimnaziale. 

1. La studierea temei „Numere negative” profesorul, urmând prevederile metodei 

genetico-istorice, poate rezolva și discuta mai întâi diverse probleme simple, similare celor 

care erau soluționate în vechime, apoi li se va explica cum au ajuns oamenii la numerele 

negative și cum s-a introdus notarea simbolică a numerelor negative. Informațiile din istoria 

matematicii pot servi profesorului ca un procedeu de a renunța expunerea temei formal, după 

manual. În particular profesorul le poate expune elevilor, că matematicianul hindus 

Brahmagupta (sec. XIII e.n.) indica următoarea regulă pentru calcularea adunării numerelor 

întregi: „Suma a două averi este tot o avere, a două datorii este tot o datorie, suma a unei 

averi și a unei datorii este diferența lor, în caz că ele sunt egale, avem zero, suma lui zero cu 

o datorie este datorie, suma unei averi cu zero este avere, suma a doi de zero este zero”. 

Pentru operația de înmulțire a numerelor întregi în India Antică exista următoarea regulă: 

„Prietenul prietenului meu este prietenul meu (+ ∙ += +), prietenul dușmanului meu este 

dușmanul meu, dușmanul prietenului meu este dușmanul meu, dușmanul dușmanului meu este 

prietenul meu”.  

2. La tema „Suma primilor n termeni ai progresiei aritmetice” se poate utiliza 

următoarea informație. Este clar că unele probleme din antichitate conțineau informații 

succinte de noțiuni ce se referă la progresii. O informație înregistrată din acele timpuri este 
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referirea la suma primilor n termeni ai progresiei aritmetice ce este menționată în Grecia (sec. 

V î.e.n.). Pedagogul subliniază, că deoarece grecii nu cunoșteau cifrele moderne, ei le notau 

prin literele alfabetului grec. Operațiile cu astfel de numere erau destul de anevoioase. De 

aceea este ușor de înțeles de ce grecii au folosit procedeul de adunare cu ajutorul figurilor 

geometrice construite din puncte. Spre exemplu: Suma primilor n termeni ai șirului numeric 

1 + 3 + 5 + 7 + ⋯ + (2𝑛 − 1) se desenează puncte în formă de 

unghi drept la fiecare pătrățel din caiete. Elevii singuri deduc 

formula necesară, deoarece figura dată este un pătrat și suma 

numerelor dă soluționarea ce reprezintă număr de forma unui pătrat 

perfect. Dacă avem 1 + 3 + 5 + 7 + ⋯ + (2𝑛 − 1), unde 𝑛 ∈ 𝑁. 

La sumarea numerelor 2 + 4 + 6 + ⋯ + 2𝑛 profesorul le 

propune elevilor să raționalizeze de sine stătător, pentru cugetare. 

3. Un exemplu clasic îl constituie calcularea sumei boabelor de grâu necesare pentru 

recompensă inventatorului jocului de șah. Legenda spune, că inventatorul a cerut pentru 

primul carou al tablei de șah un bob, adică 20, pentru al doilea – două, adică 21, pentru al 

treilea – patru, adică 22 etc. Pentru fiecare carou următor de două ori mai mult decât pe cel 

precedent, pe ultimul – 263 boabe. Această recompensă modestă la formă așa și nu a putut fi 

realizată: toate ambarele lumii nu ar putea să înmagazineze grâul cerut de inventator. Acest 

exemplu se referă la suma termenilor progresiei geometrice. 

Se poate propune următoarea modalitate, fără a cunoaște suma termenilor progresiei 

geometrice ca rația 𝑞 = 2. Fie, într-adevăr, pentru primul carou trebuie să dea un bob, adică 

2 − 1 = 21 − 1. Pentru primul carou și al doilea trebuie să-i dea 3 boabe, adică 4 − 1 = 22 −

1. Pentru primele trei carouri trebuie să-i dea 1 + 2 + 4 = 7 = 23 − 1. Observăm o anumită 

regularitate, care, prin inducție ne conduce la concluzia că pentru un număr 𝑛 de carouri 

trebuie să-i de recompensa 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ ∙∙∙ ∙ 2 − 1, adică 2𝑛 − 1 boabe. Reiese că pentru 

toate cele 64 de carouri de pe tabla de șah i se cuvine să primească 264 − 1 boabe, adică 

18446744073709551615 boabe. Acest număr se citește ca 18 cvintilioane 446 cvadrilioane 

744 trilioane 73 bilioane 709 milioane 551 mii 615. 

4. Ca exemplu de a efectua legătura între tema dată și personalitatea unui oarecare savant 

și totodată ca elevului să-i fie clar cum s-a constituit istoricește noțiunea dată se poate 

menționa la referirile filosofului grec Platon. Se lămurește că în epoca respectivă (400 î.e.n. 

– 100 e.n.) a activat în Atena Academia lui Platon la care la un loc de cinste era situată 

studierea geometriei. Pe frontispiciul academiei era scris „Nu are dreptul să intre înăuntru cel 

ce nu cunoaște geometria”. În cadrul acestei academii s-au pus bazele teoretice ale geometriei 

ca știință. În școala lui Platon a apărut prima dată noțiunea de „loc geometric de puncte” și 

ideea tradițională mai apoi de a efectua cercetarea într-o problemă de construcție. 

5. Intuiția în predarea și învățarea matematicii are un rol important pentru cei care iau 

contact cu matematica și vor să o înțeleagă. Întotdeauna este bine să plecăm de la exemple 
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concrete, practice în predarea noțiunilor noi. Intuiția ne ajută în multe cazuri, dar nu poate 

înlocui logica, calculul matematic al datelor unei probleme, care uneori poate să ne surprindă. 

Problemă: Se înconjoară planeta Pământ cu un lanț pe la ecuator. Lungimea lanțului este 

2𝜋𝑅, unde 𝑅 este raza terestră. Întrebare pusă elevilor: „Ce lungime considerați că mai trebuie 

de adăugat la acest lanț ca pe sub el să treacă prin orice loc o pisică de înălțime 15 𝑐𝑚”. 

Răspunsurile date de elevi sunt diverse de la zeci de metri la kilometri. Adevărul este că nu 

trebuie de adăugat nici un metru. 𝑅 + 0,15 este noua rază: deci 2𝜋(𝑅 + 0,15) este lungimea 

lanțului mărit. Diferența fiind 2𝜋(𝑅 + 0,15) − 2𝜋𝑅 = 2𝜋 ∙ 0,15, care este mai mică decât un 

metru. 

Astfel de secvențe istorice, selectate din cele mai variate izvoare informaționale, cu mult 

înfrumusețează structura unei lecții de matematică, sporește motivația elevilor de a studia 

matematica și contribuie la majorarea randamentului școlar. 

6. Este bine de a recomanda elevilor studierea tezaurului cultural uman în domeniul 

didacticii matematicii, cât și acelor noțiuni matematice ce se raportă la meleagurile populate 

de români. De studiat aportul adus de oamenii de cultură din Moldova ca: Amfilohie Hotiniul, 

Gheorghe Asachi, Anton Velini, Andrei Teodorescu, Ion Creangă etc. Prin munca lor au fost 

create primele manuale de matematică în limba poporului băștinaș; s-a pus baza sistemului 

zecimal pozițional de numerație și a sistemului metric de măsuri în locul celui popular. În 

operele lor au fost descrise regulile operațiilor aritmetice cu numere, s-a pus baza studierii 

aritmeticii, algebrei, geometriei, trigonometriei și elementelor de matematică superioară. 

Elevul care este cunoscut cu evoluția noțiunilor matematice în plan genetico-istoric mai 

bine înțelege materia de studii. Astfel, elevul cunoaște istoria formării acestor noțiuni, calea 

genetică a transformărilor și perfecționărilor lor, munca depusă de cercetători în deținerea 

noțiunilor și a determinării căilor lor de însușire etc., aceasta la rândul lor dezvoltă la elevi o 

atârnare pozitivă față de matematică și o mândrie față de compatrioții săi, de succesele marilor 

fondatori. 
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Rezumat. Comunicarea verbală se află mereu în atenția cercetătorilor din cadrul științelor umane. În ultimii 

ani comunicarea verbală pretinde tot mai des de a deveni un bristol al lecției de limbă, fie aceasta limba maternă 

sau străină. Lumea modernă este o lume a comunicării, deoarece ea este, mai ales, orală. Se scrie, se citește, 

se publică mult, dar și se vorbește enorm de mult. 

Cuvinte cheie: comunicare, educație, metoda comunicativă. 

 

Abstract. Verbal communication is always in the attention of researchers in the humanities. In recent years, 

verbal communication has more and more often claimed to become a bristol of the language lesson, be it the 

mother tongue or the foreign language. The modern world is a world of communication because it is mostly 

oral. It is writing, reading, publishing a lot, but also talking a lot. 

Keywords: communication, education, communicative method. 

 

Comunicarea a fost percepută ca element fundamental al existenţei umane încă din 

antichitate. Cuvântul „comunicare“ provine de la latinescul communico, ceea ce a însemnat 

“care își face datoria, serviabil”. Treptat a derivat și cuvântul communis, înseamnând „a pune 

de acord“, „a fi în legatură cu“ sau „a fi în relaţie“, deşi termenul circula în vocabularul 

anticilor cu sensul de „a transmite şi celorlalţi“, „a împărtăşi ceva celorlaţi“.  Deşi termenul 

este de origine latină, primele preocupări, cu deosebire practice pentru comunicare, le-au avut 

grecii. Pentru aceştia, arta cuvântului, măiestria de a-ţi construi discursul şi de a-l exprima era 

o condiţie indispensabilă statutului de cetăţean (trebuie însă să avem în vedere faptul că 

accesul la funcţiile publice ale cetăţii era accesibil oricărui cetăţean grec doar prin tragere la 

sorţi. Mai mult, legile din Grecia Antică stipulau dreptul cetăţenilor de a se reprezenta pe ei 

înşişi în faţa instanţelor de judecată, textul lui Platon, „Apărarea lui Socrate”, fiind un 

exemplu în acest sens). Elemente concrete de teorie a comunicării apar însă prima dată în 

lucrarea lui Corax din Siracuza, „Arta retoricii”, în secolul VI î.Hr. Platon şi Aristotel vor 

continua aceste preocupări, instituţionalizând comunicarea ca disciplină de studiu, alături de 

filosofie sau matematică. Romanii vor prelua de la greci aceaste preocupări, dezvoltându-le 

şi elaborând în jurul anului 100 î. Hr. primul model al sistemului de comunicare. 

Jean Caune arăta, pe bună dreptate, că „fenomenele culturale şi procesele de comunicare 

fac parte, mai mult decât oricând, din orice viaţă comunitară” ( 1, p. 9.) 

Pentru S.Moscovici, a comunica înseamnă a transmite şi a influenţa: „Fenomenele 

comunicării sociale vizează schimburile de mesaje lingvistice şi nonlingvistice (imagini, 

gesturi, etc.) între indivizi şi grupuri. Este vorba de mijloace utilizate pentru a transmite o 

anumită informaţie şi pentru a-l influenţa pe celălalt” (5, p. 3-69). Laurenţiu Şoitu este 

îndreptăţit să considere „comunicarea drept acel mod fundamental de interacţiune 

psihosocială fără de care oamenii nu ar putea deveni oameni şi nu ar putea să-şi cultive 
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valorile proprii” (6, p. 6.)  Comunicarea reprezintă, în viziunea lui John Fiske (3, p. 15) una 

dintre activităţile umane pe care fiecare individ o poate recunoaşte, dar pe care foarte puţini 

o pot defini în mod satisfăcător. A comunica înseamnă a vorbi cu cineva, comunicare este şi 

televiziunea, răspândirea de informaţii, zvonurile, coafura, critica literară, moda şi lista poate 

continua la nesfârşit. Vedem, astfel, cum comunicarea umană este un domeniu extrem de 

divers şi de multilateral.   

Prin comunicare, afirmă E. Coşeriu, „ceva se converteşte în ceva comun” [2, p. 52], sau 

mai exact spus, comunicarea există pentru că cei care vorbesc au ceva deja în comun, care se 

manifestă în vorbirea unuia cu celălalt. Altfel spus, vorbirea înseamnă întotdeauna a vorbi o 

limbă, tocmai pentru că este vorbire, pentru că constă în a vorbi şi a înţelege, în a te exprima 

pentru ca celălalt să te înţeleagă [Ibidem, p. 63]. Necesităţile comunicării, în accepţia 

savantului, vizează circumstanţele vorbirii şi auditorul. Limba vorbitorului nu este niciodată 

perfect identică cu cea a auditorului, iar cuvântul este întotdeauna, sau trebuie să fie, jumătate 

al vorbitorului şi jumătate al auditorului. De aici reiese efortul constant ca cele două jumătăţi 

să fie pe cât posibil mai egale, să existe tendinţa de a vorbi ca celălalt  [Ibidem p. 68]. 

Vorbitorul, prin urmare, se solidarizează cu tradiţia şi cu interlocutorul. 

Auditorul acceptă, adoptă ceea ce nu ştie, dar îl satisface estetic, îi convine din punct de 

vedere social sau îi serveşte funcţional. Adoptarea este un act de cultură, de gust şi de 

inteligenţă practică. 

L. Bloomfield, înaintează ideea devenită la începutul sec. XX-lea orientare generală în 

învățarea limbilor. Astfel între cunoștințele despre limbă și posedarea limbii nu există de fapt 

nici o legătură. Posedarea limbii este o problemă a practicii. Posedarea limbii nu este nici 

decum o problemă a cunoașteri. Între anii 70 ai sec. XX-lea în metodica învățării limbilor cu 

demersul comunicării, iar G. Piepho o numește chiar și supersarcină a învățării, dar cu toate 

acestea ideea de comunicare nu îmbunătățește realitatea instructivă, deoarece are funcția unui 

postulat decât a unui fenomen real. Incluzându-se în comunicare, oamenii temporar fac un 

acord de colaborare semnând oral acest acord, incluzându-se fie activ, fie pasiv în “jocul” 

comunicării, oamenii țin cont de anumie reguli pe care lea aprobat încă Aristotel.  

În anii 70 sec. XX-lea marele savant Grimas reia ideile aprobate de către Aristotel 

ajungând astfel la concluzia că o comunicare verbală efectivă este bazată pe principiul 

colaborării comunicative.  

Tabelul 1. Aspectele și ideile comunicative 

Aristotel (sec. V Î.e.n) Grimas (anii 70, sec. XX-lea) 

Vorbește ceea ce este important  Informativitatea (comunicarea informației necesare) 

Vorbește adevărul Adevărul (nu vorbi ceea ce consideri neadevărat) 

Vorbește clar  Reguli ale modului de exprimare (fii scurt, consecutiv, 

vorbește clar  

La începutul anilor 70 B. Hoching constată că metodele existente nu iau în considerare 

legitățile psiholingvistice ale învățării limbii. De aici începe orientarea spre comunicarea 
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semnificativă, o comunicare care este importantă pentru elev anume ca personalitate. Acest 

fapt constituiie o axă rotabilă a dezideratelor comunicării, statornicindu-se pentru un timp 

îndelungat în practica educațională, păstrând acest statut de altfel și până în prezent. 

O altă idee este cea a comunicării acționale, susținută de marele savant Diller, Klippel 

care a fost reluată de către M. Davîdova. Emergența comunicării ține de o suită 

transformațională de acțiuni instructive cu degajări spre realizarea a ceva substanțial și de 

lungă durată. Comunicarea se separă de instituirea bazată pe sistemul limbii, considerându-

se că o comunicare poate veni de la sine și de strategia verbală, care prevedea obținerea 

rezultatelor în faptul că dacă un elev înțelege, reproduce, construiește imită și modifică corect 

propoziții, el neapăraat acumulează de formule, modele stereotip, exprimări-clișeu, cu scopul 

ca să descopere sistemul limbii și normele sau regulele comunicării.  

Aria acestei preocupări este văzută și în etnografiei comunicării care face parte din 

domeniul antropologiei, care cercetează studiul comparativ al evenimentelor de vorbire 

specifică fiecărei societăți și culturi în parte. Domeniul etimologiei comunicării a arătăt 

diversitatea performanțelor sociale ale vorbirii, normele culturale care le guvernează și 

normelor sociale, domeniul etimologiei comunicării s-a preocupat și de descrierea 

repertoriului lingvistic al membrelor unei comunități, situațiilor de comunicare în care se 

desfășoară aceasta. 

În conceperea ideii comunicării umane în școală L. Șoitu susține că „aceasta este definită 

și înțeleasă numai ca relație interpersonală în care oamenii dau sens și valoare mesajului 

primit. Mesajul facilitează schimbul de semnificații cu ajutorul cărora se asigură procesul 

formării elevului, dezvoltării și umanizării lui. Comunicarea este premisă, sursă, mijloc și 

efect al educației” (7, p.3). 

Organigrama 1. Geneza metodei comunicative 

Metoda direct 

 

Metoda traducerii           metoda comparativă  

 

Metoda activă 

 

Metoda sugestivă           metoda comunicativă  

 

Metoda autolingvală 

                                          metoda activă  

Metoda audiovizuală                 metoda comunicativă  

 

Metoda combinată                 metoda conștientizării 

                                                          

                                                 metoda practică              metoda comunicativă 

                                                           

                                                 metoda active 
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În domeniul științei ale educației din Rusia comunicarea ca obiect și mijloc de învățare 

își găsește soluționare în metoda comunicativă a lui E. Passov care este văzută ca mijloc de 

învățare a vorbirii, nu a comunicării. Noțiunea de metodă comunicativă nu s-a stabilit 

definitiv, explicându-se suficient de clar prin metoda directă și cea combinată această cale a 

fost marcată și ilustrată în organigrama 1. 

Prin urmare, metoda comunicativă abordată de către savantul E. Passov, își are originea 

în câteva metode. 

Un rol important în elucidarea problemei îl are și folosirea realizărilor științelor 

psihologice, în elaborarea unor modele, sisteme, forme corespunzătoare de învățare a limbii, 

în general, și a unei limbi străine sau nematerne, cu atât mai mult a sistemului de formare a 

competențelor comunicative, observându-se două orientăi în utilizarea acestora: 

• Studierea proceselor psihice care constă în receptarea, preceperea, memorarea ș.a. 

alcătuind statutul psihologic de posedare a limbii. 

• Studierea legităților activității verbale în actele complexe de comportament al 

individului, totaltatea mijloacelor, dar și mijloacele de realizare.  

Într-o publicație I. Zimneaia susține: „Procesul vorbirii este un semnal verbal sonor în 

care, de rând cu acțiunile, se reflect și trăsăturile individual-psihologice ale omului care 

vorbește.” (8, p.83). Comunicarea este un fenomen unic care are mai multe fațete și anume: 

procese psihice, cod sau limbă, mesaj sau concretizări particulare, comunicarea propriu-zisă 

ș.a. psiholingvistica trebuie de fapt să servească lingvistica pentru a ajuta și a corija la 

cercetările care pierd din vedere limba ca produs uman codul utilizat și constituit.  

Bazele teoriei moderne a comunicării au fost puse de către școala de la Palo Alto, 

fondatorul acesteia fiind cercetătorul Paul Watzlawick, la baza filozofiei stă diferențierea față 

de tezele freudiene. Logica comunicării nu se marginește la transmiterea unei anumite 

informații, aceasta include, în același timp, un comportament deoarece orice comportament 

are o valoare comunicativă. 
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Rezumat. Aplicarea metodelor de instruire reciprocă asigură o mai buna asimilare a cunoștințelor având în 

vedere că în centrul acțiunii este copilul, el este acela care mânuiește cu informațiile fiind doar ghidat de 

profesor prin metoda propusă în acest mod se urmăreşte dezvoltarea competențelor prin cunoștințe, capacități, 

aptitudini. 

Cuvinte-cheie: chimie, instruire reciprocă, competențe, rezultate şcolare la chimie. 

 

Abstract. The application of mutual training methods ensures a better assimilation of knowledge considering 

that the child is at the center of the action, he is the one who handles the information being only guided by the 

teacher through the method proposed in this way aims to develop skills through knowledge, skills, abilities. 

Keywords: chemistry, mutual training, skills, school results in chemistry. 

 

Schimbările dinamice care s-au produs în ultimii 15 ani impun revizuirea și elaborarea 

unor fundamente educaţionale în contextul realităților noi. Implementarea competențelor în 

învăţământ și a noilor programe educaționale, permit_ dezvoltarea competenţelor conform 

prevederilor prevăzute de Procesul de la Bologna – care pentru noi, profesorii, presupun 

revizuirea tehnologiilor de predare – învațare – evaluare, prin stabilirea corelației între 

curriculumul centrat pe obiective, conţinuturi disciplinare şi acel curriculum centrat pe 

dezvoltarea competenţelor.   

 

Figura 1. Componentele Competenței 

Competenţa desemnează un ansamblu de resurse (Fig. 1), în vederea rezolvării unei 

situaţii complexe aparţinând sferei situativ-problematice. Prin competenţă de bază înţelegem 

acele competenţe necesare a fi  asimilate pentru a putea trece la un nivel superior de instruire 

[5]. Competenţa este potenţialul de acţiune al unei persoane, acţiunea de atingere a finalităţilor 

propuse mobilizând resursele însuşite în diferite situații [4]. 
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Educaţia centrată pe competenţe presupune implementarea lecțiilor interactive, 

planificate din timp, dar totodată flexibile, care să se poata schimba în funcţie de nevoile 

elevilor. Aceştia trebuie sa fie stimulaţi să pună întrebări, să rezolve probleme  printr-o 

gândire critică. Cu sigurantă, competenţele nu se formează în cadrul unei lecţii, ci în funcţie 

de competenţa vizată, se formează într-un grup de lecţii, semestru, an şcolar sau cicluri de 

şcolarizare [2]. Profesorul trebuie să-și propună anumite obiective şi scopuri care să vizeze 

cunoştinţe, deprinderi și atitudini ce conduc la formarea de competenţe. 

Instruirea reciprocă este una din metodele moderne de stimulare a învățării şi dezvoltării 

personalităţii elevului de toate vârstele. Ea se realizează cu ajutorul instrumentelor didactice 

care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Învăţarea de la egal la 

egal presupune transmiterea unor experienţe ce fructifică achiziționarea de informaţii 

spontane ce au la bază implicarea directă şi activă a fiecărui copil, se bazează de obicei pe 

influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui 

grup [6].  

Metodele inovaționale de instruire reciprocă oferă o ocazie benefică de organizare 

pedagogică a unei învățări temeinice, ușoare și plăcute, și în același timp și cu un pronunțat 

caracter activ-participativ din partea elevilor, cu posibilități de cooperare și de comunicare 

eficientă [1]. Metodele utilizate în contextul învăţării reciproce generează un orizont al 

împărtășirii și al îmbogățirii bagajului de cunoştinţe. În această situaţie este pusă în valoare 

personalitatea elevului, el se simte important, şi cu mare drag îşi împărtășește cunoştinţele cu 

semenii săi. Este importantă comunicarea eficientă, abilitatea de a ne exprima în diferite 

situaţii, eficienţă personală, ce reprezintă capacitatea de a organiza o serie de acţiuni şi de a 

face faţă situaţiilor noi, eficacitatea colectivă, ce constă în convingerile împărtăşite de către 

un grup privind capacitatea de a atinge obiective comune [3]. 

În scop de cercetare am efectuat un chestionar profesorilor de chimie și am stabilit 

pachetul de metode cu tentă de instruire reciprocă ce au un impact sporit asupra dezvoltării 

competenţelor la chimie şi care oferă un randament mai mare al calității învățării. 

 

Figura 2. Nivelul de utilizare a metodelor de instruire reciprocă  

în cadrul orelor de către profesori 
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Am stabilit faptul că majoritatea cunosc metode de instruire reciprocă, dar mai puţini 

sunt cei care le aplică (Fig. 2).  

 

Figura 3. Influenţa metodelor de instruire reciprocă asupra dezvoltării competenţelor 

 

Dascălii recunosc că aceste metode influențează mult dezvoltarea competențelor în 

cadrul orelor de chimie (Fig. 3), dau un randament sporit al calității învățării şi elevii sunt 

atraşi de asemenea metode de lucru precum este prezentat în Fig. 4 (a). 

 

Figura 4. Metode de instruire reciprocă ce au un impact sporit  

asupra formării competenţelor în opinia Profesorilor (a) și Elevilor (b) 

Aplicând metodele de instruire reciprocă (Fig. 5) pe parcursul anului de studiu în cadrul 

orelor de chimie la ciclul preuniversitar am observat că rezultatele la eleviii din eșantionul de 

cercetare și cel de control după prima evaluare se caracterizează printr-o diferenţă minimă de 

punctaj/note, reprezentată de câteva zecimi. 
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Figura 5. Aplicarea metodelor de instruire reciprocă în scop de a demonstra impactul 

lor asupra dezvoltării competenţelor la chimie 

Evaluarea 1 din semestrul 2 deja ne demonstrează o adevărată epopee de rezultate: avem 

o notă medie pe clase majorată practic cu o unitate, astfel că nota medie variază între  7,4 şi 

7,6 comparativ cu anul de studii 2018-2019, când nota medie era cuprinsă între 6,2-6,6 (Fig. 

6).  

 

Figura 6. Analiza comparativă a rezultatelor şcolare la chimie în baza notei medii, 

evaluarea sumativă, semestrul 2 

În acest mod s-au modificat şi parametrii de calitate a învăţării, dacă la început de an 

şcolar vorbeam despre o calitate a învăţării 34%-37% în semestrul 2 deja avem un rezultat 

de 42%-47% (Fig. 7).  
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Figura 7. Analiza comparativă a rezultatelor în baza procentului de calitate,  

evaluarea sumativă, semestrul 2 

Analizând chestionarele completate de elevi putem concluziona faptul că elevii sunt 

atraşi în mare măsură de metodele de instruire reciprocă şi consideră că ele au o foarte mare 

influență asupra înţelegerii conţinuturilor predate, în mare parte elevii la fel ca şi profesorii 

consideră că Predarea - Învățarea reciprocă, metoda Proiectelor, Turul Galeriei pot fi 

enumerate printre cele mai eficiente metode de studiu, care dau un randament sporit de 

însuşire a materiei și au un impact sporit asupra formării competențelor la chimie (Fig. 4 b).  

În acest context am analizat și părerile părinților elevilor ce au fost implicați în cercetare 

și care au confirmat că discutau cu elevii despre situația lor școlară și chiar se implicau în 

mare parte în realizarea unor sarcini. Părinții consideră și ei foarte importante, motivante, 

interesante metodele de lucru a profesorului la clasă (Fig. 8). 

 

Figura 8. Opinia părinților despre metodele de instruire reciprocă 

 

Concluzii și recomandări. Implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare îi face să 

înţeleagă cât de responsabilă este munca lor în cadrul unei lecţii şi le permite să se afirme ca 

personalitate. Metodele de instruire de la egal la egal oferă posibilitatea elevilor să-și adapteze 

răspunsul la unele întrebări  după nivelul lor de cunoaștere astfel asigurându-și întotdeauna 
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posibilitatea de a căpăta încrederea în sine şi implicare în realizarea sarcinilor, a cerințelor 

profesorului, încurajează munca independentă, iniţiativa, inventivitatea şi creativitatea. 
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Abstract. Each period in the history of foreign language teaching had certain trends that influenced both 

teaching and learning. Although it appeared more than thirty years ago, one of the latest revaluated trends 

in approaches implemented into foreign language education nowadays is task-based language learning 

(TBL). Task-based language learning is a variant form of communicative approach that focuses on the 

authentic language use while performing specific real-life tasks. One of the important topics included as a 

content unit in the national foreign language curriculum for secondary school from 5th to 9th grade is 

“My family”, that is why it was necessary to elaborate a sample lesson on it. 

Key words: task-based learning, real-life task, student-cantered approach, communicative approach. 

 

Abstract. Fiecare perioadă din istoria predării limbilor străine a avut anumite tendințe care au influențat 

atât predarea, cât și învățarea. Deși a apărut în urmă cu mai bine de treizeci de ani, una dintre cele mai 

recente tendințe reevaluate în abordările implementate în educația limbilor străine în zilele noastre este 

învățarea bazată pe sarcini (TBL). Învățarea limbilor bazată pe sarcini este o variantă de abordare 

comunicativă care se concentrează pe utilizarea autentică a limbii în timp ce se îndeplinesc sarcini 

specifice din viața reală. Unul dintre subiectele importante incluse ca unitate de conținut în programa 

națională de limbi străine pentru școala gimnazială între clasa a V-a și a IX-a este „Familia mea”, de 

aceea a fost necesară elaborarea unei lecții de probă. 

Cuvinte cheie: învățare bazată pe sarcini, sarcină din viața reală, abordare centrată pe elev, abordare 

comunicativă. 

 

Task-based learning (TBL) is a derivative of communicative approach that focuses 

on the use of authentic target language while performing some real-life tasks rather than 

on language forms. [1] Doing the task, students learn language structures through 

communicative interaction. Thus, task-based teaching provides students with the words / 

phrases / patterns they need to achieve these real-world tasks. As its name suggests, the 

basic notion of TBL is a task. The task is an assignment or a chain of assignment in 

which students use a foreign language to achieve a major goal. It is “what people do in 

everyday life, at work, at play, and in between”. [2] The purpose of the EFL teacher is to 

give tasks as close to real-world as possible, thus proposing assignments meaningful and 

relevant to students. 

The teaching techniques in TBL are not very different from traditional ones. The 

main difference is the organization and weighting of activities and in the fact that there is 

a greater quantity of student activity, and less direct, up-from teaching [1].  

The principal component of the task-based lesson plan is a task. There have been 

proposed various plans so far. However they all have in common three principal stages: 

pre-task, the task cycle, and the post-task. Hereinafter, there is proposed a sample of a 

Lesson Plan with the topic “My family”. “My family” is an important topic in the EFL 
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process because it is included as a content unit in the national foreign language 

curriculum for secondary school from 5th to 9th grade [3]. 

Sample of a Lesson Plan 

Topic: My family 

Time: 90 minutes (two lessons of 45 minutes) 

Objectives: By the end of the lesson, the students should be able to: 

O1. comprehend a text about family; 

O 2. identify information from a text about someone’s family; 

O 3. use new words / phrases / phrasal verbs to write a composition about family; 

O 4. participate in an interview (Q/A) about family. 

Task sequence:  

Task-based speaking.  

Students will speak about their families, will ask and answer the questions related to their 

families. 

 

Pre-task stage 

In the pre-task stage, the teacher explains the students that they are going to learn some 

useful words and phrases to describe a family in general. In order to generate interest, in 

personalized tasks students will describe their own families. 

Introduction to topic and tasks (30 min) 

Aim: To introduce the topic My family and to give the class language patterns to be used 

while completing the task. It is important to highlight new words and phrases. 

Priming: The teacher shows the students a family tree representing family relationships 

in a conventional tree structure paying attention to new words and phrases. 

Members of the family vocabulary: father, mother, son, daughter, brother, sister, 

husband, wife, etc. 

The teacher pronounces each word several times and asks the students to repeat too. 

In order to help students carry out this task, teacher ask them to: 

- Create a family tree of their own; 

- name all the family members; 

Mini-task nr.1 (vocabulary): My Family Tree 

Teacher gives a list of the immediate family members: father, mother, son, 

daughter, brother, sister, husband, wife, etc. 

Each student translates new words and builds their own family tree. 

They show their family trees to class. 

Mini-task nr.2: Interview (Q/A) 

Students are given a set of questions so they can interview the classmates about 

their families: What's your name? What’s your mother’s name? What’s your father’s 
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name? How many sisters and brothers (siblings) do you have? What’s your sister’s 

name? etc. 

Students interview one or more classmates. 

Mini-task nr.3: Reading comprehension 

Text reading: The teacher chooses a text, e.g. “Charlie's family”. The teacher 

shares to the students a worksheet with a text on it. Then asks the students to read the text 

and complete the tasks. 

Reading comprehension: Through some exercises, teacher checks how students 

understood the text, e.g. Answer the questions about the text. Answer the questions from 

Mini-task nr.2 about Charlie. Compare Charlie’s family with student’s one. E.g. Charlie 

has one sister, but I have two brothers. My mother’s name is Anna, but Charlie’s is 

Helen. 

Mini-task 4 (Grammar): Family phrasal verbs 

Teacher gives a list of phrasal verbs related to family, explains their meaning and 

even may translate them into their native language. 

Students make up sentences with phrasal verbs related to family, e.g. take after – 

She takes after her father; get together – Our family usually gets together at Christmas. 

Mini-task 5 (Oratory skills): 

Teacher finds a poem about family. Then students read and translate the poem 

paying attention to the words related to family. Students recite the poem. The poem may 

be recited at the next lesson so that students could learn it by heart. 

Mini-task 6 (Digital skills): Make a presentation 

For the main task students will have to make a photo/video presentation using ppt / 

blog / social networks (Facebook, Instagram, etc.) where they will present their family 

members. So, at this mini-task, teacher will demonstrate a tutorial how to make such kind 

of presentations, and even may show a sample of such presentation made by students in 

previous years. 

Task cycle 

In this lesson stage, students carry out the main task. For a successful task, the 

teacher helps learners get organised and follows its progress. 

Main task (10 min. per group) 

Students are grouped in pairs and write things that they have done before. 

Once students are ready, they go in front of the classroom. Other students ask the 

questions like: How many members are in your family? Do you have any brothers or 

sisters (siblings)? What is your mother’s name? 

Planning (10 min. Keep in mind the task involves writing) 

Students draft the final version of the speech about their family with the family tree 

to show to class. 

Report (20 min) 
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Each student prepares the classroom for their reports. Students deliver their speech 

about family; classmates listen and ask some questions. Teacher gives feedback on the 

content and quickly comments.  

 

Post-task activity (language focus and feedback) 

In the post-task stage, the teacher gives feedback on language and content. The 

purpose is to provide students the language practice related to the task. 

Analysis (10 min) 

The teacher gives the context for the new words and phrases and writes sentences 

on the board, in this way highlighting new language learned at the lesson. Students take 

notes of the language they need, and thus review words and phrases in context. 

Practice (10 min) 

Teacher assigns the homework to practice new words or phrases. In this stage, the 

teacher may ask the students to complete a portfolio with all assignments done during 

this session. 

Conclusion. Task based learning (TBL) is one of the latest implemented to teach foreign 

languages. One of its main aims is to place students in a real-world situation when the 

oral communication is crucial for completing a particular task successfully. The teacher 

should expose students to as much of the foreign language as possible. TBL is also 

beneficial to the student because it is a student-cantered approach which builds linguistic 

and extra-linguistic skills through meaningful communication. If in traditional 

approaches, the students may think that the contexts look artificial being created for 

language practice and not for the students’ needs, TBL is free of language control, so 

students are sure that all they practice at the lesson will be applied in the real world. [4] 
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Rezumat. Formarea competențelor specifice la istorie prin utilizarea TIC contribuie la învățarea activă a istoriei, 

crește eficacitatea procesului de predare – învățare, permite prezentarea lecțiilor de istorie într-un format multimedia 

atrăgător, facilitează achiziția de cunoștințe, ancorarea și orientarea elevilor în timp şi spațiu şi exprimarea ideilor în 

diferite moduri. 

Cuvinte-cheie: Tehnologii Informaționale și Comunicaționale, competențe istorice, adolescenți. 

 

Summary. The formation of specific skills in history through the use of ICT contributes to the active learning of 

history, increases the effectiveness of the teaching-learning process, allows the presentation of history lessons in an 

attractive multimedia format, facilitates knowledge acquisition, anchoring and orienting students in time and space 

and expression of ideas in different ways. 

Keywords: Information and Communication Technologies, historical skills, adolescents. 

 

Trăim într-o lume a tehnicii și tehnologiilor. Revoluția tehnico-științifică este atât de 

vertiginoasă încât deseori cineva din noi scapă numaidecât o etapă. Accesul la informație a 

devenit atât de diversificat, încât o personalitate competentă în identificarea corectă a sursei 

cunoștințelor, a devenit mai importantă pentru societate decât cel care cunoaște mult. Un element 

important în învățământul preuniversitar, este trecerea la curriculumul bazat pe competenţe. 

Astfel, activitatea elevilor nu este orientată spre însuşirea mecanică a teoriei, dar se tinde la o 

pregătire a elevilor pentru aplicarea competenţelor obţinute la ore în viaţa cotidiană. Dar viața 

cotidiană fără tehnologii a devenit puțin concepută. Ca urmare tot mai mulți cercetători tentează 

să indice impactul pozitiv al Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale (TIC) asupra 

procesului instructiv la istorie. 

Actualitatea utilizării TIC în cadrul orelor rezidă în contextul unor păreri prin care se tinde 

spre limitarea gadget-urilor în timpul orelor de studii. Fără a nega efectele negative stabilite prin 

cercetările realizate de persoane și chiar organizații competente, tindem să accentuăm că 

interdicția n-a fost niciodată o măsură favorabilă modernizării. Este important de a canaliza 

predilecția tinerei generații față de noile tehnologii spre obținerea unor „profituri” atât individuale, 

cât și la nivel comunitar. Acest proces poate fi realizat prin utilizarea activă de către cadrele 

didactice a noilor tehnologii. Și, evident nu în ultimul rând, noile situații sanitaro-epidemiologice, 

demonstrează cu lux de amănunte necesitatea utilizării active a tehnologiilor pentru realizarea fără 

dificultate a activităților prin mediul on-line. În acest scop e necesară pregătirea practică a 

cadrelor didactice, elevilor; dar și mediului administrativ de stat de a utiliza în situații 

excepționale metode alternative de comunicare. Ele nu trebuiesc căutate în momentele de criză, 

dar exersate pe parcursul procesului educativ și, în caz de necesitate, trecerea devine lejeră, fără a 

pierde din timp.  

Ținând cont de totalitatea ideilor care se conturează la moment în sistemul educative al 

Republicii Moldova, conceptul al managementului formării competențelor istorice trebuie să țină 
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cont de formarea competențelor de a învăța. Pentru a genera aceste competențe se cere o 

implicare permanentă a elevilor în procesul instructiv educativ care se desfășoară la lecția de 

istorie. Educația istorică formează personalitatea elevului prin implicarea acestuia în căutare – 

descoperire – însușire. Anume acest fenomen transformă elevul, în cadrul lecțiilor de istorie, din 

obiect al educației în subiect.  

Formarea competențelor istorice ține cont de paradigma școlii moderne: se urmărește nu 

doar însușirea cunoștințelor, ci și dezvoltarea capacităților și aptitudinilor elevilor; sursele 

informaționale sunt mult mai variate; profesorul creează condiții optime pentru descoperirea și 

însușirea cunoștințelor; predarea se sprijină pe activitatea independentă și productiv-creativ al 

elevilor; se încurajează independența elevului; se recomandă îmbinarea învățării individuale cu 

cea pe grupuri. Reformele procesului instructiv educativ fac anumite schimbări, dar până azi 

cadrul conceptual al managementului formării competențelor istorice are aceeași orientare prin 

care „profesorul este somat să studieze și să perfecționeze multiplele aspecte ale predării – 

învățării – evaluării. Profesorul de istorie trebuie să se orienteze spre dezvoltarea capacităților 

intelectuale ale elevilor prin conținuturile cursului de istorie, prin stimularea creativității și 

deprinderilor de analiză și aprecierea critică a evenimentelor și fenomenelor istorice [1]. 

Analizând cele spuse mai sus fiecare cadru didactic gestionează procesul instructiv-educativ 

la istorie așa cu consideră oportun. Totuși fără a nega necesitatea cunoașterii la maximum a 

materiei istorice, formarea competențelor istorice la elevi depinde mai mult de modul în care 

cadrul didactic își formează propria metodă de lucru. Managementul lecției are ca fundament 

stabilirea, interferența și utilizarea elementelor procesului educațional. Gestionarea formării 

competențelor istorice are ca cerință fundamentală păstrarea elevului în epicentrul lecției.  

Managementul competențelor istorice are ca obiectiv dorința de a „...avea succes, un efect 

pozitiv asupra lumii cu care venim în contact, să devenim persoane cu influenţă. O persoană care 

educă este o persoană care oferă, în primul rând, dragoste şi competență în domeniu, fără de care 

nu poate exista nici o legătură, nici viitor, nici colaborare pozitivă între cadrul didactic şi elevi. 

Fiecare elev simte nevoia să fie apreciat, iubit. Învăţătorul/profesorul le poate demonstra elevilor 

iubirea sa prin fiecare cuvânt, gest, prin grija pe care le-o poartă. Îi respectă prin faptul că îi 

tratează ca personalităţi unice. Le dă sentimentul siguranţei, mai ales atunci când acţiunile şi 

cuvintele sale sunt conforme cu un înalt cod moral. 

Scopul elaborării şi implementării standardelor la istorie este de a îmbunătăţi vieţile copiilor 

şi educaţia care li se oferă, de a le permite să-şi revendice şi să-şi exercite dreptul la o educaţie de 

calitate.” [ibidem]. Aici dorim să aliniem și idea că istoria, ca toate celelalte ce țin de domeniu 

sociouman, trebuie să fie în afara politicului și a influenței religioase. Istoria trebuie să creeze o 

modalitate anumită de a vedea și a genera raționamente. Acestea trebuie să țină de valorile 

general-umane și să tindă spre formarea cetățeanului. Fiecare stat își construiește își construiește 

sistemul educațional în dependență de tradițiile istorice, analizate anterior, dar și de noua 

conjunctură generată de imperativele timpului. În special de la sfârșitul secolului XX, în lume au 

avut loc schimbări radicale din cauza procesului de globalizare. Drept urmare, integrarea 

interculturală profundă în toate sferele vieții umane, inclusiv în educație, devine un fapt împlinit. 
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În educația mondială de astăzi, există o schimbare a ideilor despre natura și obiectivele specifice 

ale educației. Acest fenomen duce la căutarea de către cadrele didactice a unor noi abordări pentru 

reorganizarea procesului educațional, mai ales dacă sistemul de învățământ existent are deficiențe 

semnificative sau nu răspunde noii conjuncturi. Astfel, managementul educațional, inclusiv și al 

competențelor istorice, reliefează aspectele particularităților locale generate de o complexitate de 

vectori. 

Intenționând a efectua un studiu care să includă trei litere foarte utilizate azi, TIC, am 

descoperit  un șir de surse scrise și electronice. Astfel problema se pare epuizată și o nouă evocare 

a subiectului devine concepută ca fiind de prisos. În realitate, apar situații din cotidian, inclusiv în 

mediul școlar, care reabilitează temele cercetate, axate pe utilizarea TIC și rolul acestora în 

formarea competențelor istorice. TIC, este unul dintre conceptele-cheie ale cercetării și este o 

traducere din limba engleză a expresiei „ICT – Information and Comuniation Technology” și 

desemnează tehnologia necesară pentru procesarea informaţiilor, în particular folosirea 

computerelor şi a Internet-ului pentru a converti, procesa şi a transmite (comunica) informaţii [6].  

În literatura de specialitate se dau diverse accepţiuni noţiunii de tehnologie informaţională 

sau noua tehnologie informaţională, cunoscută şi ca tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor. 

Globalizarea şi schimbările tehnologice au transformat cunoaşterea într-o măsură determinantă a 

competitivităţii în economia mondială, iar Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) şi 

revoluţia informaţională pe care o parcurgem reprezintă repere fundamentale pentru procesele 

educaţiei din secolul XXI. În aceeaşi măsură, dinamica pieţei muncii şi cererea în creştere a 

competenţelor de TIC în toate domeniile de activitate fac din aplicarea tehnologiei în educaţie un 

domeniu prioritar.  

În ultimii ani, una din prioritățile politicilor educaţionale din toată lumea este integrarea 

mijloacelor digitale în procesul didactic, motivul esențial fiind deschiderea de noi orizonturi 

pentru practica educaţională: facilitarea proceselor de prezentare a informaţiei, de procesare a 

acesteia, de construire a cunoaşterii. Scopul de bază al tuturor reformelor din sistemul 

educațional, inclusiv a politicii educaționale Strategia „Educația 2020” reprezintă orientarea 

sistemului de învățământ spre formarea și dezvoltarea competențelor. Axându-ne pe principiile 

europene, dezvoltarea economică a țării este strâns legată de nivelul competențelor în științele 

reale și tehnologii. În acest caz, se va recurge la adoptarea de noi strategii și tehnologii didactice 

pentru atingerea scopurilor puse și formarea de competențe propuse. [3, p. 7] 

În aceeași ordine de idei stabilim că tendințele inovatoare în sistemul educativ sunt multiple: 

abordarea unui curriculum real, flexibilizarea şi diversificarea structurii programelor de formare, 

flexibilizarea rutelor profesionale, generalizarea sistemului de credite transferabile în concordanță 

cu standardele naționale şi europene, utilizarea de strategii de formare interactive, centrarea pe cel 

care învață, transferabilitatea şi mobilitatea profesională. Pentru realizarea acestor deziderate, 

dezvoltarea competențelor de utilizare TIC devine o condiție preliminară necesară. [2, p. 5] 

În acest context vom menționa tendințele nu demult trecute de limitare – excludere a 

utilizării telefoanelor mobile în cadrul orelor. În acest proces se includ și factori de decizie la nivel 

politic, exemplu fiind situația din Consiliul Federal al Rusei care a audiat raportul Dlui Curpatov 
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A., Prezidentul Școlii Superioare de Metodologie, șeful Laboratorului de Științe Neurologice și 

Comportamentului Uman. În acest raport s-a invocat efectele totalmente negative ale noilor 

tehnologii la nivel de fiziologie, psihologie, sociologie. [7] 

În acest context, se reliefează că actuala pedagogie constă în mutarea accentului de pe 

predare pe învăţare, de pe informativ pe formativ, de pe instrucţie pe educație, ceea ce devine 

implicit şi ţinta principală a mediilor electronice de învăţare. Astfel, rolul profesorului, din acela 

de a fi sursa principală de transmitere a cunoştinţelor şi informaţiilor pentru elevi, se schimbă în 

acela de a deveni un colaborator al elevului, un coleg implicat şi el în procesul cunoaşterii. 

Cercetătorii stabilesc că TIC permit îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional, rezolvarea 

problemei de însuşire a unui volum imens de informaţii într-un timp relativ scurt, fără a pricinui 

stări psihice neconfortabile elevilor. În condiţiile societăţii informaţionale, în sistemul de 

învăţământ este necesară centrarea procesului de învăţământ pe elev, ceea ce presupune 

individualizarea acestui proces, TIC reprezentând o posibilitate reală de realizare a principiului 

individualizării, creând noi posibilităţi în instruirea elevilor.[4] 

Utilizând noțiunea de TIC este important să menționăm că ea este mult mai largă decât o 

concepem noi la nivel de instituții de învățământ. Termenii cel mai des utilizaţi în domeniul 

învăţământului bazat pe TIC pot fi clasificaţi în opt clase fundamentale: clasa Calculator (C), 

clasa Internet (I), clasa Tehnologie (T), clasa Distanţă (D), clasa Online (O), clasa Web (W), clasa 

Electronic (E), clasa Resurse (R), în care conceptele educaţionale folosite sunt: instruire, învăţare, 

predare, educaţie. Clasele formate diferă una de alta prin tehnologia care este utilizată pentru 

susținerea sau gestionarea procesului de instruire. Cu toate acestea, diferența dintre termenii în 

cadrul claselor ”C”, ”I”, ”R”, ”T” și ”W” este stabilită prin rolul acestei tehnologii în procesul de 

învățare [apud: 3, p. 19].  

Astfel, calculatorul reprezintă doar un mic element din ceea ce ne oferă TIC. Asumându-şi o 

serie de roluri şi funcţii în cadrul realizării acestui tip de instruire, calculatorul poate fi privit ca al 

treilea actor care, împreună cu profesorul şi elevii, contribuie la căutarea şi găsirea unor soluţii 

mai bune la problemele specifice activităţii didactice. Această instruire reclamă şi o reconsiderare 

a activităţii profesorului, o redefinire a rolurilor acestuia. Sursele cunoaşterii tradiţionale, 

profesorul şi manualul, sunt puternic concurate şi completate. Calculatorul preia multe din 

funcţiile şi sarcinile care, prin tradiţie, aparţineau profesorului. De exemplu, se reduce funcţia 

acestuia de distribuitor de cunoştinţe. Mai mult, calculatorul devine un mijloc de intervenţie 

directă în organizarea situaţiilor de învăţare, preluând o serie de sarcini legate de organizarea 

activităţilor de repetiţie, de exersare, de evaluare ş.a., uşor transferabile acum asupra noii 

tehnologii. Calculatorul poate îndeplini un rol de tutore, ajutând elevii să progreseze mai rapid şi 

cu rezultate mai bune. [5]. Computerul va exercita o influință benefică numai atunci când el este 

inclus într-un model nou al instruirii și va realiza, în acest model, funcțiile sale specifice: 

modelarea dirijată în regim interactiv funcțiile informaționale, realizate prin intermediul diferitor 

baze de date.  

Vom menționa, că TIC devine un mijloc tot mai folosit în procesul didactic atât pentru lecţii 

întregi cât şi pentru diferite momente din acestea. Devine un instrument absolut necesar care 
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valorifică capacitatea de muncă şi creativitatea elevilor şi profesorilor, reducând în acelaşi timp 

volumul de muncă. Educaţie este gândită astăzi în raport cu noile posibilităţi tehnice pe de o parte 

şi în funcţie şi de cerinţele societăţii actuale. Utilizarea calculatoarelor va conduce la depistarea 

calităţilor unice la om. Utilizarea rațională a TIC, implementarea acestora în sistemul educațional 

de formare a competențelor în conformitate cu criteriile stabilite de specialiști din diverse 

domenii, poate determina evitarea influenței negative a TIC și obținerea unor performanțe înalte 

de către elevi. Acesta se referă și în cazul studierii obiectului istoria, formării competențelor 

istorice la elevi prin utilizarea TIC.  

În concluzie, când vorbim despre formarea competențelor specifice la istorie prin utilizarea 

TIC, nu subînțelegem modificarea radicală a sistemului de predare-învățare a istoriei. Utilizarea 

TIC la orele de istorie nu schimbă modul de a face educație istorică. Se schimbă tehnologia, 

oricum cel care rămâne în prim plan este elevul. Dar, tehnologiile inovatoare produc o învățare 

activă a istoriei, care crește eficacitatea procesului de predare - învățare. Prin urmare în formarea 

competențelor istorice se păstrează aceleași priorități ca și anterior. Folosirea noilor tehnologii în 

cadrul orelor de istorie permite prezentarea lecțiilor de istorie într-un format multimedia atrăgător, 

care să faciliteze achiziția de cunoștințe, ancorarea și orientarea elevilor în timp şi spațiu şi 

exprimarea ideilor în diferite moduri. Modalitățile de integrare TIC la disciplina istorie sunt 

nelimitate și se pot concretiza prin inserarea în momentele lecției a unor surse istorice, informații, 

imagini, fișe de lucru utilizând calculatorul care să susțină activitatea de învățare, parcurgerea 

unor sarcini de învățare individuale sau de grup utilizând internetul, realizarea feed-back-ului sau 

realizarea unor teste interactive. 
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Catedra Limba și Literatura Română  

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Rezumat În comunicarea mea am vorbit despre numărul substantivelor și clasificarea acestora după mai multe 

criterii; am menționat care sunt formele flexionare ale substantivelor în ceea ce privește numărul plural; am 

atras atenția asupra necesitatății cunoașterii formelor corecte ale substantivelor în limba romană. 

Cuvinte cheie: caz, formă, flexiune, plural, număr, substantive. 

 

Abstract. In my communication, I spoke about the number of nouns and their classification by several criteria; 

I have mentioned the flexural forms of the nouns as regards the plural number; I drew attention to the need to 

know the correct forms of the nouns in romanian. 

Keywords: case, form, flexion, plural, number, nouns. 

 

Substantivul este partea de vorbire care denumește ființe, obiecte, substanțe, locuri, 

fenomene ale naturii, evenimente și o serie de noțiuni abstracte. Este una din puținele părți de 

vorbire prezente în toate limbile (alta este verbul). În unele limbi substantivele se modifică 

după număr și caz. În propoziție, substantivele au adesea rolul de subiect sau complement 

direct, dar pot fi înlocuite de pronume sau pot fi determinate de adjective. 

Numărul este forma pe care o iau substantivele pentru a denumi unul sau mai multe 

obiecte: 1) numărul singular (denumește un singur obiect): băiat, fată, scaun etc.; 2) numărul 

plural (denumește două sau mai multe obiecte): băieți, fete, scaune etc. 

În privința numărului se deosebesc mai multe categorii de substantive: 

− defecte de număr: - cu formă numai de singular (defective de plural): miere, aur, 

sânge, unt, cinste, Dunăre, Mureș etc.; - cu formă numai de plural (defective de 

singular): câlți, aplauze, zori, Anzi, Canare; 

a) colective (cu formă de singular și înțeles de plural, fie derivate, fie nederivate): 

țărănime, brădet, porumbiște, stol, cireadă etc.; 

• cu forme multiple: - de singular: cu același înțeles și cu una dintre forme admisă ca 

literară: berbec-berbece (berbec); ciucure-ciucur (ciucure); oaspe-oaspete (oaspete) 

etc.; cu același înțeles și cu ambele forme admise ca literare: zi-ziuă (în construcții); 

pântec-pântece; cu înțeles diferit și ambele forme admise ca literare file (,,mușchi”)- 

fileu (,,plasă”);  

• de plural: cu același înțeles și numai una dintre forme admisă ca literară: coli-coale 

(coli); cârje-cârji (cârje) etc.; cu același înțeles și ambele forme admise ca literare: 

căpșune-căpșuni; tuneluri-tunele etc.; cu sensuri diferite și toate formele admise ca 

literare: rapoarte-raporturi, ghiveci-ghiveciuri, coarne-cornuri-corni. 

b) invariabile (aceeași desinență atât la singular, cât și la plural): (un) pui - (doi) pui, (un) 

arici - (doi) arici etc. [2, p. 52]. 

FORME SUBSTANTIVALE DE PLURAL ÎN VORBIREA CURENTĂ 

Valentina CUCEREAVAIA, studentă, an. I, gr. 102a 

Natalia STRATAN, dr., conf. univ. 
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Formele flexionare ale substantivului în ceea ce privește numărul plural 

1. Substantivele masculine care la singular nearticulat se termină în iu și substantivul copil se 

scriu la plural nearticulat cu –ii, iar la forma articulată cu –iii: vizitiu, geamgiu, copil – vizitii, 

geamgii, copii – vizitiii, geamgiii, copiii. 

2. Sunt admise ambele forme de plural ca variante literare libere la substantivele 

feminine:căpșuni/căpșune, cireșe/cireși, coarde/corzi, coperte/coperți, găluște/găluti, râpe, 

râpi (cu pluralul în –e și în –i) și la cele neutre precum sunt niveluri/nivele (,,înălțime, stadiu, 

treaptă”) chipiuri/chipie, tuneluri/tunele (cu pluralul în –uri și –e). 

3. Se admite o singură formă la unele substantive feminine (monede, gagici, poeni, tigănci) 

și la unele neutre (chibrituri, seminare). 

4. substantivele feminine formate cu sufixul-toare care desemnează persoane au pluralul la 

fel cu singularul în –e (apărătoare-lipitoare), iar cele care desemnează obiecte sau animale au 

pluralul în –i (apărători-lipitori). 

5. Substantivul cotidian are pluralul cotidiene păstrând alternanța la plural, ca și adjectivul 

din care provine. 

6. Au forme diferite de plural, în funcție de gen, unele substantive ca –element (elemente-s.n.; 

elemenți-s.m.), virus (viruși-s.m.; virusuri-s.n), robinet (robinete-s.n.; robineți-s.m.). 

7. La cuvintele greu flexionabile, precum numele literelor și al sunetelor, desinența se leagă 

prin cratimă: x-uri. 

8. La împrumuturile recente există următoarele situații: 

a) unele substantive au aceeași formă și la singular și la plural: dandy, gay, hippy, peso, 

playboy etc.; 

b) formarea masculinului plural cu desinența –i: adinași, bodyguarzi/bodigarzi, brokeri, 

dealeri, rakeți; 

c) formarea neutrului plural cu desinența –uri legată direct la substantivele care se 

termină în litere ale alfabetului limbii române pronunțate ca în limba română (clikuri, itemuri, 

trenduri) sau prin cratimă la cuvintele a căror finașă reprezintă deosebiri între scriere și 

pronunțare (bleu-uri, show-uri) sau care au finale grafice neobișnuite în limba română (party-

uri, story-uri) [1, p.167]. 

Formele flexionare ale substantivului în ceea ce privește cazurile 

1. La N.- Ac. Singular sunt admise formele sanda-sandale,bretea/bretele (fâșie de susținere 

la îmbrăcăminte; ramificație rutieră), după modelul sofa/sofale, cafea/cafele. 

2. Forma de N.- Ac. Singular acceptată este cârnat, nu cârnaț. 

3. Sunt corecte și admise formele de N.- Ac. neutru: salariu, serviciu, exercițiu. 

4. La substantivele feminine neologice nume de ocupații terminate în –ogă, nu se admite 

forma –oagă: filologă,pedagogă etc.; există chiar tendința de a se folosi, cu referire la femei, 

echivalentul masculin: Ea este filolog. 

5. Singura formă corectă de N.-Ac.sg. este doctoriță, nu doctoră. 
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6. Genitiv-dativul singular articulat hotărât al substantivelor feminine, în general, se formează 

prin adăugarea articolului hotărât –i la forma de genitiv-dativ singular nearticulat identic cu 

pluralul nearticulat: (această) casă – (acestei) case= (două) case-casei. 

7. Excepție de la regula de mai sus fac substantivele feminine terminate în –ie în hiat, la care 

articolul hotărât –i se adaugă la forma de N.-Ac. singular nearticulat: (această) câmpie-

câmpiei; și la aceste substantive genitiv-dativul nearticulat [(acestei) câmpii] este identic cu 

pluralul nearticulat [(două) câmpii ]; cele terminate în diftongul –ie fac genitiv-dativul 

articulat conform regulii generale de la punctul 6, de mai sus: cheie-(acestei) chei= (două) 

chei-cheii. 

8. Substantivele feminine terminate la N.-Ac. singular în –e - justețe, tandrețe - sau –ee – 

onomatopee, cornee, dispnee, logoree (care au pluralul tot în –ee sau nu se folosesc la plural) 

– au aceeași formă și la genitiv-dativul singular nearticulat [(această) justețe – (acestei) justețe 

– justeței; (această) onomatopee- (acestei) onomatopee-onomatopeei]. 

9. La substantivele feminine cu pluralul în –uri, genitiv-dativul singular nu corespunde formei 

de plural: (acestei) trebi (G.-D.) –treburi (pl.); 

10. Unele substantive cu formă identică la nominativ-acuzativ singular (omonime 

morfologice) au genitiv-dativul singular diferit, în funcție de sens:maică (,,călugăriță”), G.-

D. Art. Maicii; maică (,,mamă”)- G.-D. Art. Maicei/maicii/maichii; soră (,,infirmieră”) –

sorei; la substantivele piele, genitiv-dativul diferă în funcție de sens: pielii (cu referire le 

persoană), dar (la animale) pielii. 

11. La unele subsatntive feminine nume de rudenie terminate în –ică, precum și la 

sunstantivele masculin vlădică sunt admise mai multe forme de genitiv-dativ la singular: 

mămicăi/mămicii/mămichii, vlădicăi/ vlădicii/vlădichii; dar numai bunicii. 

12. Structurile formate din substantiv denumind persoane (frade de rudenie sau relații sociale) 

+ adjectiv posesiv: bunicu-meu, bunică-mea, nevastă-mea, soră-mea au genitiv-dativul la 

masculin cu articolul cu articolul proclitic lui: lui bunicu-meu, iar la feminin bunică-mii, 

nevesti-mii, soră-mii. 

13. Unele substantive proprii provenite din substantive comune au genitiv-dativul diferit  de 

acela (articulat) al substantivelor comune respective: lui Brăduț, Floricicăi /Floricichii, 

foloarei, față de brăduțului, floricelei, florii. 

14. La unele nume proprii, sunt admise variante de flexiune: Floricăi/Florichii (la fel și Olga, 

Anca,  deoarece sunt terminate în –ca, -ga), Ilenei-Ileanei [1, p.168]. 
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Rezumat. Este dificil de scris istoria unei literaturi naționale, ca artă, fără a se face referire la originile ei, la 

evoluția ei, deoarece orice dezvoltare națională a artei literare prezintă o problemă pe care istoricii nu își pot 

permite să o ignore. Literatura basarabeană s-a scris astfel cu urletul sufocat al suferinței, cu lacrima 

tremurândă a înstrăinării, cu sângele picurând din unghiile răstignirii, cu gemetul surd al jalei dorului de 

necontestat, romanul fiind, în spațiul literar al Basarabiei, un adevărat avis rara. Romanul basarabean este o 

revelație naturală, în ordinea cotidianului obișnuit, căreia soarele blând, zumzetul discret al umbrelor 

întunericului cu lumină, adaugă magie. 

Cuvinte cheie: roman basarabean / contemporan, istorie, origini, trăsături. 

 

Abstract. It is difficult to write the history of a national literature, as art, without referring to its origins, to its 

evolution, because any national development of literary art presents a problem that the historians cannot afford 

to ignore. Bessarabian literature was thus written with the muffled wail of suffering, with the trembling tear of 

alienation, with the dripping blood from the nails of the crucifixion, with the deaf groan of the mourning of 

unquenchable longing, the novel being, in the literary space of Bessarabia, a true avis rara. The Bessarabian 

novel is a natural revelation, in the order of the ordinary everyday, to which the gentle sunset, the discreet 

humming of the shadows of darkness with light, adds magic. 

Keywords: bessarabian/contemporary novel, history, origins, features. 

 

…neamul nostru e condamnat sa iubeasca.  

El nu s-a raportat niciodata la lume,ci a raportat lumea la el.  

(Nicolae Dabija)  

Istoria stă adesea în fața noastră ca un sfinx cu tainele pecetluite, ca o carte cu şapte 

peceți. O tăcere desăvârşită, coborâtă parcă din Neant, zădărniceşte încercările noastre de a-i 

pătrunde sensurile intime, ordinea interioară, legile implacabile. Pornim, totuşi, dinspre noi 

spre ea, căci structurile pe care le identificăm ne implică în mod firesc.  

Epoca Modernă a făcut din roman o permanență polifonică, transformându-l într-o 

valoare exponențială a literaturii unei națiuni. „Urmând o firească dialectică, romanul 

românesc contemporan nu s-a îndepărtat niciodată de viață, de problematica și dramatismul 

ei, de contorsionata curbă a apariției și dispariției sale.” Literatura basarabeană s-a scris, 

astfel, cu vaietul înfundat al suferinței, cu lacrima tremurândă a înstrăinării, cu sângele picurat 

de pe cuiele răstignirii, cu geamătul surd al jalei nestinsului dor. Ea apare adesea nu ca o 

făptură divină, misterioasă, ci ca un om necăjit prigonit de soartă, cu o cunună de spini care-

i înțeapă fruntea și-i lasă răni sângerânde, și mergând pe un drum spinos. Proza neamului 

nostru ne prezintă țăranul basarabean încovoiat de amaruri, plângeri, suferințe grele.   

Se poate încerca o prezentare a romanului, în loc de definiție, fiindcă asemenea 

definițiilor omului autonom nu conține nici un adevăr, fiind o formă utilă, gratuită, sau 
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eronată, construcție comodă pornind din nevoile sau aspirațiile acestui om, deci de jos în sus. 

„Romanul este o povestire în plăsmuirea căreia se cuprind oameni și întâmplări legate de viața 

lor: biologică, psihologică, socială, morală și religioasă. Desigur, nu trebuie uitate relațiile 

omului cu Divinitatea, cosmosul, mediul social și natural cu sine însuși […] Este o frescă de 

epocă, în care se întâlnesc tipuri și caractere, de la personajele harismatice la deșeurile 

biosociale. Conform teoriei literare, noțiunea de roman semnifică operă de ficțiune în proză, 

relativ lungă, care prezintă ca reale personaje cărora li se descriu aventurile, mediul social, 

psihologia” [1, p. 295]. 

Albert Camus argumentează importanța romanului în lucrarea sa Esența romanului: 

recuperarea unității, afirmând: „Iată deci o lume imaginară, dar creată prin cercetarea 

acesteia, o lume unde durerea poate, dacă vrea, să dăinuie până la moarte, unde pasiunile nu 

sunt niciodată abătute din drumul lor, unde făpturile, pradă unei idei fixe, sunt totdeauna 

prezente unele pentru celelalte. Omul își dă în sfârșit, aici, lui însuși, forma și limita 

liniștitoare pe care le urmărește zadarnic în existența sa. Romanul făurește destine pe măsură. 

Astfel, el înfruntă creația și învinge, provizoriu, moartea. O analiză amănunțită a unor romane 

dintre cele mai celebre, ar arăta, din perspective de fiecare dată diferite, că esența romanului 

constă în această corectare perpetuă, mereu îndreptată în același sens, pe care artistul o 

efectuează asupra experienței sale. Departe de a fi morală sau pur formală, această corectare 

vizează, în primul rând, unitatea și traduce prin aceasta un exercițiu al inteligenței, în serviciul 

unei sensibilități nostalgice sau revoltate” [2, p. 302]. 

Mircea Eliade nu definește romanul, ci-l prezintă: „Nu-mi propun să încerc o definiție a 

romanului. Dar este incontestabil că – în timp ce în nuvelă predomină întâmplările, iar în 

dramă ciocnirile – romanul este o carte cu oameni. Se poate scrie un roman fără întâmplări și 

fără conflicte. Este suficient să trăiască, acolo, un singur om. Romancierul e liber să-și aleagă 

oamenii pe care îi creează din orice zonă; ei pot fi geniali și exaltați, sau primitivi și telurici; 

este un roman aproape fără întâmplări […] Firește, este preferabil ca personajele unui roman 

să fie oameni remarcabili. O carte cu personagii care justifică demnitatea omenească – este o 

carte care înalță demnitatea literaturii unde ea a fost scrisă. Cu cât o literatură se poate mândri 

cu mai multe tipuri, cu mai multe personagii în care drama existenței se desfășoară în toată 

plinătatea ei – cu atât această literatură se înalță” [3, p. 62]. 

Romanul contemporan este caracterizat prin următoarele trăsături: 

1. „Ca tematică, romanul contemporan este unul analitic, investigând trăirile psihologice 

ale eroilor cantonaţi în social. Se acordă o atenţie sporită mediului citadin. 

2. Personajele sunt indivizi singulari care se găsesc în situaţii limită specifice. Ele au un 

caracter complex şi reacţii imprevizibile.  

3. Predominante sunt conflictele interioare, din conştiinţa personajelor. 

4. Acţiunea nu este mereu cronologică, uneori ea are un caracter discontinuu, cu reveniri 

în timp şi cu anticipări. 
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5. Naratorul îşi pierde omniscienţa, el are o cunoaştere limitată a întâmplărilor. Este şi 

personaj, relatează întâmplările în mod subiectiv, la persoana I.   

6. Naraţiunea subiectivă impune formula jurnalului şi dezvoltă ca mod de expunere 

monologul” [4, p. 11]. 

Prozatorii basarabeni, „ca și cei moldoveni în ansamblu, sunt povestitori prin definiție 

și întrețin cultul povestirii” [5, p. 39]. Romancierii propriu-zişi sunt extrem de puțini, romanul 

fiind, în spațiul literar al Basarabiei, o adevărată rara avis. Lirismul și modul lirico-simbolic 

narativ de speță crengiano-sadoveniană se impun ca o marcă ontologică inevitabilă, ca o 

pecete a fatumului. S-ar putea spune că derivă direct din marea ontologie românească 

dominată de mioritism, de aerul tragic al fatalității ce impregnează meleagurile basarabene 

marginalizate, vitregite, înstrăinate mereu de Centru, încât drumul, asemeni drumului spre 

Centru (Vatra și Centrul contopindu-se într-o singură țintă mitică a căutării), devin obsesii 

arhetipale. Regionalismul cultural, un spiritus loci accentuat materializat în topoii drumului, 

casei, izvorului, rădăcinii, ataşamentul afectiv față de omul locului care a rămas mult timp ca 

un om arhaic, un arhetip constant, derivă din aceste două drumuri încrucişate sau suprapuse. 

Prozatorul se identifică total cu acest personaj arhetipal al său care este omul organic 

încadrat în natură, omul satului (țăranul, în special țăranul bătrân, moşul, de unde și fenomenul 

moșionologiei, al inflației de moși-ioni, care avea, bineînțeles, și o rațiune polemică: ei se 

opuneau acelui homo sovieticus, pe care-l cerea așa-zisa metodă a realismului socialist. 

Despre mentalitatea „estetică”, ce se imprima și felului de a concepe romanul, ne 

vorbește edificator un „comentariu critic” la Codrii lui Ion Constantin Ciobanu: „Lupta asta 

pentru pământ noi n-o vedem nici în variantul definitiv al cărții. Politica hrăpăreață a culacilor 

de a călca hatul, de a pune mâna pe petecul de pământ al megieșului, procesele puse la cale 

de culaci... Numai în treacăt se amintește despre argățimea satului..., corupția și demagogia 

partidelor…, dictatura oligarhică-financiară…, capitalul străin, ruinarea cronică, starea de 

asediu, teroarea jandarmerească, cenzura” [6, p. 76]. 

Între prozatorii basarabeni, figura lui Constantin Stere este mai mult decât a unui 

întemeietor, el fiind și întâiul teoretician al genului la noi. Arta sa de romancier nu poate fi 

înțeleasă fără tratatul de poetică tolstoiană pe care-l expune, în mod detaliat, în articolul 

Contele L. N. Tolstoi. Puterea de creație și sugestie impun un geniu înfricoșător, un demiurg 

care creează din adâncimile sufletului său o lume. Impresionează masa de creațiune, mulțimile 

pe care le face prozatorul să trăiască și care formează cadrul viu al acțiunii. Observația steristă 

consună cu interpretarea universului romanesc ca univers cosmotic, care aparține 

poeticienilor secolului al XX-lea. Pe fundalul unui asemenea vast spațiu exterior/interior, 

Stere se proiectează ca un romancier total, contopind pictura de moravuri, documentul, 

reflecția intelectuală și proiecția parabolică a tragismului existenței umane (parabola 

„lutului”), observația psihologică, portretul tipului uman. „Stere este romancierul total, care 

reprezintă și o constiință de sine a artei romanești” [7, p. 109]. 
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Dacă Stere operá o deschidere spre semnificațiile dramatice și tragice ale existenței, alți 

prozatori din această perioadă ne propun o închidere în spațiul și timpul fatal al destinului. 

Proza basarabeană a anilor ʼ30 are ca topos dominant „cercul destinului. Conștiința marcată 

tragic cunoaște o mișcare în cerc, fiind călăuzită de sensul unei limitații reale” (Noica). 

Obsesia acestui cerc naște două categorii tipologice: contemplativii și învinșii. Ambele 

categorii se constituie din atemporali care refuză cotidianul și imediatul sau sunt obsedați de 

neputința de a trăi timpul real. Stere venea, într-o mândră singurătate, cu modelul de roman 

total.  

Romanul românesc basarabean a avut, în diferite perioade, complexul triadic al schemei, 

sistemului, structurii (sau strategiei narative). Este complexul firesc pe care îl au povestitorii 

nativi, prizonieri ai organicismului și naturalismului „etern”. Dacă putem vorbi despre 

existența unui grup reprezentativ de povestitori basarabeni, nu putem nicidecum vorbi despre 

existența, cel puțin, a câtorva romancieri-romancieri.  

Singurul mare creator de roman, deși pe bază memorialistică autoreferențială, rămâne 

Constantin Stere, care găsește un echilibru adecvat între schema epică, sistemul cosmotic, cu 

adevărat românesc și structura interioară cu legile ei imanente. Analizând anumite volume 

din romanul-fluviu sterist, În preajma revoluției, Eugen Ionescu releva „gustul faptelor”, 

puterea de „transfigurare” a faptelor vii prin ele însele, iar Lucian Blaga descoperea un 

vizionarism mistic.  

Majoritatea prozatorilor basarabeni evită sistemul chiar atunci când au ca obiectiv să 

realizeze o frescă a satului (Ion Drută) și redục schema la câteva evenimente epice, iar 

structura – la o desfășurare a povestirii dintr-un nucleu. Evenimențialului i se preferă 

emoționalul. Să recunoaștem însă că anume mutarea accentului pe emoțional, pe trăirile 

lăuntrice ale personajului a produs revirimentul din anii ʼ50 ai secolului trecut cu Frunze de 

dor de Druță, cu Oameni și destine de Ariadna Şalari și Lasă vântul să mă bată de Ana Lupan.  

Eugen Coșeriu menționa că: Acolo, în Basarabia, toate au pornit de la Frunze de dor. 

Frunze de dor cuprinde o perioadă scurtă din primăvara până în toamna anului 1945, ultimile 

luni de război și primele luni de pace. E un roman despre locurile natale, despre oamenii dragi, 

despre o dragoste mare, despre prioada războiului, când unica alinare a sătenilor din Valea 

Răzeșilor era o fițuică de pe front, despre viața de la țară, unde pământul reprezintă cea mai 

mare bogăție a lor. 

Ion Druță se impune ca un exponent de primă importanță al literaturii specifice 

Basarabiei, într-o perioadă bine determinată geopolitic și este receptat ca atare de publicul 

cititor, ca și de cei mai mulți dintre confrații săi. Grigore Vieru afirma că „Druță este distinsul 

slujitor al sufletului mioritic.”  

Fără îndoială, momentul în care și-a făcut apariția în literatură nu era unul lipsit de 

valori. Druță stă la baza prozei basarabene, așa cum afirma Ion C. Ciobanu: „Proza 

moldovenească, prin anii cincizeci, când și-a făcut apariția Ion Druță în literatură, era încă 

fără Negruzzi, fără Creangă, fără capodoperele secolului XIX. Era deci mai mult decât o proză 
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tânără” [8, p. 5]. Din cele vreo treizeci de nuvele publicate de la debut şi până la 1959, anul 

apariţiei eseului despre Cehov şi a dramei Casa mare, aşa cum observă Nicolae Bileţchi, „mai 

mult de jumătate din ele au la bază subiecte de sorginte folclorică (…) Neputând beneficia de 

tradiţiile clasice, Druţă venea, în temei, din creaţia populară. Şi venea bine” [9, p. 269]. 

Dincolo de închideri, deschideri, exilările exterioare şi interioare, dincolo de răzlețirile 

şi izolările forțate, dincolo de trecerile peste Prut şi încadrările organice în contextul literar 

general românesc se configurează pregnant, cu notele particulare de care am pomenit, o 

literatură basarabeană cu o geneză interioară ce respinge sau asimilează influențele, schemele 

ideologice sau metodologice impuse, modelele convenționale. Din ea fac parte integrantă 

marile figuri basarabene, intrate în palmaresul clasic al literaturii române: Bogdan Petriceicu 

Hasdeu, Alecu Russo, Costache Negruzzi, Costache Stamati, Alexandru Donici, Alexie 

Mateevici, Constantin Stere; scriitorii anilor ʼ20-ʼ30 – Ion Buzdugan, Pan Halippa, Nicolai 

Costenco, George Meniuc, Liviu Deleanu, Alexandru Robot, Magda Isanos, Bogdan Istru 

(unii cu o sinuoasă evoluție ulterioară); generația de la 1960, generația „ochiului al treilea” – 

Leonida Lari, Nicolae Dabija şi cea optzecistă. Are vreo importanță oare faptul că unii dintre 

ei au activat pe amândouă maluri ale Prutului?  

Basarabenismul înțeles ca românism ardent, la limită, este învederat atât la Hasdeu, 

Stamati, Negruzzi, Stere, care se formează în mediul intelectual basarabean sau chiar cel 

rusesc, cât şi la Alecu Russo, care a avut o formație intelectuală franceză şi s-a aflat în anii 

maturității în România. Paul Goma este şi el un moldavo-basarabean tipic în Din Calidor, ca 

şi în felul de a nara şi a observa faptele (a auzi glasul faptei, cum observă Eugen Ionescu la 

Stere) din celelalte romane ale sale.  

Literatura lui Paul Goma reprezintă individul ale cărui drepturi au fost călcate în 

picioare, omul ale cărui sentimente morale au fost jignite. Scrisul apare astfel ca gest de 

revendicare, de a da replica şi de a restaura dreptul omului la libertate. Nici un alt scriitor 

român nu a abordat atât de categoric temele şi subiectele interzise ale epocii comuniste legate 

de îngrădirea drepturilor omului. Calidorul este nu doar un motiv al subiectului, în roman, 

Paul Goma a avut curajul să înfrunte constant şi fără compromisuri, prin acţiuni sociale şi prin 

scris, aparatul de represiune comunistă în Basarabia, România şi oriunde.  

În sfârşit, printre caracterele fundamentale ale literaturii basarabene este impactul 

specific cu politicul, a cărui sondare, asociată cu „răul existenței” dădea, aşa cum observă şi 

Călinescu, marea proză a lui Stere sau care generează un spectru întreg de reacții: de la cea 

de minimă rezistență a conformării și de fixare documentară frustă („gustul faptei” îl depista 

Eugen Ionescu la acelaşi Stere), până la formula artistică evazivă și la parabola satirică (proza 

lui Vasile Vasilache). Leviathanul a modelat scriitorii basarabeni într-un anumit fel: ei au 

profitat de existența lui pentru a-i cunoaşte mai bine fascinația „negativă”, legile funcționării 

mecanismului lui acaparator şi măcinător. Ei şi-au asumat trăirea participativă patetică a 

istoriei, opunându-i rezistență şi adjudecându-şi, în mod individual, impactul dramatic sau 

tragic cu ea, ceea ce a impus ca genuri preponderente jurnalul şi memoriile. Oricum, adesea 
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literatura Basarabiei a fost la nivelul istoriei ei tragice, înnobilate de înălțările sufletului 

românesc și cosmic al luminii şi fantomelor angelice. 
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Rezumat. Au fost studiate procedeele de traducere și comparate clasificările lor în literatura de specialitate. 

În urma selectării expresiilor idiomatice care conțin drept concepte elemente din natură și încadrarea lor într-

un glosar cu traducere în limba română s-au identificat procedeele de traducere cele mai frecvente pentru 

aceste unități lingvistice – echivalența și adaptarea în urma folosirii metodelor de analiză sintactică, 

pragmatică și statistică. Necătând la universalismul conceptelor, traducerea literală este rareori utilizată. 

Cuvinte-cheie: adaptare, echivalență, clasificare, idiom, limba sursă, limba țintă, procedeu, traducere 

 

Abstract. There were studied the translation procedures and were compared their classifications in the 

specialized bibliography. Following the selection of idiomatic expressions that contain elements from nature 

as concepts and their inclusion in a glossary with Romanian translation, the most common translation 

procedures for these linguistic units were identified - equivalence and adaptation on the basis of the 

syntactic, pragmatic and statistical analyses. Despite the universalism of concepts literal translation is rarely 

used. 

Key-words: adaptation, equivalence, classification, idiom, procedure, source language, target language, 

translation 

 

The world of idioms is a fascinating one for anyone who studies a foreign language, 

mainly due to the fact that their usage is a part of the manner of speaking natural to native 

speakers and highly proficient learners who want to sound more natural. At the same time, it 

may be a puzzling one as an idiom usually has a specific cultural background that makes it, 

most of times, unique from the semantic point of view and challenging for the 

translator/interpreter while being rendered into the target language. And, of course, each 

language has its own stock, better to say, collection of specific sayings, phrases or groups of 

words with a metaphorical meaning that bear the secular principles, values, experience and 

wisdom of a certain people or nation. Their popularity can differ geographically, from 

region to region, and the same time they make the language sound more dynamic and 

colourful. 

Firstly, we would like to approach the issue of idiom classification. They can be 

opaque or transparent [3], mobile or fixed, i.e. undergo syntactic modification such as 

clefting, raising construction and passivation or not; lack or not semantic composition; 

allow or not unrestricted syntactic modification; be part of a definite class of words whereas 

structurally they can be identified with various types of syntagma or with complete 

sentences; and belong to a syntactic unit, though it is not specific for everyone. Idioms have 

their specific features conditioned by euphonic, imaginative and connotative peculiarities to 

enhance their stability and cohesion. Proverbs, sayings and familiar quotations should also 

be taken into consideration as their lexical components are constant, their meaning is 

traditional and highly figurative, are introduced into speech ready-made and often they form 

the basis of idioms by splitting or can combine with idioms for humorous purpose [1]. Also, 
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idioms may be of local value or cross-language. In most of cases the origin of cross-

language idioms is uncertain. Theories say they can be a language contact phenomenon as a 

result of word-for-word translation, come from a shared ancestor language as well as the 

individuals’ natural predisposition to develop metaphors of a certain type [5]. The concept 

and classification of idioms have been investigated by many linguists like F. F. Fortunatov, 

A. A. Shakhmatov, Vinogradov, S. A. Larin, N. N. Amosova, I. V. Arnold, A. V. Koonin, 

V. V. and others and everyone enriched the field with valuable contribution, but there is 

little investigation on the translation procedures regarding idioms and their dependability on 

the classification of idioms. 

When speaking about translation as an object of investigation or science, we should 

keep in mind that it is a relatively new field of investigation in regard to other linguistic 

ones, though the translation job is thought to be the oldest one. The establishment of 

translation universalities is conditioned at some extent by the labour market that is the main 

consumer of translation services, how the translators involved in the process share their 

skills regarding their job and the languages they use and the researchers confronting all 

these.  

Translation procedures are the ways in which a translator renders a source 

text/message into a target one. The usage of idioms into a text/message aims at adding a 

considerable expressive impact besides conveying information. Therefore, a translator has 

to render them with the greatest loyalty to preserve the speaker/writer’s emotions, aesthetic, 

cultural and literary perception and associations.  

In the ex-Soviet era, the most notorious guide in translation was elaborated by V. N. 

Komissarov and A. L. Koralova. They list four typical methods for handling source idioms 

in translation [4]. 

1. Translator uses a target idiom identical to the source idiom in all its semantical 

aspects; 

2. The source idiom may be translated by a target idiom with a same figurative meaning 

as well as emotive and stylistic characteristics, but based on a different image, i. e. 

different literal meaning; 

3. The source idiom can be translated by reproducing its form word-for-word in the 

target language. 

4. The translator tries to explain the figurative meaning of the source idiom for 

preserving at least the semantical core. 

More or less at the same time, we meet another classification of the methods and 

procedures of translation where the developers intend to bring more details [6]. 

1. Direct or literal translation procedures/techniques: 

A. Borrowings - a term or concept borrowed from the source language to overcome 

a lacuna in the target language or to create a stylistic effect; 

B. Calque - an expression borrowed from the source language with each element 

translated literally; 

78



C. Literal translation - the direct transfer of the source text into the target language 

in a grammatically and idiomatically proper way. 

2. Oblique translation procedures/techniques: 

A. Adaptation - adapting a source language situation when it does not exist in the 

target language or would be considered inappropriate in the target culture; 

B. Equivalence - refers to the commonly accepted and used equivalents of idioms, 

proverbs, idiomatic expression and lexicalized terms, terms commonly accepted 

as equivalents of a source language term; 

C. Modulation - changing the point of view without changing the meaning of the 

message; 

D. Transposition - replacing words from one grammatical word class with another 

without changing the meaning of the message. 

For our study we decided to keep to the last classification as it offers a larger range of 

procedures. At the same time, in order to complete our study, we selected our data 

considering the following topical items: flowers, water, rain, sun, animals, insects, rainbow, 

fruits, clouds, ice, moon, mountain, and the Earth. Later on, these “nature” idioms were 

grouped into plant and tree idioms, geographical object idioms, weather idioms, animal 

idioms, and fruit and vegetable idioms. We selected a corpus of 71 English idioms and their 

Romanian correspondents [2, 7, 8] to undergo the syntactic and pragmatic analyses as well 

as to establish the translation procedure used to render their meanings from English into 

Romanian. The statistical method was of great use to identify the most frequently used 

translation procedures while drawing the conclusions. 

There should be borne in mind while translating that translator’s choice of the target 

idiomatic equivalent will be based on the figurative meaning, literal meaning, emotive 

character, stylistic register and national colouring of the source idiom. Also, idioms can be 

positive, negative or neutral in meaning, as well as bookish or colloquial due to their 

stylistic usage. But the greatest challenge will be brought by the nationally coloured idioms 

like the unmistakably British one “to set the Thames on fire”. 

   As a result of studying the translation procedures confronting their classification in 

specialised bibliography, we found out that there is little difference in their classification 

and, at the same time, the theory of translation is paid less attention than the practical issues. 

After selecting and studying the “nature” idioms, proverbs, familiar quotations and clichès 

with their Romanian translation it was stated that equivalence is used most frequently, 

followed by adaptation and literal translation, while modulation is used the least. Despite 

the universalism of concepts, literal translation may have lost its top position mainly due to 

cultural and national colour of idioms. 

To make the things more tricky, some additional factors may prevent the adequate 

identification, understanding and translation of idioms, namely an idiom with a trivial literal 

meaning can be mistaken for a free word combination; a source idiom can have an identical 

form as a target idiom, but different figurative meaning; be broader in the range of  
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application than the target one apparently identical in form and meaning; or  there can be 

another source idiom similar in form, but different in meaning; and, why not, a source idiom 

can be mistakenly associated to a syntactically similar target idiom. 

Speaking about translatability of opaque idioms we should bear in mind that a literal 

word-for-word translation may most likely not convey the same meanings, while much of 

the meaning of the transparent ones gets through if they are translated literary. 

This subject is a quite complex one and different scholars have approached it 

differently depending on the problem s/he focused on. Therefore, each classification and 

approach have their own weaknesses and strengths, drawbacks and advantages, leaving 

much to be investigated. 

 

References 

1. Arnold I. V., Lexicology of Contemporary English. Moscow: Vyshaya Shkola, 1986, 

3rd edition. 

2. Cramariuc E. Culegere de proverbe, zicători și cugetări. București: RBA Media, 2015. 

3. Gibbs R. Linguistic factors in children's understanding of idioms. Journal of Child 

Language. doi:10.1017/s0305000900010291, 1987. 

4. Komissarov V. N., Koralova A. L. Practikum po perevodu s angliyskogo yazyka na 

ruskiy. Moscow: Vyshaya Shkola, 1990. 

5. Piirainen E. Widespread idioms in Europe and beyond: toward a lexicon of common 

figurative units. New York: Peter Lang, 2012. 

6. Vinay J.P, Darbelnet J. Comparative Stylistics of French and English: A Methodology 

for Translation. doi: 10.5007/5260, 1997. 

7. EF, Resources for Learning English 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ef.com%2Fwwen%2Fenglish

-resources%2Fenglish-

idioms%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KgyIl638S2NpQwsQ_r86zuurRVJG1UOmDDPHX

IZEn9onFeNPFybCEwJI&h=AT1OFgmEM7wT762pJp46Mw1QJZ-

MkGp3X_u5x_b7JDKNS58Dn8G__8283OnvBiIoMelF69Yx6tNtxGPPnuJpQFzXCgJ

e_QdfMNyedBjrL6Du9VxYYwFxhYPNnN_QKHHp5dH_cg 

8. Theidioms.com. Largest Idiom Dictionary 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.theidioms.com%2F%3Ffbcli

d%3DIwAR2VqK1KFnE8WxXhKUDCEAeeQ1vTO4mXR-RmT9-

9DpUXHm9QSH4NIyKEelo&h=AT1OFgmEM7wT762pJp46Mw1QJZ-

MkGp3X_u5x_b7JDKNS58Dn8G__8283OnvBiIoMelF69Yx6tNtxGPPnuJpQFzXCgJ

e_QdfMNyedBjrL6Du9VxYYwFxhYPNnN_QKHHp5dH_cg 

 

80

https://en.wikipedia.org/wiki/Doi_(identifier)
https://doi.org/10.1017%2Fs0305000900010291
https://www.worldcat.org/search?q=au%3APiirainen%2C+Elisabeth.&qt=hot_author
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ef.com%2Fwwen%2Fenglish-resources%2Fenglish-idioms%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KgyIl638S2NpQwsQ_r86zuurRVJG1UOmDDPHXIZEn9onFeNPFybCEwJI&h=AT1OFgmEM7wT762pJp46Mw1QJZ-MkGp3X_u5x_b7JDKNS58Dn8G__8283OnvBiIoMelF69Yx6tNtxGPPnuJpQFzXCgJe_QdfMNyedBjrL6Du9VxYYwFxhYPNnN_QKHHp5dH_cg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ef.com%2Fwwen%2Fenglish-resources%2Fenglish-idioms%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KgyIl638S2NpQwsQ_r86zuurRVJG1UOmDDPHXIZEn9onFeNPFybCEwJI&h=AT1OFgmEM7wT762pJp46Mw1QJZ-MkGp3X_u5x_b7JDKNS58Dn8G__8283OnvBiIoMelF69Yx6tNtxGPPnuJpQFzXCgJe_QdfMNyedBjrL6Du9VxYYwFxhYPNnN_QKHHp5dH_cg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ef.com%2Fwwen%2Fenglish-resources%2Fenglish-idioms%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KgyIl638S2NpQwsQ_r86zuurRVJG1UOmDDPHXIZEn9onFeNPFybCEwJI&h=AT1OFgmEM7wT762pJp46Mw1QJZ-MkGp3X_u5x_b7JDKNS58Dn8G__8283OnvBiIoMelF69Yx6tNtxGPPnuJpQFzXCgJe_QdfMNyedBjrL6Du9VxYYwFxhYPNnN_QKHHp5dH_cg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ef.com%2Fwwen%2Fenglish-resources%2Fenglish-idioms%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KgyIl638S2NpQwsQ_r86zuurRVJG1UOmDDPHXIZEn9onFeNPFybCEwJI&h=AT1OFgmEM7wT762pJp46Mw1QJZ-MkGp3X_u5x_b7JDKNS58Dn8G__8283OnvBiIoMelF69Yx6tNtxGPPnuJpQFzXCgJe_QdfMNyedBjrL6Du9VxYYwFxhYPNnN_QKHHp5dH_cg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ef.com%2Fwwen%2Fenglish-resources%2Fenglish-idioms%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KgyIl638S2NpQwsQ_r86zuurRVJG1UOmDDPHXIZEn9onFeNPFybCEwJI&h=AT1OFgmEM7wT762pJp46Mw1QJZ-MkGp3X_u5x_b7JDKNS58Dn8G__8283OnvBiIoMelF69Yx6tNtxGPPnuJpQFzXCgJe_QdfMNyedBjrL6Du9VxYYwFxhYPNnN_QKHHp5dH_cg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ef.com%2Fwwen%2Fenglish-resources%2Fenglish-idioms%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KgyIl638S2NpQwsQ_r86zuurRVJG1UOmDDPHXIZEn9onFeNPFybCEwJI&h=AT1OFgmEM7wT762pJp46Mw1QJZ-MkGp3X_u5x_b7JDKNS58Dn8G__8283OnvBiIoMelF69Yx6tNtxGPPnuJpQFzXCgJe_QdfMNyedBjrL6Du9VxYYwFxhYPNnN_QKHHp5dH_cg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.theidioms.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2VqK1KFnE8WxXhKUDCEAeeQ1vTO4mXR-RmT9-9DpUXHm9QSH4NIyKEelo&h=AT1OFgmEM7wT762pJp46Mw1QJZ-MkGp3X_u5x_b7JDKNS58Dn8G__8283OnvBiIoMelF69Yx6tNtxGPPnuJpQFzXCgJe_QdfMNyedBjrL6Du9VxYYwFxhYPNnN_QKHHp5dH_cg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.theidioms.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2VqK1KFnE8WxXhKUDCEAeeQ1vTO4mXR-RmT9-9DpUXHm9QSH4NIyKEelo&h=AT1OFgmEM7wT762pJp46Mw1QJZ-MkGp3X_u5x_b7JDKNS58Dn8G__8283OnvBiIoMelF69Yx6tNtxGPPnuJpQFzXCgJe_QdfMNyedBjrL6Du9VxYYwFxhYPNnN_QKHHp5dH_cg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.theidioms.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2VqK1KFnE8WxXhKUDCEAeeQ1vTO4mXR-RmT9-9DpUXHm9QSH4NIyKEelo&h=AT1OFgmEM7wT762pJp46Mw1QJZ-MkGp3X_u5x_b7JDKNS58Dn8G__8283OnvBiIoMelF69Yx6tNtxGPPnuJpQFzXCgJe_QdfMNyedBjrL6Du9VxYYwFxhYPNnN_QKHHp5dH_cg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.theidioms.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2VqK1KFnE8WxXhKUDCEAeeQ1vTO4mXR-RmT9-9DpUXHm9QSH4NIyKEelo&h=AT1OFgmEM7wT762pJp46Mw1QJZ-MkGp3X_u5x_b7JDKNS58Dn8G__8283OnvBiIoMelF69Yx6tNtxGPPnuJpQFzXCgJe_QdfMNyedBjrL6Du9VxYYwFxhYPNnN_QKHHp5dH_cg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.theidioms.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2VqK1KFnE8WxXhKUDCEAeeQ1vTO4mXR-RmT9-9DpUXHm9QSH4NIyKEelo&h=AT1OFgmEM7wT762pJp46Mw1QJZ-MkGp3X_u5x_b7JDKNS58Dn8G__8283OnvBiIoMelF69Yx6tNtxGPPnuJpQFzXCgJe_QdfMNyedBjrL6Du9VxYYwFxhYPNnN_QKHHp5dH_cg


Rezumat. Articolul evidențiază modul în care proverbele reflectă cultura specifică unui popor, dezvăluind 

trăsăturile, tradițiile, viziunile și modul de viață al diferitor civilizații. Este menționată importanța 

proverbelor în comunicarea culturală și influența acestora în descoperirea unei culturi, exemplificându-se din 

câteva perspective. Scopul articolului respectiv este de a compara și de a analiza proverbele mai multor 

popoare, spre a identifica diferențe și asemănări în caracteristicile culturale, cauzele acestor contraste, dar și 

particularitățile echivalenței unor proverbe în anumite culturi. 

Cuvinte-cheie: comunicare, cultură, proverb, valoare, cultură încrucișată, perspectivă, limbaj. 

 

Abstract. The article highlights how proverbs reflect the specific culture of a people, revealing the features, 

traditions, visions and way of life of different civilizations. The importance of proverbs in cultural 

communication and their influence in discovering a culture is mentioned, exemplified from several 

perspectives. The purpose of this article is to compare and analyze the proverbs of several peoples, to 

identify differences and similarities in cultural characteristics, the causes of these contrasts, but also the 

peculiarities of the equivalence of proverbs in certain cultures. 

Keywords: communication, culture, proverb, value, cross culture, perspective, language. 

 

Cross-cultural communication is a field of study that examines how people from 

differing cultural backgrounds perceive the world around them, how they communicate, in 

similar and different ways among themselves, and how they endeavour to communicate 

across cultures. It refers to the study of cultures in comparison, not “between cultures” as 

intercultural communication, even if it is related to it, but it is “inside” and “through” 

cultures, simultaneously. 

There are a lot of sources to discover the patterns of a culture, and these sources that 

are of material or spiritual dimensions, become the component parts of the culture itself: 

literature, religion, food, music, paintings etc.  

Oral literature is very representative in showing the mentality of a particular country, 

because it comes from the depths of its history and, by this way, proverbs, that are included 

in the oral literature, prove to be an important source of understanding cultures. This 

phenomenon is very interesting, because the way the proverb reveals culture diversity is 

related to the value dimension, which conveys the information of a culture’s deep meaning. 

A proverb is surely connected to culture and this is explainable through some aspects. 

Culture can be thought of as “a mental set of windows through which all life is viewed. 

These windows vary a bit from individual to individual within a society, but they share 

important, useful characteristics with all members of a society.” [4] 

Thus, discovering culture is important and communication is an essential way to 

discover and reveal a culture, because language and culture are closely intertwined and 

shaped with each other.  During communal discussions, people quote proverbs relevant to 
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each situation. In such a way proverbs come into communication as „swift horses” (A 

proverb is like a swift horse – African proverb). [2] 

Mieder says that “Proverbs can be used in everyday conversation, journalistic 

writing, advertising, speeches of all types, in sermons, literature, debates, slogans, songs, 

legal argumentation, humorous quips, and other forms of human communications”. [3] 

They are used in formal or informal situations to highlight a specific point effectively, to 

say something gently, to carry more weight in speech, or to simply make a conversation 

more interesting, humorous and lively. 

That is why proverbs can be considered the “gems of a language”, and the “windows” 

to cultures, as a culture is a “window” to discover people’s mentality. Even Francis Bacon 

confirms this fact: “The genius, wit, and spirit of a nation are discovered in its proverbs” 

[5].  

Proverbs provide interesting clues to a people’s history, beliefs, norms, attitudes, ideas, 

practices, experiences, traditions. social organizations, geography and social views. [2] 

Proverbs are a kind of “mirror” that reflects the fundamental values, life attitudes and 

properties of different cultures, being an aspect of culture diversity. As Chen and Starosta 

note, “Proverbs demonstrate how verbal expressions are used to underscore values”, 

“common sayings and proverbs are the best verbal examples to articulate the values of a 

particular culture”. [1] 

There are three perspectives that make connections between proverbs and culture: 

uncertainty avoidance, non-verbal communication and self-evaluation. 

We can meet lower stress levels at low uncertainty avoidance cultures, where less 

tense and more relaxed people use to take risks much more often, being sure that “what is 

different is curious.” 

The analysis of the next four proverbs show the culture diversity from this perspective: 

“Life should be a dance, not a race” (Irish proverb), “If at first you don’t succeed, try, try, 

and try again. (American proverb), “Even if the bridge be made of stone, make sure it is 

safe” (Korean proverb), “Without courage you always find yourself in danger.”(Moldovan 

proverb – “Fără curaj pururi în primejdii te găsești”). [6] 

The American and the Irish proverbs place both countries in the group of low 

uncertainty-avoidance countries. But still, there is a noticeable difference, because even if 

Americans are flexible and take risks easily, they don’t have time to “dance” as the Irish 

people, for them life is much more like a “race”. It reflects the competitive nature 

encouraged in the United States.  

The Moldovan proverb also reflects a low uncertainty-avoidance, that has been proved 

by Moldovans in battles of their historic past, characterizing Moldovans as open, optimistic 

and extroverted survivors with a high national spirit. There is also another proverb “The 

small snag overturns the big car”. (“Buturuga mică răstoarnă carul mare”). 

Other perspective is nonverbal communication - communication that conveys meaning 
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without words. The subject of silence is very important, because “Silence is also speech” 

(African proverb) and a part of nonverbal communication that holds 85 percent of all 

communication, dividing cultures in low and high contextual.  The attitude towards low and 

high context differs from culture to culture.  

Here are several proverbs about the concept of speaking and silence: “The squeaky 

wheel gets the grease.” (U.S proverb), “Nothing done with intelligence is done without 

speech” (Greek proverb), “A man’s tongue is his sword” (Arab proverb), “Still water runs 

deep.” (Japan proverb), “Empty cans clatter the loudest.” (Indonesian proverb) and “Silence 

is like honey.” (Moldovan proverb: “Tăcerea e ca mierea”). [ibidem] 

The first proverb refers to the low context cultures that pay less attention on the 

context while speaking, relying on explicit, detailed and definite verbal messages that 

contains most of the information. The Japan, Indonesian and Moldovan proverbs refer to 

high-context cultures, emphasizing the context of the communication and using implicit, 

nonverbal messages to provide information through gestures, the use of space, and even 

silence, that sometimes sends a powerful message. For low context cultures silence is 

negative and indicates confusion, a rupture in the communication process. 

The U.S proverb underlines the power and importance of words.  Being vocal and 

expressing opinions openly and forcefully is rewarded with admiration. On the contrary, the 

Japanese believe that a quiet listener is more credible and silence is more preferable to 

conversation, because contemplation and meditation take place in silence, while constant 

talking is a sign of shallowness.  

The Moldovan proverbs on this subject also define the culture as a high context: “A 

bird dies on its tongue.” (“Pasărea pe limba ei piere.”), Silence is of gold, speech is of silver  

(“Tăcerea e de aur, vorba de argint.”), or If you kept silent you would remain a philosopher. 

(“Dacă tăceai filozof rămâneai.”), but these are not connected to meditation or 

contemplation, much more to faithfulness or even to the historical past, fear of sharing 

public opinions and of protesting. 

Culture diversity is also reflected in proverbs by self-evaluation - the perspective of 

power-distance. The third aspect can be exemplified by the next proverbs:  “The eyes 

cannot rise above the eyebrow” (Arab proverb), “God helps those who help themselves” 

(Benjamin Franklin), “He who runs alone will win the race.”(American proverb), “The 

voice of the crowd is the highest power.” (Moldovan proverb – “Glasul norodului este cea 

mai mare putere”) [6]. 

The Arab proverb reflects the acceptable authoritarian relationships and the Arab 

mentality that some people are born to lead and others to follow.  Many other Asian high-

power-distance countries believe that people are not equal in this world, everybody has a 

rightful place and is guided by fate rather than by their own devices and so people should 

accept things as they are. 

The Moldovan proverb is specific again. It doesn’t refer to the power in the hands of 
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an individual, but in the hug of the crowd, they think that success should be a team work, 

not an individual realization like Americans think: “Where there are two, the power 

increases.” (“Unde-s doi puterea crește”) or “When brothers work together , the mountains 

are turning into gold.” (“Când frații lucrează împreună, munții se schimbă în aur”) [6]. 

Moldova’s culture is truly specific and rich, rooted in historical traditions and national 

folklore. There are proverbs about such traditional food as mămăliga, plăcinta (pie), coliva 

(funeral cake): “A starving man even a piece of cold mămăliga takes as a plăcinta.” 

(“Flămândului și o bucată de mămăligă rece i se pare plăcintă.”), about preparing national 

food: “The one who sifts all day long doesn’t eat mămăliga.” (“Cine cerne toată ziua nu 

mănâncă mămăligă.”). 

There are proverbs that put in the light our values as well:  

✓ kindness – “If you do good, you find good.” (“Bine faci, bine găsești”); 

✓ respect for parents: “Listen to your father’s teaching and don’t forget your mother’s 

advice.” (“Ascultă învățătura tatălui tău și nu uita sfaturile mamei tale!”);  

✓ knowledge- “The one who learns during youth, rests being old.” (“Cine învață la 

tinerețe, se odihnește la bătrânețe.”); 

✓ being hardworking: “Diligence is the most precious treasure of a man.” (“Hărnicia 

este cea mai de preț comoară a omului.”). 

Proverbs with negative connotations criticize vices: about double-faced people- “A 

hypocritical man is a tray with two faces.” (“Fățarnicul este un taler cu două fețe.”), 

robbery- “That who steals a needle and the one who steals a camel they are both called 

thieves.” (“Cine fură un ac sau cine fură o camilă tot hoț se numește.”) Some proverbs 

reflect Moldovan holidays and traditions: “That who wears at Christmas a shirt, that wears 

at Easter a waistcoat”. (“Cine umblă la Crăciun în camașă, la Paști umblă în cojoc.”). [6].  

It may be noticed that Moldovan proverbs, rooted in folklore, are often rhymed: about 

being bold and courageous:  

• “Cheek brings success.” – “Rușinosul roade osul.” (“The shameful gnaws the 

bone.”);  

• "There's no place like home” - “Ca acasă la tine nu-i nicăieri mai bine. (“There is 

nowhere better than home.”). [7] 

To sum up, proverbs help us understand a culture, being a window to the patterns and 

culture value orientation. But proverbs still can’t provide much information for the analysis 

of an entire namely culture, of the realization of such a complex phenomenon as the cross-

cultural communication and of all the features of culture diversity. 

Old proverbs in circulation might reflect past values of a culture more than its current 

values or, as Mieder observes, “proverbs come and go, that is, antiquated proverbs with 

messages and images we no longer relate to are dropped from our proverb repertoire, while 

new proverbs are created to reflect the mores and values of our time”. [3] 
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However, the impact of proverbs in representing the characteristics of cultures remains 

significant and a daily proof for it is our frequent appeal to the proverbs while 

communicating. 
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Rezumat. În articol se cercetează rolurile manageriale ale cadrului didactic, sub aspectul dezvoltării 

creativității la elevii din școala primară în cadrul lecțiilor de limbă engleză. 

Cuvinte cheie: creativitate, cadru didactic, manager, metode didactice. 

 

Summary. The article researches the managerial roles of the teacher, in terms of developing creativity in 

primary school students in English language lessons. 

Keywords: creativity, teacher, manager, teaching methods. 

 

Esenţa rolurilor manageriale ale cadrelor didactice în activitatea de la clasă este 

orientarea şi dirijarea resurselor umane şi materiale de care dispune clasa şi procesul 

instructiv-educativ la un moment dat, către realizarea obiectivelor proiectate, în condiţii de 

eficienţă maximă. Şcoala este o instituţie specializată în realizarea educării elevilor, 

sistematic, cu personal specializat, după un program fundamentat ştiinţific. 

În sistemul de educaţie cadrul didactic trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă, să 

stabilească relaţii de cooperare cu părinţii acestora şi cu alţi factori interesaţi ai societăţii. El 

nu educă numai la catedră sau în clasă, ci, prin fiecare contact relaţional cu copiii şi părinţii, 

desfaşoară o muncă de creştere şi dezvoltare, de conducere şi direcţionare. Activitatea 

educatorului se desfaşoară în faţa unor individualităţi psihice umane în formare. Deci 

educatorul are responsabilităţi maxime în ce priveşte comportamentele şi intervenţiile lui. În 

procesul instructiv-educativ, educatorul constituie figura centrală pentru elevi.[2] 

Profesorul - manager va trebui să-şi însuşească şi să aplice noile atribute ale 

managementului, în afirmarea lui Ştefan Iosifescu noile atribuţii sunt: modificarea modului 

de intervenţie în anumite situaţii pentru diversificarea atitudinilor sale în raport cu 

particularităţile şi aşteptările elevilor; înlocuirea managementului bazat pe control cu unul 

conceput pe afirmare, participare, asumarea rolurilor, implicarea profesorului şi a elevilor în 

rezolvarea situaţiilor educaţionale; opţiunea pentru dezvoltarea activă a clasei prin motivare, 

comunicare, formare, participare; înlăturarea barierelor în faţa dezvoltării, abordarea 

constructivă a tuturor formelor de rezistenţă la schimbare prin trecerea de la negare la afirmare 

şi de la rezistenţă în faţa schimbării la adaptare.[4, p.45 ] 

Principalele funcţii sau roluri manageriale ale cadrului didactic pot fi grupate în 

următoarele componente: planificarea; organizarea; controlul şi îndrumarea; evaluarea; 

consilierea; decizia educaţională. 

Planificarea nu se referă cu rigurozitate la alcătuirea documentelor scrise, ci cuprinde 

un sistem de decizii privind obiectivele şi viitoarele mijloace, acţiuni, resurse şi etape pentru 

realizarea acestora. Reţinem principalele subetape ale planificării: 

➢ analiza ciclului managerial anterior cu ajutorul instrumentelor de tip evaluativ; 
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➢ diagnoza stării iniţiale care vizează depistarea elementelor deficitare; 

➢ prognoza  - reprezintă sesizarea unor caracteristici din viitor; 

➢ alcătuirea planului este rezultatul activităţii de planificare ce trebuie să fie flexibil, cu 

iniţiativă. Acest plan trebuie să precizeze şi activităţile ce se vor organiza prin realizarea 

obiectivelor, stabilindu-se şi evaluarea în timp a responsabilităţilor dirigintelui şi elevilor. 

Cea mai importantă problemă a planificării o constituie corelaţia optimă dintre obiective 

– resurse – timp. 

Organizarea presupune cunoaşterea mijloacelor operative, a locului şi rolului fiecărui 

membru al clasei de elevi, a capacităţilor sale de îndeplinire a sarcinilor educative. Pentru 

elevi este foarte important să fie consemnate de managerul clasei: atribuţiile generale, 

activităţile cu caracter permanent sau periodic; activităţi individuale şi colectice; activităţi 

îndeplinite zilnic şi săptămânal; colegii sau persoanele cu care colaborează. Cadrul didactic 

trebuie să manifeste interes faţă de organizare, punând accent pe obiectivele prioritare în 

limitele unei unităţi de cerinţe, cu specificarea clară a temelor şi responsabilităţilor pe termene 

controlabile. 

Controlul şi îndrumarea. Prin intermediul controlului managerul clasei urmăreşte 

modul de aplicare a prevederilor regulamentului, fapt ce poate să ajute la depistarea oportună 

a perturbărilor, deficienţelor sau blocajelor care intervin în calea realizării obiectivelor. 

Controlul presupune conlucrarea, îndrumarea activă, ritmică şi temeinică, stimularea 

iniţiativelor, schimbul de idei şi opinii în interesul optimizării procesului educaţional. 

Funcţiile controlului sunt: de supraveghere; de conexiune inversă; de prevenire a 

eventualelor situaţii de criză educaţională; de creaţie şi perfecţionare. 

Evaluarea la nivelul managerului clasei nu trebuie să o confundăm cu evaluarea de tip 

docimologic. In contextul studiat, evaluarea reprezintă verificarea măsurii în care scopurile şi 

obiectivele dintr-o etapă managerială au fost atinse. Paşii evaluării sunt: 

➢ obţinerea informaţiilor prin intermediul unor instrumente cum ar fi: dări de seamă 

statistice, analiza documentelor scrise în scopul alcătuirii unei baze de date manageriale; 

➢ prelucrare statistică – analiza şi organizarea sistemului de date pe criterii artimetice, 

numerice; 

➢ elaborarea aprecierilor – se formulează judecăţi de valoare asupra datelor prelucrate. 

Consilierea este o relaţie specială, dezvoltată între cadrul didactic (managerul clasei) şi 

elevul în nevoie, cu scopul de a-l aproba şi este normal că cel mai bine poate face acest lucru 

dirigintele, profesorul care-l cunoaşte cel mai bine. Principalele faze ale consilierii sunt: 

✓ clarificarea problemei elevului, în care se vor urmări (iniţierea unei relaţii de 

încredere, confidenţialitate, ascultare activă, stabilirea timpului şi a duratei consilierii, 

alegerea limbajului de comunicare folosit); 

✓ formularea problemei – definirea situaţiei elevului pentru depăşirea crizei; 

✓ intervenţia care de multe ori nu se suprapune cu cea de formulare; 

✓ încheierea – faza finală a consilierii în criză, când cadrul didactic şi elevul constată 

finalizarea procesului, reluarea relaţiei normale profesor-elev sau elev-elev. 
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Decizia educaţională – din punct de vedere managerial este un proces de selectare a 

unei linii de acţiune dintr-un număr de alternative pentru a ajunge la un anumit rezultat, 

obiectiv. La nivelul învăţământului, decizia are un caracter mai complex decât în alte domenii, 

pentru că decizia educatională are semnificaţii deosebite, consecinţele deciziilor având 

influenţă directă asupra personalităţii viitorului adult.[3, p.70-72] 

Pentru ca o decizie educativă să fie corectă, ea trebuie să parcurgă mai multe etape: 

1) pregătirea deciziei prin: identificarea problemei; obţinerea informaţiilor şi 

cunoaşterea cauzelor care au generat abaterea prin observaţii, teste, studiu de caz, convorbire; 

selecţia, organizarea şi prelucrarea informaţiei; elaborarea variantelor de acţiune şi a 

proiectelor de măsuri; 

2) adoptarea deciziei şi a măsurilor de aplicare. Cele mai eficiente forme de adoptare a 

deciziei sunt prin folosirea metodei SWOT, cooptarea elevilor în activitatea de selecţie a 

alternativelor. 

3) aplicarea deciziei şi urmărirea îndeplinirii ei se va face printr-o sucesiune de activităţi 

organizatorice şi motivaţionale: comunicarea deciziei; explicarea motivaţiei ei în faţa elevilor; 

organizarea acţiunii practice (stabilirea termenelor, responsabilităţilor, colaborărilor între 

elevi); controlul îndeplinirii deciziei (ce ajută la depistarea elevilor problemă); reglarea 

optimă a acţiunii; evaluarea rezultatelor obţinute.Toate rolurile manageriale funcţionează într-

o permanentă interdependenţă. [5, p. 24] 

Potenţialul creativ general poate fi stimulat prin antrenarea lui în cele mai variate 

activităţi creative, fiind posibil apoi transferul capacităţilor creative. Creativitatea este 

educabilă în opinia lui A. Stoica, dar nu în aceeaşi proporţie pentru toate componentele ei. 

Factorii creativi implicaţi în structura creativităţii sunt relativ uşor educabili, dar efectele 

durează mai puţin. Factorii noncognitivi (motivaţia, atitudinile, caracterul) sunt mai greu 

educabili, dar cu efecte care persistă, chiar întreaga viaţă.  

A avea creativitate pedagogică înseamnă a deține una dintre aptitudinile esențiale ale 

personalităţii didactice .Pedagogul are rolul de a stimula efortul copilului, tendinţa acestuia 

de fi original, inventiv, creativ. Atitudinea profesorului are un rol major în crearea unei 

atmosfere prielnice stimulării şi dezvoltării învăţării interactiv-creative. 

Profesorul creativ dă libertate elevilor să-şi spună părerea promovând o atitudine 

deschisă, respectă opiniile celorlalţi, le întăteşte convingerea  că pot emite judecăți valoroase, 

îi antrenează în procesul de evaluare, le comunică criteriile de evaluare şi le oferă timp 

suficient exersării. Pentru a stimula creativitatea elevului, profesorul însuşi trebuie să 

fie  creativ , să manifeste un comportament şi o atitudine pozitivă în acest sens. 

Profesorul creativ utilizează în procesul de predare – învăţare- evaluare învățarea prin 

colaborare în mod eficient. Cultivarea gândirii creatoare este o sarcină  importantă a şcolilor 

de astăzi. Stimularea creativităţii elevilor se realizează printr-o pregătire susținută teoretică şi 

practică; prin dezvoltarea competențelor de muncă și experimentare independentă; prin 

dezvoltarea spiritului critic. Foarte importantă este relaţia și atitudinea profesorului în relația 
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sa cu elevii. Atitudinea autoritară creează blocaje afective. E necesar un climat destins, 

democratic, prietenos care contribuie la o deschidere spre imaginație, spre creativitate. 

Profesorului îi revine datoria să depisteze elevii ce dispun de un potenţial creativ peste 

medie şi să le cultive dezvoltarea acestor capacităţi. Cultivarea imaginaţiei, a creativităţii se 

face și in cadrul activităților din afara clasei si a celor extrașcolare. 

Profilul competențelor cadrului didactic creativ este următorul: 

❑ pedagog care „construieşte dispozitive de învăţare procedurală”; 

❑ proiectant, tutore, manager, moderator, organizator şi gestionar al conţinuturilor 

ştiinţifice; 

❑ mediator, facilitator al învăţării; 

❑ consilierul elevilor; 

❑ coordonator al muncii elevului; 

❑ co-evaluator alături de elev al procesului şi produsului. 

Profilul competenţelor profesorului creativ capătă valenţe noi, depăşind tradiţionalul, 

nemaifiind doar un furnizor de informații. Cadrul didactic devine un coparticipant în actul 

invățării, alături de elevi. Procesul de învăţământ (predare-învăţare-evaluare) capată, astfel, 

valenţe formative şi formatoare și încurajează progresul individual şi colectiv. Profesorul este 

cel care poate încuraja sau dimpotrivă, descuraja manifestarile creative ale elevilor.  

Experiența la catedră dovedește cum se poate înlesni creativitatea. Iată câteva exemple: 

➢ încurajând elevii să gândească, dar fară să fie amenințați că vor fi evaluați. Evaluarea 

îi blochează uneori pe elevi în actul creativ. Trebuie acceptate erorile ca elemente ale 

procesului creativ; 

➢ prin încurajarea curiozității, a explorării, a experimentării, a punerii de întrebări, a 

testării și incurajării talentelor creative; 

➢ recompensând ideile noi ,originale; 

➢ prin neimpunerea unei soluții în rezolvarea de probleme; 

➢ oferind idei controversate care să-i antreneze să gândească și să-și pună singuri 

probleme; 

➢ încurajând elevii să-și noteze ideile proprii în caiete de notițe sau jurnale. 

Pentru dezvoltarea potenţialului creativ în contextul activităţii instructiv – educative, se 

recomandă următoarele grupe de activităţi independente:  

- cercetare - căutare de informaţie, idei, posibilităţi de transfer de sensuri, de criterii, de 

clarificare;  

- organizare - de materiale noi: întocmirea de rapoarte asupra activităţii proprii, 

alcătuirea de colecţii;  

- generare - de noi moduri de a privi lucrurile, noi mijloace de exprimare a ideilor 

(structuri, forme, modele); 

- comunicare - aranjări de cuvinte în propoziţii, note, fişe informative, vizualizarea 

datelor experienţei. [2, p.42 ] 
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Dintre procedeele practice destinate educaţiei creativităţii, Mednick recomandă: 

antrenarea copiilor în enunţarea tuturor obiectelor ce fac parte dintr-o clasă; a obiectelor care 

au însuşiri similare; a tuturor particularităţilor unei clase de obiecte; dezbateri pe marginea 

unor evenimente, probleme şi formularea tuturor răspunsurilor şi explicaţiilor posibile;  

discuţii colective privind rezolvarea unor contradicţii; reformularea ideilor şi confruntarea 

cunoştinţelor noi cu cele vechi; - analiza erorilor şi a consecinţelor lor; analiza şi interpretarea 

desenelor, a obiectelor sau materialelor din diferite unghiuri de vedere, pentru a descoperi 

ceea ce este ascuns la prima vedere; organizarea de jocuri ale fanteziei, în care copiii să-şi 

imagineze situaţii, modalităţi de aplicare a diferitelor plăsmuiri; dramatizarea unor episoade 

legate de momentele evenimentelor istorice cruciale[4, p.80] 

Învățarea prin descoperire dirijată este o învățare de tip euristic prin care profesorul nu 

face altceva decât să stimuleze creativitatea elevilor. Elevii trebuie dirijați să gândească 

independent, să tolereze ideile noi, să critice constructiv. Acest mod de învățare conduce spre 

formarea stilului creativ de rezolvare al problemelor, dar contribuie și la dezvoltarea 

personalității elevilor. Elevul abordează problemele în mod deschis, fără teamă. Este stimulat 

astfel să rezolve cu plăcere sarcinile. 

Evaluarea trebuie să evidențieze aspectele pozitive și progresele fiecărui elev în parte. 

Uneori, evaluarea poate fi amânată pentru a-i elibera pe elevi de teama evaluării. Scopul îl 

reprezintă deschiderea pentru exprimarea liberă a fiecarui elev, dezvoltarea aptitudinilor 

creatoare, fără temerea că ar putea greși și a fi, eventual, sancționat, amplificarea încrederii în 

propriile forțe și dezvoltarea curajului. 

Analizând toate acestea, putem considera creativitatea ca fiind o capacitate complexă, 

care face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un progres în planul 

social. Componenta principală a creativitații o constituie imaginația, dar creația de valoare 

reală mai presupune și o motivație, dorința de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Și cum 

noutatea, azi, nu se obține cu ușurință, o altă componentă este voința, perseverența în a face 

numeroase verificări [1, p. 66 ]. 
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Rezumat. Educaţia bazată pe competenţe presupune printre altele și formarea competenței comunicative. În 

articol se descriu rezultatele experimentului de constatare cu privire la nivelul de formare a competenței de 

comunicare în limba română la elevii alolingvi. 

Cuvinte cheie: competență, competență de comunicare, aloling, limba română. 

 

Summary. Competence-based education involves, among other things, the formation of communicative 

competence. The article describes the results of the finding experiment regarding the level of training of 

communication competence in Romanian in non-native language students. 

Keywords: competence, communication competence, alloling, Romanian language. 

 

Valoarea limbii și literaturii române ca disciplină de studiu care asigură mare 

deschidere formativă și informativă, cu încărcătură culturală și efecte asupra comunicării. 

Paradigma comunicativ-funcțională a ariei curriculare limbă și comunicare se reflectă în 

componenta pragmatică a domeniului de referință prezentând în prim-plan competența de 

comunicare apreciată ca factor ce facilitează substanțial integrarea în spațiul sociocultural. 

Profesorul, în predarea-învățarea limbii române în mediul alolingv trebuie să-și 

propună formarea unor elevi cu o cultură comunicațională de bază, capabili să comunice și 

să interacționeze cu semenii lor, nativi de limbă română, să-și utilizeze în mod eficient 

capacitățile proprii pentru rezolvarea unor problem concrete din viața cotidiană. 

Actualitatea cercetării e generată de Curriculum-ul pentru clasele a V-a- a IX-a, în 

care se subliniază că obiectivul major de predare-învățare a limbii române constă în 

„formarea competenței de comunicare în limba română a alolingvilor în vederea integrării 

socio-profesionale plenare”. După cum este menționat în Recomandările metodice cu privire 

la organizarea procesului educațional la limba și literatura română în anul de studii 2019-

2020, concepția de predare-învățare a limbii și literaturii române în școlile cu limba rusă de 

instruire, stabilește obiectivele generale ale studierii limbii române ca disciplină școlară, 

dictată de funcțiile ei sociale. Obiectivul major pe care trebuie să-l realizeze școala constă în 

formarea competenței de comunicare, competenţă ce oferă posibilitatea absolvenților să se 

încadreze activ în viața social-economică a țării. 

E necesar că elevul alolingv să simtă, să conștientizeze importanța cunoașterii limbii 

române căci „cunoașterea insuficientă de către alolingvi a limbii române în calitate de 

limbă de stat creează dificultăți pentru integrarea social eficientă a lor, deoarece acest 

factor de coeziune socială este unul dintre factorii esenţiali care oferă posibilitatea de a se 

realiza plenar în calitate de cetățeni responsabili ai statului, în condiții echitabile pentru 

toți cetățenii” [4]. 
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Pin urmare, abordarea concretă a întregii problematici determină necesitatea 

aprofundării acestui aspect în mod pragmatic și aplicat, formarea competențelor 

comunicative prin integrarea acestora într-un proces instructive modern și active devenind 

obiectul prezentei investigații. Problema motivației deasemenea este una majoră, deoarece 

observăm nedorința învățării limbii de stat de către elevii alofoni dar și de către societatea 

alofonă. Motivaţia este principala sursă internă a eforturilor omului de a se perfecţiona prin 

învăţare. Motivația este un element definitoriu al învățării, lipsa de motivație a învățării 

fiind principal cauză a eșecului școlar. Or, este foarte important să se analizeze motivele 

învățării limbii române de către elevii alogeni, atitudinea lor față de această limbă și 

identificarea acelor metode didactice care vor genera și întreține motivația elevilor. Astfel se 

explică faptul că în ultimul timp oamenii de ştiinţă acordă tot mai multă atenţie cercetărilor 

metodologice ale motivaţiei ca factor indispensabil în procesul însuşirii unei limbi străine. 

Relevante pentru investigația noastră sunt și următoarele definiții ale competenței, 

înglobate în următorul tabel: 

Tabelul 1. Definiții ale conceptului de competență după diferiți autori 

№ Autorul Definiția 

1. St. Toma, 

 D. Potolea 

Competențele-cheie reprezintă 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. 

2. M. Călin Competența este definită, ca fiind capacitatea de a rezolva situații de problemă, 

prin transferul și conexiunea cunoștințelor, abilităților și aptitudinilor, în 

contextul competenței, atitudinii revenindu-i rolul determinant, ținându-se cont 

de încărcătura motivațional-valorică a acestui element comportamental. 

3. N. Mitrofan Competența presupune formarea unor sisteme de deprinderi, priceperi, 

capacități, aptitudini și atitudini psihopedagogice. 

4. R. Șchiopu Competența este capacitatea remarcabilă, izvorâtă din cunoștințe și practică (deci 

în urma cercetării inteligente și sistematice a unor probleme, rezolvării de situații 

dificile, în direcția în care s-a format) 

Competența de comunicare interpersonală este un deziderat primordial în actul 

educațional postmodern. În accepțiunea autoarei V. Goraș-Postică (2013), „formarea și 

dezvoltarea competențelor comunicative este una dintre problemele principale ale 

demersului educațional contemporan, deoarece capacitatea individului de a se angaja 

eficient într-un act de comunicare și negociere, pe temeiul unor cunoștințe și abilități 

profunde și largi, constituie o trăsătură definitorie a specialistului modern” [5]. 

În investigația noastră sunt importante și elucidarea celor mai importante modele ale 

competenței de comunicare, dintre care evidențiem: Modelul Canale şi Swain (1980). 

Cercetătorii M. Canale şi M. Swain (1980) atenționează asupra faptului că în comunicare 

predomină normele de folosire a limbii, redundante normelor de gramatică, că aceasta 

înglobează competența lingvistică în înțelesul totalmente acceptat al competenței 

comunicative, pe care îl reprezintă în felul următor: 
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Educaţia bazată pe competenţe presupune o serie de dimensiuni noi, cum ar fi: 

dezvoltarea la utilizatori a capacităților de rezolvare dependentă a problemelor, formarea 

experienței individuale de rezolvare a dificultăților cognitive sau comunicative, accentuarea 

urmăririi modului de realizare a finalităţilor asumate, acordarea unui sens nou procesului 

de învăţare, etc. 

Pentru a vedea care este nivelul de formare a competențelor de comunicare la elevii 

alolingvi am inițiat experimental pedagogic care s-a bazat pe rezultatele preliminare ale 

investigației teoretice. Eșantionul experimental s-a constituit din 32 de elevi (două clase de a 

IX-a), dintre care 15 elevi grupa experimentală din Gimnaziul Bogdănești și 17 elevi din 

grupa martor din Liceul Teoretic Tețcani, și s-a desfășurat pe parcursul unui an școlar 2019-

2020. În experiment s-a folosit manualul de limbă și literatură română pentru vorbitorii 

minorităților naționale după autorii: T. Cazacu, I. Maevschi, G. Stahi, Dulce grai, clasa a 

IX-a, Chișinău, Editura Arc, 2016. Am valorificat deasemenea tematica recomandată de 

Curriculumul pentru învățământul gimnazial la limba și literatura română în instituțiile cu 

limba rusă de instuire. 

Metodele și instrumentele de cercetare încluse în experiment au fost: testul, sondajul 

de opinie, convorbirea, analiza documentelor școlare, chestionarul, observarea, portofoliul, 

analiza și generalizarea experienței elevilor. În prima fază a experimentului de constatare s-a 

realizat chestionarea elevilor și cadrelor didactice.  

Scopul anchetării a fost descoperirea motivelor învățării limbii și literaturii române de 

către elevii alolingvi și atitudinea acestora față de această limbă. Rezultatele sondajului de 

opinie au arătat că părerile elevilor sunt variate, dezvăluind mai multe aspect concludente 

cunoașterii limbii române. 

Tabelul 2. Motivația învățării limbii și literaturii române de către elevii alolingvi 

№ Întrebări № de elevi  % 

1.  Doresc să cunosc limba țării în care locuiesc 7 21,87 % 

2.  Doresc să pot discuta cu semenii mei, vorbitori de limbă română 1 3,12 % 

3.  Doresc să îmbrățișez o profesie prestigioasă pe viitor și trebuie 

să cunos limba română 

13 40,62 % 

4.  Vreau să posed cât mai multe limbi 5 15,62% 

5.  Vreau să înțeleg emisiunile TV, difuzate pe posturile naționale 2 6,25 % 

6.  Pentru a bucura părinții 4 12,5 % 

Observăm că după cum arată ierarhiea motivelor invocate, după opiniile elvilor, 

motivul primordial pentru care învață elevii alofoni limba română este de ordin social, mai 

ales cu scopul de a îmbrățișa o profesie prestigioasă pe viitor. Cel mai mic nivel de 

motivație prezintă dorința de a comunica cu semenii nativi probabil din cauza că anchetații 

sunt locuitori din localități rurale mici în care se vorbește în dialecte ale limbii ucrainene și 

nu sunt înconjurați de colegi, prieteni, semeni vorbitori nativi de limba română. 
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Analiza motivelor invocate de elevi reliefează interesele de cunoaștere ale lor. 

Rezultatele sondajului duc la opinia că elevii alofoni, deși își exprimă cu greu gândurile, au 

o atitudine responsabilă, manifestă interes pentru învățarea și comunicarea în limba română. 

Ei înțeleg că cunoașterea limbii române va facilita integrarea lor în societate, le va oferi mai 

multe oportunități de selecție și realizare profesională. 

Tabelul 3. Nivelul de dezvoltare a competențelor de comunicare la elevii clasei a IX-a 

din Gimnaziul Bogdănești (15 elevi) 

Itemi Răspuns corect 

complet 

Răspuns corect icomplet Răspuns 

incorect/greșit 

№ % № % № % 

Locul 12 80,0 2 13,3 1 6,7 

Evenimente 8 53,3 4 26,7 3 20 

Caracterizare 6 40,0 7 46,7 2 13,3 

Argumentare 5 33,3 7 46,7 3 20,0 

Interogare 9 60,0 4 26,7 2 13,3 

Coerență 7 46,7 3 20,0 5 33,3 

Conform datelor înregistrate în tabelul de mai sus putem observa că elevii din 

gimnaziul Bogdănești au formulat răspunsuri corecte cu referire la locul acțiunii, însă 

argumentarea s-a ales a fi mai complicată de aceea doar 33,3% de elevi au formulat 

argumente complete iar 46,7% de elevi au formulat argumente incomplete. 

Rezultatele joase ale elevilor din clasele participante la experimentul de constatare- 

clasele a IX-a din Liceul Teoretic Tețcani și gimnaziul Bogdănești, este destul de 

îngrijorătoare. Aceasta a și servit drept motiv de a da start cercetării formative. 

Pentru o bună organizare a activităţii de vorbire trebuie luat în considerare faptul că 

vorbirea are diverse aspecte: imitarea realităţii (de exemplu, alcătuirea unui dialog în baza 

cuvintelor-cheie), simularea activităţii de vorbire în situaţii reale de comunicare (de 

exemplu, jocul de rol) şi vorbirea autentică (exprimarea de la persoana I, exprimarea 

opiniei). Formând competenţele de vorbire, trebuie să tindem spre un nivel de comunicare 

autentică. Modalităţile de formare a vorbirii monologate au, de cele mai multe ori, un 

caracter de reproducere, în timp ce competenţele vorbirii dialogate se bazează pe 

modalităţile de producere şi reproducere activă. 

În baza analizei, datelor obținute, considerăm că însușirea unor metode și tehnici de 

activitate comunicațională se realizează în mod progresiv prin aprofundarea cunoștințelor 

acumulate la care se adaugă pemanent noi informații. 

Pentru ca elevii să-și dezvoltae competențele comunicative mai ușor profesorul trebuie 

să asigure un demers didactic adecvat învățării active și interactive folosind metode, 

procedee și tehnici de învățare eficiente. Fără a exclude strategiile învățământului 

tradițional, învățătoul trebuie să folosească și strategii didactice moderne care vor menține 

interesul elevilor, vor crea atmosfera propice de învățare și vor ridica actul educațional la 

nivelul necesar societății. 
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Rezultatele muncii depind în mare măsură de alegerea și folosirea metodelor și 

procedeelor de predare. Alegerea metodelor nu se face la întâmplare. Întotdeauna trebuie să 

avem în vedere anumite criterii bine precizate. Astfel metodele și procedeele folosite variază 

în funcție de natura obiectivelor de atins și caracteristicile conținutului nou de predat. 

Concluzii. Putem afirma că educaţia bazată pe competenţe presupune o serie de dimensiuni 

noi, cum ar fi: dezvoltarea la utilizatori a capacităților de rezolvare dependentă a 

problemelor, formarea experienței individuale de rezolvare a dificultăților cognitive sau 

comunicative, accentuarea urmăririi modului de realizare a finalităţilor asumate, acordarea 

unui sens nou procesului de învăţare; metodologia didactică modernă ne ghidează către 

implicarea activă şi conştientă a utilizatorilor în procesul propriei instruiri – stimularea 

creativităţii, a gândirii critice și a învățării prin colaborare. Astfel, formăm și dezvoltăm 

competențe, în cazul nostru – cele de comunicare interpersonală și intrapersonală. Relaţia 

dinamică constă în raporturile de schimbare ce se stabilesc între diferite metode; prin 

aplicarea metodelor interactive, elevii stimulați cognitiv și educativ să caute răspuns la 

diverse întrebări de cunoaștere literară și comunicare culturală. 
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Rezumat. Lucrarea descrie importаnţa metodei proiectului, ce constituie o metodă activă de predare, 

contribuie la rezolvarea originală a sarcinilor, oferă libertatea de alegere, acţiune, și un mediu bogat şi 

semnificativ, în care elevii îşi dezvoltă competenţe complexe, stimulează imaginaţia acestora şi fаcilitează 

transferul achiziţiilor învăţării în viaţa cotidiană. 

Cuvinte cheie: metoda proiectului, evaluare, management. 

 

Summary. The paper describes the importance of the project method, which is an active teaching method, 

contributes to the original solving of tasks, offers freedom of choice, action, and a rich and meaningful 

environment, in which students develop complex skills, stimulate their imagination and facilitate the transfer 

of acquisitions. learning in everyday life. 

Keywords: project method, evaluation, management. 

 

Principalul obiectiv al educației moderne este formarea unei personalități multilateral 

dezvoltate care poate realiza potențialul său creativ în condiții socio-economice dinamice, atât 

în propriile interese vitale, cât și în interesele societății. Formarea capacității elevilor de a 

gândi creativ, a independenței în luarea deciziilor, a inițiativei revine în primul rând educației. 

Învățământul modern este axat pe învăţarea centrată pe elev, reliefându-se importanţa 

personalităţii elevului. În acest context, învăţarea se va axa pe educabil, şi nu pe materia de 

studiu, aceasta fiind un mijloc de formare a unităţilor de competenţe. Elevul beneficiază de 

posibilitatea de: a se implica activ în procesul educaţional, a se manifesta natural, fără a sesiza 

că această activitate este, eventual, „impusă”, a avea mai multă libertate în acţiune, a învăţa 

din interacţiunile verbale cu colegii săi, dar şi cu semenii; a participa în pregătirea activităţilor 

identificând, individual sau în grup, probleme, căutând soluţii şi realizând diferite produse, 

inclusiv electronice/virtuale; a spori încrederea în forţele proprii, devenind capabil să 

îndeplinească sarcinile alese sau cele ce i s-au propus; a interacţiona mult mai activ, tolerant 

şi empatic în grup, practicând limba română ca mijloc de comunicare din perspectiva 

preferinţelor şi a interesului elevului. 

De aceea Curriculumul aprobat în anul 2019 propune ca procesul de predare-învăţare-

evaluare să se realizeze prin activităţi experienţiale (practice). Învăţarea prin experienţă, 

învăţarea naturală, acţională, se obţine prin interacţiune cu ceilalţi, din propriile experienţe, 

atunci când elevul este direct implicat într-un eveniment şi învaţă „prin a face”, „a trăi 

împreună cu ceilalţi”, „a exersa”, „a pune în practică” cele învăţate. 

Cercetătorul L. Goryunova dă următoarea definiție conceptului de „management al 

clasei de elevi”: „Managementul clasei este activitatea managerială a unui cadru didactic, 

desfășurată în clasă și direcționată spre atingerea obiectivelor de dezvoltare a personalității 

copilului, pregătit pentru viață în noile condiții socio-pedagogice”[8]. Astfel aplicarea 
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metodei proiectului educațional în procesul instructiv-educativ are nemijlocit conotații cu 

managementul clasei de elevi. Managementul clasei de elevi are funcţii similare cu cele ale 

managementului educaţional, după cum urmează: 

Proiectare - sunt stabilite scopurile şi obiectivele precum şi direcţiile de acţiune 

dezirabile pentru a atinge aceste obiective ( răspuns la întrebări precum: ce trebuie făcut?, 

când trebuie acţionat?, cum trebuie acţionat? de către cine trebuie realizat şi cu ce resurse?); 

Organizare - procesul complex, dinamic şi flexibil de selectare şi grupare a activităţilor 

pentru atingerea unor obiective comune, de repartizare a responsabilităţilor, de stabilire a 

liniilor de autoritate şi canalelor oficiale de comunicare prin care să se asigure coerenţa şi 

eficienţa intervenţiei şi activităţilor [3, p. 48]; 

Coordonare - totalitatea acţiunilor întreprinse pentru a-i determina pe membrii 

grupului/clasei de elevi să participe activ, responsabil, creator şi eficient la îndeplinirea 

sarcinilor ce le revin; 

Consiliere - acţiunea de îndrumare prin care se asigură dirijarea, explicarea, 

argumentarea, călăuzirea şi înţelegerea obiectivelor, a sarcinilor, atribuţiilor şi 

responsabilităţilor la nivelul fiecărei personae;  

Evaluare şi decizie- verificarea, analiza şi aprecierea activităţilor desfăşurate în vederea 

cunoaşterii şi interpretării stadiului de realizare a celor propuse, decizii privind 

ameliorarea/îmbunătăţirea anumitor situaţii. La nivelul fiecărui grup se crează/ formează şi 

susţine un anumit climat orgaizaţional dependent de tipul şi nivelul relaţiilor interpersonale, 

al interacţiunilor. Interrelaţionarea managerială evidenţiază polaritatea relaţiilor profesor-

elev, elev-elev. Aceste funcții similare cu managementul se reflectă în etapele de realizare a 

unui proiect educațional. 

Conceptul de proiect are originea din latinescul „projectum” al verbului proicere (a 

arunca ceva înainte) format din prefixul pro-(care indică ceva ce precede acțiunea următoare 

a cuvântului în timp) și rădăcina iacere (a arunca). Rădăcina latină sugerează mișcarea, o 

traiectorie, o anume relație cu spațiul și timpul. Procesul implicat presupune un punct de 

plecare folosit ca o bază, de unde cineva se aruncă înainte, către un scop.  

În sens larg, proiectul reprezintă modalitatea prin care resursele umane, materiale, 

financiare sunt organizate într- un mod specific pentru realizarea unei lucrări dintr- un 

domeniu de activitate, cu caracteristici date, cu restricții de cost și timp, urmând un ciclu de 

viață standard pentru a reliza schimbări benefice definite prin obiective cantitative și 

calitative [3, p. 66] 

Un proiect educațional este o activitate comună educativă, cognitivă, creativă sau de 

joc a elevilor parteneri, care are un scop comun, metode convenite, metode de activitate care 

vizează obținerea unui rezultat comun pentru a rezolva orice problemă care este 

semnificativă pentru participanții la proiect. Metoda proiectului este concepută ca o un mod 

de a-i organiza pe oameni și de a gestiona activitățile lor. Este o manieră de organizare și 

coordonare a muncii [7]. 

97



În pedagogie s- au făcut multe cercetări în domeniul proiectului ca metodă educațională. 

Această metodă a parcurs o cale lungă de la crearea până la aplicarea sa actuală. Metoda 

proiectului este cunoscută pe scară largă și a fost utilizată de mult timp în practica de predare 

mondială. De-a lungul celor trei sute de ani de istorie a dezvoltării sale, metoda proiectului s-

a transformat și s-a dezvoltat într-o tehnologie de proiectare educațională. Inițiată de filozoful 

american J. Dewey în lucrarea „Project method”, metoda a fost fundamentată pe principiul 

învățării prin acțiunea practică cu finalitatea reală (”learning by doing”) ceea ce- i conferea și 

motivația necesară, menționând că instruirea ar trebui să fie efectuată în mod activ, la copii 

este necesar să se stimuleze interesul personal pentru cunoștințele dobândite, care ar trebui să 

fie utile în viața reală. Învăţarea prin realizarea de proiecte reprezintă un mod mai cuprinzător 

de organizare a procesului de învăţământ prin care pot fi satisfăcute cerinţele unei educaţii 

pragmatice, în spiritul acţiunii şi independenţei în gândire [6, p.5]. 

Conform cercetărilor autoarei N. Pahomova conceptul de proiect educațional este 

explicat din două perspective: 1. din perspectiva elevului; 2. din perspectiva profesorului 

1. Proiectul educațional din perspectiva elevului - capacitatea de a face ceva 

interesant independent, în grup sau singur, profitând la maximum de posibilitățile sale; 

Aceasta este o activitate care îi permite elevului să se manifeste, să- și încerce puterile, să- și 

aplice cunoștințele, să aducă beneficii și să arăte rezultatul obținut în public; aceasta este o 

activitate menită să rezolve o problemă interesantă formulată de elevii înșiși sub forma unui 

scop și a unei sarcini, când rezultatul acestei activități - modalitatea găsită de soluționare a 

problemei – are caracter practic, are o valoare aplicată importantă și, ce e foarte important, 

este interesant și semnificativ pentru descoperitorii înșiși [6, p.17]  

2. Proiectul educațional din perspectiva profesorului este un mijloc didactic 

integrativ de dezvoltare, învățare și educație, care îi permite să elaboreze și să dezvolte 

abilități specifice de proiectare, și anume să- l învețe pe elev: problematizarea (luarea în 

considerare a câmpului problemei și identificarea subproblemelor; formularea problemei 

generale și enunțarea scopului care rezultă din această problemă); stabilirea obiectivelor și 

planificarea activităților; autoanaliza și reflecția (autoanaliza succesului și eficacității 

rezolvării problemelor proiectului); prezentarea (auto-prezentare) a cursului activităților și 

rezultatelor sale; capacitatea de a pregăti materialul pentru prezentare într-o formă vizuală, 

utilizând produsul special conceput pentru acest lucru; căutarea informațiilor necesare, 

selectarea și asimilarea cunoștințelor necesare; aplicarea practică a cunoștințelor, capacităților 

și abilităților în diferite situații, inclusiv și în cele atipice; selectarea, dezvoltarea și utilizarea 

unei tehnologii de fabricație adecvatea produsului proiectării; efectuarea cercetărilor (analiză, 

sinteză, ipoteză, detalierea și rezumarea) [6, p.15]. 

Într-o lucrare asupra managementului de proiect în instituțiile şcolare, V. M. Cojocaru 

şi L. Sacară, relevă conotațiile pedagogice actuale ale termenului de proiect, de la cea de 

modalitate de organizare a activității de învățare la cea mai cuprinzătoare ipostază – formă de 

interacțiune educativă/ managerială: investigație amănunțită realizată de către elevi, 
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focalizată pe o temă generală, subiect de interes pentru copii, pe care îl va dezvolta; acțiune 

de cunoaştere de natură practică, având caracter de învățare prin descoperire, dintr-o dublă 

perspectivă: efort deliberat de cercetare realizat de către copii, abordând subiectul în mod 

amplu şi o investigare extinsă a unui subiect din sfera idealului sau practicului, către care 

copilul îşi canalizează toată atenția şi energia; instrument de sprijinire a dezvoltării 

comportamentului elevilor de la experiența instinctivă la cea reflexivă; modalitate de învățare 

şi dezvoltare colaborativă, care abordează educabilii ca participanți activi la propria formare; 

un ansamblu de activități corelate, organizate, ancorate în scopuri şi obiective bine delimitate, 

cu strategii şi resurse specifice, ceea ce evidențiază caracterul de instrument al schimbării, 

dezvoltării instituției şcolare în plan structural şi funcțional – sensul managerial al termenului 

de proiect educațional [1, p. 7]. 

Cercetătoarea D. Jeder este de părere că alături de modalitățile de evaluare tradiționale, 

în prezent se utilizează și modalități alternative (complementare) de evaluare a căror pondere 

devine tot mai semnificativă în activitățile de evaluare desfășurate la nivelul întregului sistem 

de învățământ [4, p.85].  

Proiectul reprezintă o metodă de evaluare alternativă complexă, care solicită mai multă 

atenţie din partea profesorului și este bazată pe interese, necesitate și posibilități de dezvoltare 

pentru elevi. Proiectul ca instrument de evaluare poate lua forma unei sarcini de lucru 

individuale sau de grup, ţinând cont şi de faptul că o bună parte a activitaţii propuse de acesta 

poate fi realizată şi în afara orelor de curs. Putem caracteriza această metodă ca fiind o metodă 

care stimulează și dezvoltă multilateral personalitatea în perioada de formare a copilului.  

La etapa de proiectare elevii aleg tema de cercetare, stabilesc obiectivele pe care trebuie 

să le atingă. Profesorul la această etapă joacă un rol de moderator: ascultă propunerile, 

administrează dezbaterea, informează și răspunde la întrebările elevilor.  

Planificarea desfăşurării proiectului constă în stabilirea etapelor de realizare, precum şi 

a termenului de finalizare a acestuia. La etapa de planificare , elevii își pregătesc planul de 

acțiune pe care îl vor aplica în îndeplinirea sarcinilor, se planifică și resursele ce vor fi 

utilizate. Anume în acest moment se repartizează sarcinile între membrii grupului, care trebuie 

să fie clar definite. În schimb profesorul intervine cu sugestii, cu observări, oferă suport pentru 

o bună derulare a proiectului.  

La etapa de realizare, elevii își desfășoară activitățile independent și responsabil în 

acord cu planul de acțiune și cu diviziunea muncii, iar profesorul profesorul îi îndrumă pe 

elevi şi le acordă acestora sprijin concret. și le corectează greșelile și vine cu sugestii de 

îmbunătățire a proiectului. Tot la etapa aceasta elevii își autoverifică rezultatele muncii, după 

care urmează evaluarea reciprocă între membrii grupului, pentru a se stabili gradul de 

definitivare a proiectului.  

La etapa de evaluare, elevii și profesorul evaluează în comun procesul și rezultatele 

obținute. Rolul profesorului este de a- i conduce pe elevi la feed- back, de a- i face să înțeleagă 

greșelile comise, eficiența muncii lor și experiența câștigată, dar și îi suscită să mai participe 
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la astfel de activități. Deci, putem spune că profesorul devine un consultant, partener,care nu- 

l conduce pe elev către acumularea de cunoștințe, dar numai îl însoțește. Pe lângă aceste 

funcții ale profesorului în timpul derulării proiectului, mai apare și cea de evaluator - oferă 

feedback la aportul fiecărui elev în realizarea proiectului.  

Autorul Tudor Stanciu susține că faţă de evaluarea tradiţională, metoda proiectului 

prezintă o serie de avantaje, cum ar fi: posibilitatea de a urmări aplicabilitatea cunoştinţelor 

atât teoretice, cât şi practice, posibilitatea de a aprecia şi de a analiza rezultatul muncii 

personale a elevului, care este scos din rutina zilnică [5, p. 233-234]. 

În concluzie, ţinem să menţionăm importаnţa metodei proiectului, prin faptul că 

constituie o metodă de activare a elevului prin rezolvarea originală a sarcinilor, prin libertatea 

de alegere şi acţiune, prin modalitatea de procesare a informaţiilor, oferind un mediu bogat şi 

semnificativ, în care elevii îşi dezvoltă competenţe complexe, care bine aplicаtă, este o 

modalitate atractivă şi dinamică de a dezvolta competenţele elevilor, stimulează imaginaţia 

elevilor şi fаcilitează transferul achiziţiilor învăţării în viaţa de fiecare zi. După finalizarea 

unui proiect, elevii înțeleg mai profund conținutul abordat în proiect, elevii împreună cu 

profesorii au posibilitatea să reflecteze asupra învățării, eficacității аctivităților derulate în 

proiect, calității muncii lor, obstаcolelor și modului în care acestea pot fi depășite. Considerăm 

că utilizаrea metodei proiectului în cаdrul lecțiilor va fаvorizа descoperirea plăcerii de a 

învăţа, vа spori încrederea în propriile forţe, îi va fаce pe elevi să se simtă împliniţi, și procesul 

de învățare va fi mаi eficient.  
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Rezumat. În articol se descrie și se cercetează noțiunea de competență școlară, definită de diferiți cercetători 

și se pune accent pe formarea și dezvoltarea competențelor specifice matematicii, prin intermediul diferitor 

activități extracurriculare. 

Cuvinte cheie: competență, competență matematică, activitate extracurriculară. 

 

Summary. The article describes and researches the notion of school competence, defined by different 

researchers and focuses on the formation and development of specific mathematical skills, through various 

extracurricular activities. 

Keywords: competence, mathematical competence, extracurricular activity. 

 

Managementul educaţional reprezintă, pe de o parte, o metodologie de abordare globală 

– optimă – strategică a activităţii de educaţie, iar, pe de altă parte, un model de conducere a 

unităţii de bază a sistemului de învăţământ, aplicabil la nivelul organizaţiei şcolare [5, p.45]. 

Lumea este în permanentă schimbare. Elevul de azi reprezintă viitorul, iar pregătirea 

acestuia ne impune asumarea grijii pentru formarea şi dezvoltarea lui. Elevul are nevoie de 

competenţe. În mediul educaţional se abordează tot mai insistent problematica formării 

competenţelor. Ca punct de plecare pentru definirea noţiunii de competenţă se vehiculează 

totalitatea cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor de care au nevoie toţi pentru împlinirea şi 

dezvoltarea personală.  

A fi competent înseamnă a avea capacitatea de a rezolva o problemă, a adopta o decizie, 

a desfăşura cu eficacitate o anumită activitate. 

Competența reflectă posibilitatea unei persoane de a finaliza o sarcină (fie de viață, fie 

de învățare) în mod eficient, într-un interval de timp determinat și cu anumite resurse 

disponibile. Demonstrarea unei competențe presupune mobilizarea eficientă a resurselor 

dobândite pentru a răspunde unor solicitări bine precizate [2, p.16]. 

Competenţa şcolară - un sistem integrat de cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori 

dobândite, formate și dezvoltate prin învăţare, a căror mobilizare permite identificarea şi 

rezolvarea diferitor probleme în diverse contexte, situaţii de viață [4, p.19]. 

O competenţă include o totalitate de orientări semantice, cunoştinţe, priceperi, 

deprinderi şi experienţa de acţiune a educabililor în raport cu un anumit tip de obiecte din 

lumea înconjurătoare, necesare pentru activitatea productivă de importanţă personală, şcolară 

şi socială, de aceea formarea oricărei competenţe trece prin patru faze [8, p. 6]: 

a) Incompetenţa neconştientizată – subiectul nu are o anume competenţă, dar nici nu 

realizează că ar avea nevoie de aceasta. Demersul educaţional, întreg sistemul de motivare îl 

va plasa în faţa necesităţii de a învăţa ceva.  
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b) Incompetenţa conştientizată se zideşte pe motivaţie şi, implicit, este catalizatorul 

oricărei învăţări. Subiectul îşi dă seama că nu ştie ceva, nu poate face sau exprima ceva şi 

caută modalitatea de a depăşi situaţia. 

c) Competenţa conştientizată este faza imediat următoare învăţării, când subiectul, în 

procesul exersării, reflecţiei, îşi “controlează” comportamentele şi spusele, raportându-le la 

ce a învăţat recent.  

d) Competenţa neconştientizată se formează ca extindere, după exersări suficiente în 

timp, când cunoştinţele+abilităţile+comportamentele integrate devin automatisme. Dincolo 

de acest automatism stă creativitatea şi expresivitatea.  

În Curriculumul Național 2019 fiecare disciplină are menirea de a forma un set de 

competenţe specifice care se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe durata unui an 

şcolar; ele sunt deduse din competenţele generale, fiind etape în dobândirea acestora. 

Pentru ca un elev să-şi formeze o anumită competenţă specifică matematicii, pentru 

început este necesar ca el să stăpânească un ansamblu de cunoştinţe fundamentale ,,ştiu”, în 

funcţie de modul. Apoi, pentru a le înţelege, elevul trebuie să-şi dezvolte deprinderi de a 

utiliza cunoştinţele în situaţii concrete prin activităţi ,,a şti să fac”, realizând astfel 

funcţionalitatea cunoştinţelor. Etapa cunoştinţelor interiorizate exprimă ceea ce este în esenţă 

personalitatea elevului şi presupune însuşirea cunoştinţelor ,,ştiu să fiu”. Elevul rezolvă 

diverse situaţii-problemă, astfel conştientizând cunoştinţele funcţionale în viziune proprie şi 

cunoştinţele funcţionale devin abilităţi, comportamente, deprinderi. 

Un rol important în formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice matematicii revine 

şi activitățile extradidactice, care pot fi orientate spre integrarea cunoştinţelor, abilităţilor şi 

atitudinilor necesare pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice matematicii. 

Dezvoltarea personalității elevilor este condiționată de folosirea unor metode adecvate, 

care să permită individualizarea învățământului, astfel încât fiecare elev să-și dezvolte la 

maximum capacitățile și aptitudinile creatoare prin procesul învățării. Astfel activităţile 

extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu anumite 

obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 

cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a 

educabilului, cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Deşi 

activităţile specifice educaţiei formale urmăresc anumite finalităţi, totuşi ele nu mizează la 

maxim de valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, 

muncă în echipă, iniţierea şi implemetarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi 

de învăţare a modului cum să înveţi etc. 

Educația extracuriculară, din punct de vedere conceptual, cuprinde ansamblul 

activităților și acțiunilor care se desfășoară într-un cadru instituționalizat, în mod organizat, 

dar în afara sistemului școlar, constituindu-se ca „o punte între cunoștințele asimilate la lecții 

și informațiile acumulate informal” [6, p. 67]. 

Activitățile extracurriculare prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de 

activităţile didactice, respectiv li se descriu următoarele caracteristici [7, p. 452]: 

102



• caracter facultativ, cadrul didactic intervine doar în antrenarea copiilor / elevilor la 

aceste activităţi; 

• conţinutul lor se fixează în funcţie de dorinţele, preferințele şi interesele elevilor; 

• pornesc de la iniţiativele copiilor / elevilor; 

• autenticitate căci se bazează pe experienţa trăită a copiilor; 

• stimulează competiția între copii / elevi sau / și grupuri de copii / elevi; 

• au, în general, caracterul unor activităţi de grup; 

• asigură o învăţare implicită, practică, utilă pe termen lung; 

• formele de organizare a activităţi sunt mult mai flexibile şi cu caracter recreativ; 

• evaluarea rezultatelor acestor activităţi se realizează folosind cu precădere aprobarea 

prin laudă, încurajare şi evidenţierea participării.  

• atractivitate, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire 

şi dăruire, la astfel de activităţi; 

• numărul activităţilor extracurriculare, trebuie să se armonizeze cu celelalte activități 

ale copilului într-un întreg firesc, neforțat. 

În consecinţă, activitatea educativă extracurriculară reprezintă spaţiul aplicativ care 

permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în 

sistemul de învăţământ. 

Activităţile extracurriculare desfăşurate în şcoală au ca obiectiv două componente, 

aflate în raporturi diferite, în funcţie de scopul propus:  

• componentă intelectuală, menită să antreneze setea de cunoaştere, capacitatea de 

creaţie, dorinţa de realizare, de autoafirmare;  

• componentă distractivă (de loisir), destinată asigurării unei atmosfere destinse, 

precum şi captării interesului faţă de respectiva activitate nonobligatorie, pe bază de selecţie 

din partea profesorului şi de adeziune din partea elevului, de interesul manifestat faţă de 

respectiva activitate. Important este că într-o astfel de activitate, nu individul este important 

în sine, ci grupul, cu întregul său corolar de trăsături socioculturale, competiţia fiind 

interesantă numai în măsura în care ego-ul persoanei elevului nu se disociază de acela a 

grupului în care profesorul, dirigintele se străduieşte să-l integreze [6, p.29-30]. 

Activităţile extradidactice au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile 

şcolare. Ele sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi 

formelor de organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extradidactice nu este stabilit 

printr-un curriculum obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt 

în perfectă concordanţă cu interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o formă 

complementară de activitate – parte componentă a educaţiei – care stimulează valori, 

aptitudini, care contribuie la formarea conştiinţei şi conduitei cooperante. Libertatea de 

exprimare, libertatea de acțiune precum și relațiile cu colegii îmbogățesc experiențele sociale 

ale copiilor / elevilor. Aceste activităţi îi sprijină să-şi orienteze energia și către alte acțiuni la 

fel de importante şi să-şi dezvolte spiritul de competiţie, asumarea de responsabilităţi, 
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comunicarea, abordările bazate pe  iniţiativă, imaginaţie și opţiune. Toate acestea duc la 

formarea  și dezvoltarea acelor cunoștințe dobândite la lecții. 

Conform opiniei cercetătorului I. Nicola cele mai reprezentative activităţi 

extracurriculare sunt [7, p. 382-383]: 

I. Cercurile de elevi – care se organizează în vederea aprofundării pregătirii elevilor 

într-un anumit domeniu al dezvoltării aptitudinilor şi exprimării creativităţii. Profilul lor 

diferă în funcţie de natura disciplinelor de învăţămînt, de aptitudinile şi interesele elevilor, de 

tipul şcolii. Ele se constituie la nivelul clasei sau Pe grupe frecventarea fiind facultativă, iar 

tematica cercului se stabileşte de căre profesor pe baza consultării membrilor cercului. 

II. Consultaţiile şi meditaţiile. Consultaţiile sunt acele forme de organizare în cadrul 

cărora profesorul explică şi acordă îndrumări suplimentare asupra unor probleme, realizate 

prin discuţii individuale sau pe grupe. Se organizează de câte ori este nevoie, fie din iniţiativa 

profesorului, fie din iniţiativa elevilor. Meditaţiile se organizează în vederea sprijinirii elevilor 

care întâmpină greutăţi în activitatea de învăţare. Meditaţiile pot fi individuale sau pe grupe 

de elevi. 

III. Excursiile şi vizitele. Prin conţinutul lor se deosebesc de cele cu caracter didactic. 

Aceste activităţi se organizează la nivelul clasei sau şcolii, cu participare binevolă, ele 

urmăresc lărgirea orizontului de cunoştinţe, asigurarea unor ocazii de recreare şi destindere. 

IV. Manifestările cultural-artistice şi sportive. În această categorie includem asemenea 

activităţi cum ar fi: serbările şcolare; vizionările de filme şi spectacole; concursurile artistice 

şi sportive; întâlnirile cu personalităţi şi oameni de ştiinţă şi cultură.  

Educația extradidactică este importantă prin următoarele avantaje pedagogice [3]: 

• este centrată pe cel ce învață, pe procesul de învățare, nu pe cel de predare, solicitând 

în mod diferențiat participanții; 

• delimitizează funcția de predare și răspunde adecvat necesităților concrete de acțiune; 

• contribuie la lărgirea și îmbogățirea culturii generale și de specialitate a participanților; 

• creează ocazii de desfășurare organizată a timpului liber, într-un mod plăcut; 

• este nestresantă, oferind activități plăcute și scutite de evaluări riguroase, în favoarea 

strategiilor de apreciere formativă, stimulativă, continuă; 

• răspunde cerințelor și necesităților educației permanente. 

Sistemul activităţilor extradidactice din perspectiva formării competenţelor specifice 

matematicii a fost fundamentat pe următoarele principii generale: 

1. principiul educaţiei permanente; 

2. principiul centrat pe interesele 

copiilor; 

3. principiul formării unei gândiri 

independente; 

4. principiul cultivării simţului 

respectului pentru sine şi pentru 

alţii; 

5. principiul formării şi dezvoltării 

sistemului toleranţei faţă de altă 

opinie, diversă de cea personală. 

6. principiul educaţiei inter - şi 

multiculturale; 

7. principiul educaţiei integrate.  

(Adaptate după I. Achiri). 
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Elevii adeseori le este teamă să învețe matematica și de aceea, după absolvirea 

gimnaziilor, unii dintre ei încearcă să evite această disciplină prin alegerea profilului umanist. 

Activitățile extradidactice pot schimba această atitudine, pot îmbunătăți nivelul de realizare 

și pot deschide noi posibilități de învățare. 

Deoarece ,,elevul viitorului va fi un explorator”, el trebuie învăţat să cerceteze, să 

exploreze. Elavii ar trebui să învețe să caute șabloane și să alcătuiască probleme, ”să 

exploreze, să presupună și să raționeze logic”, și să se angajeze în argumentări matematice în 

cadrul activităților extradidactice astfel încât să ducă la dezvoltarea competenței matematice. 

Concluzii: Folosirea metodelor extradidactice îl ajută pe profesor să-i îndrume pe elevi 

în procesul de învățare deoarece nu contează atât de mult ce anume se predă pentru a se învăța 

eficient și durabil. Matematica modernă este investită în bogate valențe educativ-formative, 

nu numai în direcția formării intelectuale, ci și în ceea ce privește contribuția ei la dezvoltarea 

personalității umane pe plan rațional, afectiv, volitiv, având o importantă contribuție la 

formarea omului ca personalitate. Practica a demonstrat că o bună condiţie întru formarea 

competenţelor specifice matematice constă în organizarea activităților extradidactice . În acest 

sens activitățile pe care le promovez au ca scop maximizarea eficienței procesului de instruire 

și de a profita de cele mai bune componente ale intruirii, evitând în același timp neajunsurile. 

În învăţămîntul liceal procesul de instruire prin activități extradidactice poate fi folosit 

pentru a facilita progresul elevului și a îmbunătăţi elementul comunicativ între profesor și 

elevi în afara orelor de curs. Conţinuturile prevăzute de Curriculum Național la matematică 

nu întotdeauna satisfac curiozitatea  elevilor şi rareori le trezeşte motivaţia intrinsecă spre 

învăţare, spre cercetare.  În acest caz activitățile  extradidactice reprezintă satisfacerea tuturor 

nevoilor de manifestare, le trezeşte interesului pentru aptitudinile ce le posedă. 
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Rezumat. Articolul este fundamentat pe rezultatele obținute din studiul asupra calității resurselor acvatice 

din raionul Hîncești. Sunt indicate sursele de poluare a apelor de suprafață și a celor din pânza freatică, 

rezultatele investigațiilor de laborator, necesitatea reabilitării și modernizării rețelei de apeduct din raion. 

Cuvinte cheie: apă potabilă, cauzele polu[rii, rețea de apeduct. 

 

Abstract. WATER RESOURCES AND THEIR QUALITY IN THE HÎNCEȘTI DISTRICT. The 

article is based on the results obtained from the study on the quality of aquatic resources in Hincesti district. 

The sources of surface water and groundwater pollution, the results of laboratory investigations, the need to 

repair and modernize the aqueduct network in the district are indicated. 

Key words: potable water, causes of pollution, aqueduct network. 

Apa – izvorul vieții 

Introducere 

Apa reprezintă o bogăție naturală și este esențială pentru existența și menținerea vieții 

pe Planeta Albastră. Evoluția civilizației umane moderne provoacă o poluare crescândă a 

apelor, datorită deversărilor și evacuărilor apelor uzate, insuficient epurate sau neepurate, 

provenite din sectorul casnic și industrial, din scurgerile apelor de la gunoiști, din stațiile de 

alimentare cu combustibil, din terenurile cu o agricultură intensivă etc. Consecințele acestor 

deversări provoacă populației tulburări digestive, hepatice, pot avea efecte cancerigene etc. 

Astfel, protejarea surselor acvatice constituie o problemă, inclusiv, la nivel local. 

În Raionul Hîncești resursele de apă de suprafață sunt reprezentate prin 9 râuri și 

râulețe: râul Prut, râulețele Cogâlnic, Lăpușnița, Sărata, Bujorița, Nârnova, Gălbenița, 

Călmățui și Bucium cu o lungime totală de peste 236,6 km, precum și circa 111 bazine 

acvatice cu suprafața totală de 1291,36 ha. Râurile și râulețele traversează prin intravilanul 

localităților pe o lungime de 77,7 km și prin extravilanul localităților pe o lungime de circa 

158,9 km. Cea mai mare arteră acvatică se consideră râul Prut care curge pe teritoriul 

raionului de la Nord la Est de-a lungul hotarului cu România. Din sursele de apă de 

suprafață se numără și 4232 fântâni de mina care se alimentează din pânza freatică și cele 

peste 79 de izvoare. O importantă sursă de aprovizionare a necesităților raionului cu apă 

prezintă și cele 154 fântâni arteziene. În prezent, se exploatează 82 fântâni arteziene, dintre 

care, după destinație: în scopuri potabile - 36 fântâni arteziene, în scopuri menajere - 39 

fântâni arteziene și în scop industrial se exploatează 7 fântâni arteziene [4]. 

Materiale aplicate. Rezultate obținute 

Starea actuală și calitatea resurselor acvatice în Raionul Hîncești  

Conform informației prestate de către Inspectoratul Ecologic Hîncești, sursele de 

poluare a apelor de suprafață și a celor din pânza freatică, în cele mai multe cazuri 

reprezintă: sectorul gospodăriei comunale (stații de epurare, ape uzate, managementul 
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neadecvat al deșeurilor menajere solide), sectorul agrar (dejecții animaliere acumulate, 

depozite de pesticide), sectorul energetic (depozitele de produse petroliere, stațiile de 

alimentare cu petrol). Asupra calității apelor naturale, un impact deosebit îl au evacuările 

apelor uzate neepurate sau insuficient epurate de la stațiile de epurare în receptorii naturali. 

Cele mai mari volume de ape uzate neepurate provin din localitățile care dispun de apeduct 

și nu dispun de sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate [5]. 

În raionul Hînceşti doar 12,5% din totalul locuitorilor au acces la apeduct. 

Infrastructura de furnizare a apei este constituită din 73 km de rețele de distribuție. Astfel, în 

raion, se simte lipsa apei potabile de calitate în cantități suficiente, precum și lipsa 

sistemelor de apeduct și canalizare în mai multe localități ale raionului.  

Populația raionului folosește apă potabilă din 4189 fântâni. În multe cazuri calitatea 

apei din fântâni nu corespunde normelor sanitare. În majoritatea satelor lipsește 

pașaportizarea fântânilor, în care să fie indicate componentele chimice și biologice ale apei 

[6]. Populația din raion folosește pe larg apa din râuri în scopuri de gospodărire. Prezentăm 

în continuare, rezultatele analizei chimice a probelor de apă, prelevate din râul Lăpușna, 

obținute de către Expediția pe râul Lăpușna, A.O. EcoContact în colaborare cu organizația 

ProDezvoltare Rurală, anul 2018 (Tabelul1). 

Tabelul 1. Rezultatele analizei chimice a probelor de apă,  

prelevate din râul Lăpușna [3] 

Parametri 

de 

calitate a 

apei 

CMA 
Cărpineni 

I 

Cărpineni 

II 

Cărpineni 

III 
Mingir Voinescu 

Sărata- 

Răzeși 

Tochile- 

Răducani 

Oxigen 

dizolvat 

4 10.23 9.76 15.36 5.36 4.24 8.4 6.64 

CBO-5 7 7.6 3.76 4.03 7.2 11.2 4.64 6.4 

Cco  20 40 24 24 40 64 28 40 

Amoniac  3.1 1. 22 3.38 1.16 2.72 1.78 1.17 2.64 

Azotiți  0.3 0.37 1.39 0.88 0.22 0.041 0.1 0.11 

Azotați 11.3 1.59 17.59 13.11 0.51 1.85 0.7 1.72 

 

În Tabelul nr. 1 sunt reflectate rezultatele analizelor probelor de apă prelevate din râul 

Lăpușna, în 5 localități. Din punct de vedere al rezultatelor obținute în laborator, parametrii 

listați în tabel indică valori relativ bune a stării ecologice a apei din râuri. Se observă un 

nivel mai înalt de poluare cu compuși cu conținut de azot în partea centrală a satului 

Cărpineni II. La intrarea în sat, apa din râu indică valori mici de poluanți cu conținut de 

azot, dar și cu un conținut de oxigen dizolvat mai mare decât norma admisă. În concluzie, 

menționăm că indicii concentrațiilor de poluanți cu conținut de azot cresc în împrejurimile 

centrelor satelor și la ieșirea din sat. Sursele și cauzele direct legate de poluarea apei sunt 

activitățile agricole antropogene, gunoiștile neautorizate prezente în teritoriu, resturile 

animaliere netratate corect. Concentrațiile depășite de oxigen chimic și biologic indică, pe 
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alocuri, prezența microorganismelor, a florei acvatice, dar și a substanțelor organice în apă 

[3]. 

O importanță deosebită asupra monitorizării și evaluării calității apei potabile din raion 

prezintă investigațiile realizate de către Laboratorul Centrului de Sănătate Publică Hîncești. 

Permanent și continuu colaboratorii laboratorului realizează observări, colectează probe de 

apă, efectuează investigații asupra apei potabile, inclusiv, a apei minerale, asupra punctelor 

de control din rețeaua de distribuție +RAC, surselor de aprovizionare centrală, surselor de 

aprovizionare locală (fântâni, izvoare). Potrivit datelor statistice, prestate de Laboratorul 

Centrului de Sănătate Publică Hîncești, volumul probelor colectate, privind sectorul sănătate 

în relație cu mediul crește constant din anul 2018 către anul 2019 (Figura 1). De exemplu, 

dacă în anul 2018 s-au colectat 383 de probe pentru apa potabilă, inclusiv apa minerală, 

atunci în anul 2019 s-au colectat 585 de probe, înregistrând o creștere cu 202 de probe. De 

asemenea, și la punctul de control din rețeaua de distribuție + RAC, volumul probelor 

colectate a crescut de la 211de probe în anul 2018 - la 338 de probe în anul 2019. 

 

Figura 1. Structura și volumul probelor privind sectorul sănătate în relație cu mediul  

în anii 2018-2019. (Date: Laboratorul Centrului de Sănătate Publică Hîncești) 

În structura și volumul investigațiilor privind sectorul sănătate în relație cu mediul în 

anii 2018-2019 se observă o creștere constantă a tuturor tipurilor de investigații în anul 2019 

în comparație cu anul 2018 (Figura 2). 

 

Figura 2. Structura și volumul investigațiilor privind sectorul sănătate  

în relație cu mediul în anii 2018-2019  

(Date: Laboratorul Centrului de Sănătate Publică Hîncești) 
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Conform datelor, prestate de către Laboratorul Centrului de Sănătate Publică Hîncești, 

pentru anul 2020 (perioada ianuarie-martie), privind structura și volumul investigațiilor în 

sectorul sănătatea  mediului în raionul Hincești, se observă că în decurs de 3 luni cele mai 

multe probe colectate și investigații realizate s-au efectuat asupra apei potabile, inclusiv apei 

minerale. După care urmează: investigațiile asupra surselor de aprovizionare locală (fântâni, 

izvoare), punctele de control din rețeaua de distribuție +RAC și pe ultimul loc - sursele de 

aprovizionare centrală (Tabelul 2). 

Tabelul 2. Structura și volumul investigațiilor în sectorul sănătatea mediului în raionul 

Hincești în anul 2020, perioada ianuarie-martie 

(Date: Laboratorul Centrului de Sănătate Publică Hîncești) 

 

Potrivit stării actuale și calității resurselor acvatice în Raionul Hîncești, o atenție 

deosebită trebuie acordată proiectelor de reabilitare și de extindere a sistemelor de 

canalizare, componentelor de epurare și deversare care trebuie construite, întreținute și 

exploatate în așa mod, încât impactul asupra mediului să fie pozitiv, având în vedere riscul 

potențial ce îl reprezintă asupra sănătății populației. 

În contextul Proiectului: Modernizarea serviciilor publice locale în Republica 

Moldova (Domeniul de intervenție 2: Planificarea și programarea regională), a fost elaborat 

Conceptul de Proiect Posibil: 2_15_Hîncești - Protecția și utilizarea resurselor acvatice. 

Scopul Conceptului de Proiect Posibil constă în soluționarea problemelor cu caracter 

instituțional, legal, financiar și tehnic, pentru a asigura o exploatare durabilă și continuă a 

sistemelor centralizate de alimentare cu apă și canalizare, prin extindere, reabilitare și 

regionalizare continuă. Obiectivele Conceptului de Proiect Posibil prevăd în orașul Hîncești 

și satelor Mereșeni, Logănești, Fîrlădeni, Buțeni și Bozieni îmbunătățirea serviciilor de 

canalizare pentru 3.203 consumatori (orașul Hîncești), 2.120 consumatori (satul Mereșeni), 

4.119 consumatori (satul Logănești), 1.010 consumatori (satul Fîrlădeni), 3.512 consumatori 

(Buțeni), 1.986 consumatori (satul Bozieni) ceea ce va contribui la creșterea bunăstării și 

protecția sănătății populației [1].  

 În orașul Hîncești, sistemul de canalizare existent are un grad avansat de uzură, ceea 

ce duce la scurgeri de apă uzată, cu impact negativ asupra bazinului freatic, de asemenea, 

sistemul de canalizare nu acoperă cu servicii toată localitatea. Prin urmare, este nevoie de a 

Apă potabilă, inclusiv 

minerală 

Surse de 

aprovizionare 

centrală 

Punctele de control 

din rețeaua de 

distribuție + RAC  

Surse de aprovizionare 

locală(fântâni,izvoare ) 

          Total probe  

Investigații           CMA 

  250                       181                  

   Total probe 

Investigații  CMA 

24                  16  

Total probe 

Invstigații   CMA 

132                  84 

Total probe 

Investigații     CMA 

94                    81  

Total investigații 

Investigații           CMA 

2245                      374 

Total investigații 

Investigații  CMA 

414                37          

Total investigații 

Investigații    CMA 

803                 124 

   Total investigații  

Investigații        CMA 

1228                   213  
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reabilita rețelele de canalizare și de a le extinde pentru consumatori. În satele Mereșeni, 

Logănești, Fîrlădeni, Buțeni și Bozieni din cauza lipsei sistemului centralizat de canalizare, 

este necesar ca în aceste localități să fie construit sistemul respectiv.  

Prin reabilitarea rețelelor de canalizare se vor reduce infiltrațiile de apă uzată ce au 

impact negativ asupra bazinului freatic. Prin extinderea/construcția rețelelor de canalizare se 

va mări rata de accesibilitate a populației la serviciul respectiv prin racordări noi. 

Colectarea, evacuarea și epurarea centralizată a apelor uzate, reziduale, asigurarea populației 

cu sistem de canalizare va conduce la protejarea mediului local. 

Concluzii  

➢ Starea și protejarea mediului în Raionul Hîncești, la compartimentul calitatea apei, 

precum și conștientizarea ecologică și atitudinea populației privind mediul local lasă 

mult de dorit și, astfel, necesită eforturi consistente, permanente și consolidate din 

partea administrației locale, instituțiilor de resort, ONG-urilor, populației. 

➢ Rețelele de apeduct din raion necesită reabilitare și modernizare, astfel încât să fie 

posibilă conectarea de noi consumatori și din localitățile învecinate. 

➢ Reabilitarea rețelelor de canalizare vor reduce infiltrațiile de apă uzată în substrat, 

care au un impact negativ asupra bazinului freatic. Extinderea/construcția noilor 

rețele de canalizare va mări rata de accesibilitate a populației la serviciul respectiv 

prin racordări noi. 

➢ Reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate va favoriza reducerea impactului 

poluării/deversărilor accidentale, reducerea impactului infiltrării poluanților în sol, în 

apele freatice, etc. 

➢ Monitorizarea surselor de poluare a apelor de suprafață și a celor din pânza freatică, 

necesită să fie realizată permanent și continuu, pentru a preveni poluarea prin 

deversări și emisii de poluanți, contracararea cazurilor contravenționale. 
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Rezumat. Lexicul românesc de-a lungul istoriei a suferit diverse schimbări semantice; atât din exterior, cât și 

de pe terenul propriu. Unele dintre consecințele semantice au fost numite extensie și restricție semantică! 

Extensia semantică constă în lărgirea sensului cuvântului, în timp ce restricția semantică prezintă o restricție 

a potențialului semantic al unității lexicale. Aceste procese au apărut în lingvistică odată cu apariția unor 

modificări și dispariții ale unei ordini sociale, economice și culturale ca și după contactele succesive între o 

limbă și un substrat, „un supertrat” și „un adstrat”. Aceste procese semantice au un rol important în evoluția 

și dezvoltarea lexicului. 

Cuvinte cheie: extindere și restricție semantică, polisemie, omonimie, „omosemie”. 

 

Le résumé. Le lexique roumaine au cours de l’histoire a subi diverses changements sémantiques; tant du 

extérieur et sur le propre terrain. Certaines des conséquences sémantiques ont été nommés l’extension et 

restriction sémantiques! L’extension sémantique consiste à élargir le sens du mot, tandis que la restriction 

sémantique présente une restriciton du pontentiel sémantique de l’unité lexicale. Ces processus sont apparus 

dans la lanque avec l’avènement de quelques modifications et disparitions d’ordre social , économique et 

culturel comme et après des contacts successifs entre une langue et un substrat , „ un supertrat” et „un 

adstrat”. Ces processus sémantiques ont une rôle important dans l’evolution et le dévelloppement du lexique. 

Les mots-clés: extension et restriction sémantiques, polysémie, homonymie, “omosemie”. 

 

Pe parcursul evoluției și dezvoltării istorice a unei limbii, sunt supuse modificărilor 

atât aspectul fonetic, cât și aspectul semantic al cuvântului. Lexicul e unicul compartiment 

al limbii expus în gradul cel mai mare influențelor din afară, din partea altor limbi, precum 

și intervențiilor din partea vorbitorilor, care nu numai că utilizează cuvintele în mod 

individual, ci adesea apelează la inovații lexicale. Unele din formațiunile individuale și din 

inovațiile lexicale, lărgindu-și sfera de întrebuințare și generalizându-se, devin normă. De 

regulă, orice unitate lexicală poate deveni polisemantică și își poate dezvolta sensuri noi. 

Iar, pe parcurul evoluției limbii , ea poate trece din lexicul activ în cel pasiv, ca apoi să fie 

uitată definitiv sau, dimpotrivă, să fie reluată și dotată cu un sens nou. Deci, lexicul 

românesc se schimbă în măsura în care unele inovații de natură lexicală se răspândesc, se 

generalizează. Schimbări fonetice și semantice în limbă sunt numeroase și au loc atât în 

relațiile dintre limba originară și alta nouă pe care o învață o comunitate, părăsind-o trepatat 

pe cea anterioară, cât și în urma contactelor dintre un idiom anumit și un superstrat (limba 

care se suprapune alteia, dar fără a ajunge să o elimine), precum și dintre o limbă și un 

adstrat ( adică o limbă învecinată). Unele din consecințele schimbărilor de sens care au 

apărut pe parcursul evoluției limbii sunt numite prin tradiție extensiune și restricție 

semantică. 

Extensiunea semantică este una dintre cele mai frecvente modificări ale valorii semantice a 

cuvintelor, care constă în trecerea de la un sens particular al cuvântului la un sens 

EXTENSIUNE ȘI RESTRICȚIE SEMANTICĂ 

Doina MAIDAN, studentă, an. I, gr. 102a 

Anatol IONAȘ, dr., conf. univ. 

Catedra Limba și Literatura Română, UST 
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generalizat. De exemplu, în latină cuvântul passer denumea doar o anumită ”pasăre-vrabie”, 

astăzi în limba română numește orice zburătoare. 

Extensiunea se realizează pe mai multe căi. Uneori aceasta are loc pe baza unei 

metonimizări (adică a unei asemănări prin alăturare). De exemplu, în latina clasică” focus” 

avea sensul de „vatră” (loc pe care se află și arde flacăra, ceea ce numim azi „foc” la latini 

se numea „ignis”), în latina populară și apoi în limbile romanice foc a primit sensul de astăzi 

„ardere violentă cu flăcări ” ,(rom. „foc”, it. „fuoco”, prov.” fuoc”, span. „fuego” , fr. 

„feu”). 

Procesul de extensiune a sensului devine valabil și pentru un nume propriu care devine 

nume comun. Trecerea unui substantiv propriu în comun se numește apelativitate. De 

exemplu, numele de familie al unor savanți au devenit nume comune, de cele mai multe ori 

termeni în științele respective: - amper ( unitate de măsură a intensității curentului electric ) 

format după numele fizicianului francez Andre Marie Ampere; - coulomb ( unitate de 

măsură a cantității de electricitate) - format după numele fizicianului francez Ch. Augustin 

Coulomb; - farad ( unitate de măsură a capacității electrice) format după numele savantului 

englez Michael Faraday; 

Numele unor savanți, devenite termeni științifici, pot fi incluse în cuvinte compuse sau 

derivate: - megahertz ( unitate de măsură a frecvenței oscilațiilor egale cu un milion de 

hertzi) format după numele fizicianului german Heinrich Rudolf Hertz; - browning - 

denumirea unui revolver automat, format după numele de familie al inventatorului; 

Anumite denumiri ale manifestărilor sociale se bazează tot pe nume proprii: - boicot ( 

protest), acest termen a apărut pentru prima oară în 1879, când arendașii capitanului englez 

Boykott au practicat tactica „boicotului”/nesupunerii/ față de el. 

Cauzele care au contribuit apariția extensiunii semantice sunt: progresul tehnico-

științific, schimbările/modificările în sfera relațiilor social-economice, evoluția moravurilor. 

O altă premisă este de ordin lingvistic, când evoluția valorii semantice depinde și de 

posibilitățile de îmbinare a vocabulelor, căci ocurența cuvântului modifică înțelesul lui. 

Restricția semantică este un proces de trecere de la un sens general la unul particular, în 

cadrul ei realizându-se o specializare a sensului unui cuvânt, care, drept consecință, are 

utilizarea lui doar într-un anumit domeniu. De exemplu, în franceză „chauffeur” numește 

orice „fochist” la o mașină. De prin 1896, odată cu apariția automobilului, în limba franceză 

cuvântul în discuție a căpătat și semnificația „conducător de automobil”. Fiind împrumutat 

în limba noastră, „șofer„ și-a îngustat sensul, denumind doar conducătorul automobilului. 

Substantivul „operație” dispune de sensul general „acțiune”. În limbajul medicinal 

acest cuvânt are o semnificație îngustă „intervenție chirurgicală”. Între financiari cuvântul 

„operație” numește “efectuarea unei tranzacții financiare”, de ex. : “operație de schimb”. La 

militari “operație” înseamnă “acțiune militară în vederea realizării unui plan strategic sau 

tactic”. În acest mod cuvântul nu mai are sens generalizat, ci concret, denumind o anumită 

acțiune, în cadrul unui domeniu de activitate. 
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În latină cuvântul memorandus,-a,-um- „memorabil, demn de amintit” > în limba 

română memorandum a căpătat sensul de „document diplomatic , care cuprinde date de 

ordin diplomatic, politic”. În cazul dat, adjectivul latin s-a substantivizat, iar sensul lui, în 

română, s-a restrâns de la ceea ce poate fi memorat la document în care sunt fixate niște 

date, care trebuie amintite. 

Procesul respectiv are drept cauză faptul că pe parcursul dezvoltării societății au loc 

diferite modificări și/sau dispariții ale unor fenomene sociale, economice și culturale. Astfel 

o mulțime de sensuri, care reflectau existența lor, au ieșit din uz, iar altele au căpătat sensuri 

noi. Manifestarea concretă a tendinței de extensiune și restricție a sensului consistă în 

degajarea polisemiei, omosemiei și omolexiei. 

Polisemia apare ca urmare a mutațiilor semantice și există numai în virtutea existenței 

anumitor relații semantice între sememul derivat și derivant.Cuvintele sunt polisemantice în 

limbă (atestate în dicționarul explicativ) și monosemantice în vorbire, unde atât pentru 

vorbitor cât și pentru conlocutor, se actualizează numai sememul necesar și adecvat 

contextului respectiv. Polisemia dă posibilitate să exprimăm infinitul prin finit, de aceea ea 

este considerată o manifestare a tendinței de extensiune și restricție semantică a sensului. 

Omolexia ( omonimia ) este și ea o manifestare a tendinței de extensiune și restricție a 

sensului cuvântului, având tangențe directe cu polisemia. Omolexia poate fi cauzată de 

evoluția semantică a unităților lexicale și de derivarea lexicală cu sufixe polisemantice sau 

omonime. De exemplu, omonimul cuvântului alunar: 1. vânzător de alune; 2. pasăre de 

munte brună, care se hrănește cu alune.  

Omosemia, de asemenea este o maniefestare a extensiunii și restricșiei semantice, în 

cadrul ei se produc urmări mai serioase în semantica unităților lexicale. Dacă un cuvânt a 

fost supus mutațiilor semantice pe bază de asociații, contiguitate, similitudine, atunci 

cuvintele aflate în raporturi semantice cu el, de asemenea suportă modificări de sens. 

Ca urmare a mutațiilor semantice, cuvintele își extind sau își restrâng potențialul lor 

semantic, iar cauzele schimbărilor semantice sunt diverse și pot fi găsite, pe de o parte, în 

realitatea înconjurătoare aflată în continuă transformare și, pe de altă parte, în evoluția 

limbii, în fenomenele care determină dezvoltarea acesteia.Totuși modificările semantice nu 

au un aspect regulat și nu afectează cu necesitate toate cuvintele. Este vorba, mai degrabă, 

de un proces de selecție și de răspândire cu timpul a sensurilor nou create. 

Finalmente, putem spune că fenomenele lingvistice (cum ar fi schimbările semantice 

în limbă ș.a.) sunt asemănătoare modei, se răspândesc în același fel. 
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Rezumat. În lucrarea prezentă se introduce noțiunea de cvasiseminel liber și se cercetează problema 

extinderii cvasimetricei pe semiinele și cvasisemiinele. 

Cuvinte cheie: semiinel, cvasiseminel liber, cvasimetrică. 

 

Abstract. In the present paper it is introduce the notion of free quasi-semiring and it is investigate the 

problem of the extending of the quasimetric on semirings and quasi-semirings 

Keywords: semiring, free quasi-semiring, quasimetric. 

Introducere 

Obiectele matematice înzestrate cu mai multe structuri, care satisfac anumitor relații de 

concordanță, prezintă un interes deosebit și din punct de vedere teoretic, și din perspectivea 

aplicațiilor. Din acest punct de vedere sunt importante obiectele înzestrate cu structuri 

algebrice și structuri topologice. Cerința de continuitate a operațiilor algebrice prezintă 

relațiile de concordanță a structurii topologice cu structura algebrică. Structurile algebrice 

au apărut în mod natural şi au aplicaţii consistente în informatică, matematică și alte 

domenii. Un studiu consistent al grupurilor topologice și ale unor structuri algebrice cu 

topolgii este prezentat în cartea [3] a matematicienilor Arhangelskii A. V., Tkachenko M. G. 

În lucrările [1, 2] se conțin aplicații importante ale structurilor topologo-algebrice. Problema 

construirii topologiilor acordate cu structura algebrică este foarte deficilă, deasemenea este 

deficilă și problema inversă de a înzestra spațiul metric cu anumite structure algebrice. A.A. 

Marcov [21] a simplificat această problemă în cazul obiectelor algebrice libere. Problemele 

accentuate de A. A. Markov pentru grupuri libere au fost extinse de A.I. Malțev [20] pentru 

algebra libere. Fie 𝑉 o clasă de algebra cu anumite operații algebrice și identități. Atunci 

pentru orice mulțime nefidă 𝐴, numită alfabet, se construiește algebra liberă 𝐹(𝐴). 

Mulțimea 𝐴 se conține și generează 𝐹(𝐴). Orice element din 𝐹(𝐴) este format dintr-un șir 

finit 𝑎𝑏𝑐 …𝑢, unde fiecare element al șirului este sau un element din alfabetul 𝐴, sau este 

simbolul unei operații definite pe algebrele din 𝑉, sau este una din parantezele (, ). Aceste 

elemente se construiesc după anumite reguli ăi pe mulțimea lor cu ajutorul identităților se 

formează o relație de echivalență. Clasele de echivalență și sunt elementele din 𝐹(𝐴). În 

fiecare clasă sunt reprezentanți, și unii din ei au o formă mai simplă și sevornumi elemente 

simple sau elemente canonice. Din punct de vedere a informaticii, o submulțime din 𝐹(𝐴) 

este un limbaj, iar elementele din 𝐹(𝐴) sunt anumite informații. A. A. Markov a formulat 

problema extinderii topologiei definite pe 𝐴 pe algebra liberă 𝐹(𝐴). M. I. Graev [19] a 

rezolvat efectiv această problem pentru grupuri: a demonstrat că orice metrică definite pe 𝐴 

poate fe extinsă pe 𝐹(𝐴) ca o metrică invariană. Pentru algebra metodele lui A. A. Markov 

și M. I. Graev au fost realizateîn lucrările [4 - 8]. Metoda lui M. I. Graev pentru grupuricu 
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topologii șicvasi-metrice a fost realizată în [17 - 22]. Extinderea cvasi-metricei pe monoidul 

liber a fost efectuată în lucrările [9 - 16], în cre se conțin și diverse aplicații în informatică.  

În lucrarea prezentă se cercetează problema extindii cvazi-metriciipe semiinelul liber. 

Fie 𝐴 un alfabet. În informatică, algebră și logică, un limbaj formal este o mulțime de 

cuvinte de lungime finită (șiruri de caractere) bazate pe un alfabetul 𝐴. Totalitatea 𝑀(𝐴) a 

cuvintelor formează un monoid în care cuvântul vid 1 este unitatea. Pentru orice număr finit 

de cuvinte 𝑢1,  𝑢2, … ,  𝑢𝑛 ∈  𝑀(𝐴) se formează suma formală 𝑢1+ 𝑢2 +  … + 𝑢𝑛  care se 

numește propoziție. Considerăm că suma cuvintelor este comutativă. Totalitatea 

propozițiilor 𝐹(𝐴) formează un semiinel în care propoziția vidă 0 este elementul nul. 

Elementele 0, 1 și propozițiile 0, 1, 1+1 sunt diferite.  

Distanțe invariante pe structuri algebrice 

Semiinelar este o structură algebrică formată dintr-o mulțime nevidă 𝑆, cu două 

operații binare {+,∙ }, cu proprietățile: 

- (𝑆, +) este un semigrup comutativ; 

- (𝑆,∙) este un monoid cu elementul neutru 1; 

- Dacă (𝑆, +) este un monoid cu elementul neutru 0, atunci 0 ∙ 𝑥 = 𝑥 ∙ 0 = 0 pentru 

orice element 𝑥 ∈ 𝑆. 

Cvsisemiinelul este un semiinelar 𝑆 cu legile distributive 𝑥(𝑦 + 𝑧) = 𝑥𝑦 + 𝑥𝑧 și 

 𝑦 + 𝑧 𝑥 = 𝑦𝑥 + 𝑧𝑥. 

Semiinelul este un cvasisemiinel cu elemente neutre 0 și 1. Orice monoid 𝑆 

multiplicativ cu unitate poate fi transferat într-un semiinelar notând 𝑥 + 𝑦 =  1 pentru orice 

𝑥, 𝑦 ∈ 𝑆.  

Propoziția 1. Fie 𝑓 ∶ 𝐴 → 𝐵 o aplicație a semiinelarului 𝐴 pe semiinelarul 𝐵, 𝑓 𝐴 = 𝐵, 

𝑓 𝑥 + 𝑦 = 𝑓 𝑥 + 𝑓(𝑦) și 𝑓 𝑥 ∙ 𝑦 = 𝑓 𝑥 ∙ 𝑓(𝑦) pentru orice 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐴. Atunci: 

1) 𝑓 este omomorfism. 

2) Dacă 𝐴 este un cvasisemiinel, atunci și 𝐵 este un cvasisemiinel. 

3) Dacă 𝐴 este un semiinel, atunci și 𝐵 este un semiinel. 

Un semiinel (A, +, ∙ , 0, 1) se numește semiinel Boolean dacă se satisfac condițiile: 

1) 𝑎2 = 𝑎 pentru orice 𝑎 ∈ 𝐴; 

2) dacă 𝑎 + 𝑏 = 𝑎 + 𝑐, atunci 𝑏 = 𝑐. 

Propoziția 2. Fie A un semiinel Boolean. Atunci (A, +) este un grup comutativ și 𝑎 + 𝑎 = 0 

pentru orice 𝑎 ∈ 𝐴. 

Demonstrație. Vom avea 𝑎 + 𝑎 =  (𝑎 + 𝑎)2 = 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + 𝑎. Deci  𝑎 + 𝑎 + 0 = 

 𝑎 + 𝑎 + (𝑎 + 𝑎). Prin urmare 𝑎 + 𝑎 = 0 și 𝑎 =  −𝑎. Deci A este grup și inel. 

Fie 𝑅 totalitatea numerelor reale.  

Introducem următoarele definiții: 

 Se numește pseudo-distanță pe mulțimea 𝑋 o funcție 𝜌: 𝑋 × 𝑋 → 𝑅, care satisface 

proprietăților:  
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1. 𝜌 𝑥, 𝑥 = 0 și 𝜌 𝑥, 𝑦  ≥ 0 pentru orice 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋. 

 O pseudo-distanță 𝜌 pe mulțimea 𝑋 se numește distanță, dacă satisface proprietatea: 

2. 𝜌 𝑥, 𝑦 + 𝜌 𝑦, 𝑥 = 0 dacă și numai dacă 𝑥 = 𝑦. 

 O pseudo-distanță 𝜌 pe mulțimea 𝑋 se numește pseudo-cvasimetrică, dacă satisface 

proprietatea: 

3. 𝜌 𝑥, 𝑧  ≤ 𝜌 𝑥, 𝑦 + 𝜌 𝑦, 𝑧  pentru orice 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋. 

O pseudo-distanță 𝜌 pe mulțimea 𝑋 se numește cvasimetrică, dacă ea este pseudo-

cvasimetrică și distanță. 

Următoarea afirmație, pentru semigrupuri și monoizi, a fost demonstrată în [14]. 

Teorema 1. Fie 𝜌 o pseudo-cvasimetrică pe cvasiinelarul 𝐺. Următoarele afirmații sunt 

echivalente: 

1. Pseudo-cvasimetrica 𝜌 este invariantă. 

2. 𝜌 𝑥𝑦, 𝑢𝑣 ≤ 𝜌 𝑥, 𝑢 + 𝜌(𝑦, 𝑣) și 𝜌 𝑥 + 𝑦, 𝑢 + 𝑣 ≤ 𝜌 𝑥, 𝑢 + 𝜌(𝑦, 𝑣) pentru orice 

𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑣 ∈ 𝑋.  

Demonstrație. Demonstrarea este similară cu ce-a din [14]..Fixăm 𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑣 ∈ 𝑋. Admitem 

că pseudo-cvasimetrica 𝜌 este invariantă. Atunci 𝜌 𝑥𝑦, 𝑢𝑣 ≤ 𝜌 𝑥𝑦, 𝑢𝑦 + 𝜌(𝑢𝑦, 𝑢𝑣)  ≤

𝜌 𝑥, 𝑢 + 𝜌(𝑦, 𝑣) și 𝜌 𝑥 + 𝑦, 𝑢 + 𝑣 ≤ 𝜌 𝑥 + 𝑦, 𝑢 + 𝑦 + 𝜌(𝑢 + 𝑦, 𝑢 + 𝑣)  ≤ 𝜌 𝑥, 𝑢 +

 𝜌(𝑦, 𝑣). Implicația 1 → 2 este demonstrată.  

Fie că 𝜌 𝑥𝑦, 𝑢𝑣 ≤ 𝜌 𝑥, 𝑢 + 𝜌(𝑦, 𝑣) și 𝜌 𝑥 + 𝑦, 𝑢 + 𝑣 ≤ 𝜌 𝑥, 𝑢 +  𝜌(𝑦, 𝑣) pentru orice 

𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑣 ∈ 𝑋. Atunci 𝜌 𝑥 + 𝑧, 𝑦 +  𝑧 ≤ 𝜌 𝑥, 𝑦 + 𝜌 𝑧, 𝑧 = 𝜌 𝑥, 𝑦 , 𝜌 𝑧 + 𝑥, 𝑧 + 𝑦 ≤

𝜌 𝑧, 𝑧 + 𝜌 𝑥, 𝑦 = 𝜌 𝑥, 𝑦 , 𝜌 𝑥𝑧, 𝑦𝑧  ≤  𝜌 𝑥, 𝑦 + 𝜌 𝑧, 𝑧 = 𝜌 𝑥, 𝑦 , 𝜌 𝑧𝑥, 𝑧𝑦  ≤

𝜌 𝑧, 𝑧 + 𝜌 𝑥, 𝑦 = 𝜌 𝑥, 𝑦  pentru orice 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋. Teorema este demonstrată. 

Este importantă următoarea teoremă. 

Teorema 2. Fie 𝜌 o pseudo-cvasimetrică invariantă pe semiinelarul 𝐺 cu elemente neutre 0 

și 1. Atunci: 

- 𝜌 0, 𝑥 ≤ 𝜌 0, 1  și 𝜌 𝑥, 0 ≤ 𝜌 1, 0  pentru orice 𝑥 ∈ 𝑋;  

- 𝜌 𝑥, 𝑦 ≤ 𝜌 1, 0 + 𝜌 0, 1  pentru orice 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋.  

Demonstrație. Fixăm 𝑥 ∈ 𝑋. Atunci 𝜌 0, 𝑥 = 𝜌(𝑥 ∙ 0, 𝑥 ∙ 1) ≤ 𝜌 0, 1  și 𝜌 𝑥, 0 = 𝜌(𝑥 ∙

1, 𝑥 ∙ 0)  ≤ 𝜌 1, 0 . In particular, 𝜌 𝑥, 𝑦 ≤ 𝜌 𝑥, 0  + 𝜌 0, 𝑦  ≤ 𝜌 1, 0  + 𝜌 0, 1  pentru 

orice 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋. Teorema este demonstrată.  

Corolarul 1. Fie 𝐺 un semiinelar cu elemente neutre 0 și 1. Atunci orice pseudo-

cvasimetrică invariantă 𝜌 pe 𝐺 este mărginită, adică există un număr 𝑏 > 0 astfel încât 

𝜌 𝑥, 𝑦 ≤ 𝑏 pentru orice 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋.  

Problema extinderii cvsimetricei  

Definiție. Fie 𝐺 un semiinelar generat de mulțimea nevidă X, care conține elementele neutre 

ale semiinelarului 𝐺. Pseudo-cvasimetrica 𝜌 definită pe mulțimea 𝑋 admite o extindere pe 

𝐺, dacă pe 𝐺 există o peudo-cvasimetrică invariantă d pe 𝐺 cu proprietățile:  

1. d este o cvasimetrică, dacă 𝜌 este cvasimetrică; 
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2. d este o metrică, dacă 𝜌 este metrică; 

3. 𝑑 𝑥, 𝑦 = 𝜌(𝑥, 𝑦) pentru orice 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐺. 

Teorema 3. Fie 𝐺 un semiinelar cu elemente neutre 0, 1 generat de mulțimea nevidă X, care 

conține elementele neutre ale semiinelarului 𝐺. Admitem că pseudo-cvasimetrica 𝑑1 definită 

pe cvasilinearul 𝐺 este o extindere pe 𝐺 a peudo-cvasimetricii 𝜌 definite pe 𝑋. Atunci 𝜌 

admite o extindere invariantă 𝑑 maximală, adică care satisface proprietății: dacă 𝜇 este o 

pseudo-cvasimetrică invariantă definită pe 𝐺 și 𝜇 𝑥, 𝑦  ≤  𝜌(𝑥, 𝑦) pentru orice 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋, 

atunci 𝜇 𝑥, 𝑦  ≤  𝑑(𝑥, 𝑦) pentru orice 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐺. 

Demonstrație. Admitem că pseudo-cvasimetrica 𝑑1 definită pe cvasilinearul 𝐺 este o 

extindere pe 𝐺 a peudo-cvasimetricii 𝜌 definite pe 𝑋.Atunci 𝑃𝐶𝑀𝐼 𝐺, 𝑋, 𝜌  =   𝜇 ∈

 𝑃𝐶𝑀𝐼𝐺 :𝜇𝑥,𝑦≤𝜌𝑥,𝑦 pentru orice 𝑥, 𝑦 ∈𝐺 este o familie de pseudo-cvasimetrici mărginită 

pe 𝐺. Din includerea 𝑑1 ∈ 𝑃𝐶𝑀𝐼 𝐺, 𝑋, 𝜌  rezultă că familia 𝑃𝐶𝑀𝐼 𝐺, 𝑋, 𝜌  este nevidă. 

Astfel, 𝜌𝑚 𝑥, 𝑦 = 𝑠𝑢𝑝𝑟𝑒𝑚𝑢𝑚 𝜇 𝑥, 𝑦 ∶ 𝜇 ∈ 𝑃𝐶𝑀𝐼 𝐺   este o pseudo-cvasimetrică 

invariantă pe 𝐺. În baza definirii mulțimii 𝑃𝐶𝑀𝐼 𝐺, 𝑋, 𝜌 , obținem că 𝜌𝑚 𝑥, 𝑦 = 𝜌 𝑥, 𝑦  

pentru orice 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐺. Deci 𝜌𝑚 𝑥, 𝑦  este extinderea maximală a pseudo-cvasimetricei 𝜌. 

Teorema este demonstrate.  

Observație. Cvasimetrica maximală 𝜌𝑚  este unică (dacă există extindere). 

Corolarul 2. Fie 𝐺 un semiinelar generat de mulțimea nevidă X, care conține elementele 

neutre ale semiinelarului 𝐺,  𝑑 o cvasimetrică definită pe 𝑋. 

Următoarele afirmații sunt echivalente: 

1. Există o extindere pe 𝐺 a cvasimetricei 𝑑. 

2. Există o extindere maximală pe 𝐺 a cvasimetricei 𝑑. 

Extinderea cvsimetricei pe semiinele libere 

Definiție. Se numește cvasisemiinel liber generat de alfabetul 𝐿 un cvasisemiinel 𝐶𝑆(𝐿) cu 

proprietățile: 

1) 𝐿 ⫅ 𝐶𝑆(𝐿)  și cvasisemiinelul 𝐶𝑆(𝐿) este generat de mulțimea 𝐿; 

2) pentru orice aplicație 𝑓: 𝐿 → 𝐴 în cvasisemiinelul 𝐴 există o aplicație 𝑓 ∶ 𝐶𝑆(𝐿)  →

𝐴 cu proprietățile: 

- 𝑓  este un omomorfism, adică 𝑓  1  = 1, 𝑓  𝑥 + 𝑦 = 𝑓  𝑥 + 𝑓 (𝑦) și 𝑓  𝑥 ∙ 𝑦 =

𝑓  𝑥 ∙ 𝑓 (𝑦) pentru orice 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐶𝑆(𝐿), 

- 𝑓 𝑥 = 𝑓 (𝑥) pentru orice 𝑥 ∈ 𝐿. 

Definiție. Se numește semiinel liber generat de alfabetul 𝐿 un semiinel 𝑆(𝐿) cu 

proprietățile: 

3) 𝐿 ⫅ 𝑆(𝐿) și semiinelul 𝑆(𝐿) este generat de mulțimea 𝐿; 

4) pentru orice aplicație 𝑓: 𝐿 → 𝐴 în semiinelul 𝐴 există o aplicație 𝑓 ∶ 𝑆 𝐿  → 𝐴 cu 

proprietățile: 

- 𝑓  este un omomorfism, adică 𝑓  1  = 1, 𝑓  𝑥 + 𝑦 = 𝑓  𝑥 + 𝑓 (𝑦) și 𝑓  𝑥 ∙ 𝑦 =

𝑓  𝑥 ∙ 𝑓 (𝑦) pentru orice 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐶𝑆(𝐿), 
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-  𝑓 𝑥 = 𝑓 (𝑥) pentru orice 𝑥 ∈ 𝐿. 

Teorema 4. Fie 𝜌 o cvasimetrică definită pe alfabetul extins 𝐿 ∪ {1}. Atunci există o 

cvasimetrică 𝑑 pe cvasisemiinelul liber 𝐶𝑆(𝐿) cu următoarele proprietăți:  

1) 𝑑 𝑥 + 𝑧, 𝑦 + 𝑧 = 𝑑(𝑥, 𝑦), 𝑑 𝑥 ∙ 𝑧, 𝑦 ∙ 𝑧 ≤ 𝑑(𝑥, 𝑦) și 𝑑 𝑧 ∙ 𝑥, 𝑧 ∙ 𝑦 ≤ 𝑑(𝑥, 𝑦) pentru 

orice 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝐶𝑆(𝐿);  

2) 𝑑 𝑥, 𝑦 =  𝜌(𝑥, 𝑦) pentru orice 𝑥, 𝑦 ∈  𝐿 ∪ {1};  

3) dacă 𝜌 este o metrică, atunci și 𝑑 este o metrică. 

Demonstrația acestei teoreme constă din patru etape: 

 Construirea monoidului liber 𝑀 𝐿  peste alfabetul 𝐿.  

 Construirea monoidului comutativ liber 𝑆 𝐿  peste alfabetul 𝑀(𝐿). 

 Determinarea echivalenței cuvintelor în 𝑆 𝐿  și a cuvintelor echivalente cu zero;  

  În [14] este demonstrat că pe 𝑆 𝐿  există o cvasimetrică 𝑑 cu proprietățile: 

- 𝑑 este invariantă pe monoidul aditiv 𝑆(𝐿); 

- 𝑑 este invariantă pe monoidul multiplicativ 𝑀(𝐿); 

- Dacă 𝑎 ∈ 𝑀(𝐿) și 𝑢 = 𝑢1+ 𝑢2 +  … + 𝑢𝑛  ∈ 𝑆(𝐿), atunci 𝑎𝑢 = 𝑎𝑢1+ 𝑎𝑢2 +

 … + 𝑎𝑢𝑛  și 𝑢𝑎 = 𝑢1𝑎+ 𝑢2𝑎 +  … + 𝑢𝑛𝑎. Atunci 𝑆(𝐿) se transformă în semiinel; 

- Din 𝑆(𝐿) excludem 0 cu toate cuvintelor echivalente cu zero și obținem 

cvasisemiinelul liber 𝐶𝑆 𝐿 . Pe 𝐶𝑆(𝐿) cvasimetrica 𝑑 este invariantă. 

Notă: Conform Corolarul 1, Teorema 4 nu este adevărată pentru semiinelul liber. 
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Rezumat. Vara în care mama a avut ochii verzi de Tatiana Țîbuleac, este romanul care te copleșește și te lasă 

fără suflare citind paginile. Un roman plin de emoții și sentimente care îți oferă șansa de a medita asupra vieții, 

asupra caracterului uman. Voința este ca o floare pe care o poate șterge în orice moment, trebuie să ne bucurăm 

de frumusețea ei atât timp cât este în floare. Un roman despre vară, ochi verzi, un copil și o mamă care în 

august vor fi feriți de cancerul nemilos. Tatiana Țâbuleac ne-a oferit o lecție de viață reală, și anume să ne 

prețuim mamele, tații și să profităm de orice moment petrecut cu ei, pentru că viața este scurtă și ne poate fi 

furată oricând.. 

Cuvinte cheie: mama, ochi verzi, cancer, moarte, câmp de floarea soarelui. 

 

Abstract. Vara în care mama a avut ochii verzi by Tatiana Țîbuleac is the novel that overwhelms you and 

leaves you breathless reading the pages. A novel full of emotions and feelings that give you the chance to 

meditate on life, on human character. The will is like a flower that it can wither at any time, we must enjoy its 

beauty as long as it is in bloom. A novel about summer, green eyes, a child and a mother who in August will 

be safe from ruthless cancer. Tatiana Țâbuleac offered us a real life lesson, namely to cherish our mothers, 

fathers and to take advantage of any moment spent with them, because life is short and can be stolen from us 

at any time.. 

Keywords: mother, green eyes, cancer, death, sunflower field. 

 

Tatiana Țîbuleac s-a născut în Chișinău în 1978 și trăiește de câțiva ani la Paris. „Vine 

dintr-o familie în care se pune preț pe cuvinte și a învățat despre importanța poveștilor de la 

bunica sa. A studiat jurnalismul și a lucrat, mai întâi, în presa scrisă și apoi la ProTV Chișinău 

timp de 10 ani. După ce s-a mutat la Paris, a început să scrie ficțiune și a publicat două romane 

minunate: Vara în care mama a avut ochii verzi (Cartier, 2017) și Grădina de sticlă (Cartier, 

2018), care au adunat în jurul lor un fan club de cititori pasionați” [1]. 

Romanul Vara în care mama a avut ochii verzi a avut un succes răsunător la apariția lui, 

fiind nominalizat cu premiul Observatorul cultural pentru proză în 2018. Basarabeanca 

Tatiana Țîbuleac „a câștigat și premiul UE pentru literatură cu romanul Grădina de Sticlă. 

Romanul a fost tradus în franceză și transformat în piesă de teatru de Nicoleta Lefter” [2].  

 Cei care i-au parcurs scriitura au observat că „scrisul Tatianei Țîbulec e violent și blând, 

crud și înduioșător. E iubire, e terapie” [3]. 

 Vara în care mama a avut ochii verzi este o poveste despre cum realizăm că nu îi 

cunoaștem deloc pe cei de lângă noi. Și când îi descoperim, ne descoperim pe noi înșine. „160 

de pagini și vreo două râuri de lacrimi plânse” [4], aceasta putem spune despre acest roman, 

excepțional ca stil și concept. „Am vrut ca mama să aibă ochii verzi mereu. Am vrut să nu-i 

IMAGINEA MAMEI ÎN ROMANUL VARA ÎN CARE MAMA A AVUT OCHII VERZI 

DE TATIANA ȚÎBULEAC 

Ana MEREACRE, studentă, an. I, gr. 102b 

Natalia STRĂJESCU, dr., conf. univ. 

Catedra Limba și Literatura Română 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

120



aibă așa doar pentru două ore, am vrut să-i văd ochii, și marea, și rochița pentru cât mai mult 

timp.” 

 Tatiana Țâbuleac a reușit un tur de forță cu acest prim roman al ei, care a ajuns și până 

la noi și suntem extrem de încântate că am trecut această autoare pe lista personală de cărți. 

„Vara în care mama a avut ochii verzi este un roman neobișnuit, cu nuanțe suprarealiste și 

personaje atipice, deși la prima vedere ar putea părea tipologii obișnuite, fără să ofere altceva 

decât rebeliune din partea copilului și clișee din partea prototipului de părinte” [5]. Uite că 

sunt doar aparențe, cartea e mai mult decât atât. E o lectură ce prinde contur imediat ce îi dai 

șansa de a o înțelege, de a o percepe și a-i da valoare. Cartea te pătrunde, îți stârnește 

sensibilități. „Scurt și intens, romanul ei splendid impune o proză de la care am cele mai mari 

așteptări”, spunea Radu Vancu [6].   

Vara în care mama a avut ochii verzi este o carte ieșită din tiparele tradiționale și 

emoționantă. „Tatiana Țîbuleac a reușit cumva să comprime în scurta și puternica ei poveste 

tot veninul, nebunia, poezia și tandrețea lumii. În acest roman, în ciuda deselor expresii 

violente, se simte peste tot polenul feminității. Împrumutând vocea unui băiat dezorientat și a 

unui bărbat care-și contabilizează, la maturitate deplină, dramele prin care se ghicește un 

germen de cinism, Tatiana Țîbuleac dă senzația că-și folosește feminitatea atât pentru a tăia 

elanul autodistructiv al lui Aleksy, cât și pentru a crea cadrul formal necesar neaducerii 

acestuia pe o orbită de bunătate” [7]. 

În construcția și „în ADN-ul acestui roman există, în proporții indefinite, gene din 2 

genuri literare: atât genul epic, cât și cel liric. E greu însă de precizat unde se termină proza 

și  unde începe poezia. Tatiana Țîbuleac poate că a creat un tip de ADN textual care, undeva 

în evoluția lui, a suferit o mutație, fără să dea naștere unui monstru. Dimpotrivă, ceea ce ne-a 

dăruit autoarea este această carte-genom redusă ca dimisiuni, dar de o extraordinară forță 

narativă. Din acest roman rămân cu parfumul greu al figurilor de stil, care solicită o lectură 

aidoma volumelor de poezie” [7]. 

 Vara în care mama a avut ochii verzi este „o carte în care, aparent, dialogurile lipsesc, 

dar ele sunt prezente în fiecare pagină, chiar dacă uneori naratorul ni se adresează doar nouă, 

cititorilor. Asta o face extrem de expresivă și emoționantă. O carte care poate trece peste 

categoria de tristă, cum poate fi de obicei clasificată o carte despre suferință, despre cancer, 

pentru a fi considerată vie, intensă și optimistă” [5]. 

Și dacă suntem obișnuiți să descriem chipul matern ca pe o icoană, dacă toți scriu o 

mulțime de poezii în tonuri elegiace și romațate dedicate mamelor, atunci în romanul Tatianei 

descoperim o imagine nouă, o imagine care trezește o sumedenie de întrebări. Citind romanul, 

îl cunoaștem pe Aleksy, fiul protagonistei, care vorbea cu cea mai mare ură despre propria-i 

mamă, dorindu-i chiar și moartea. „Începutul romanului conturează un tablou hilar de imagini 

furioase si hipnotice, ce aduc o furie nedomolită a unui copil neiubit, un vârtej ce cuprinde 

ură în jurul figurii mamei, generând la foc continuu fraze grele și accentuate în mod repetat” 

[8]. 
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 Mama... pentru mulți e cel mai frumos cuvânt și cel mai cald gând, dar nu și pentru 

Aleksy. Dacă pentru noi mama este unică, sfântă asemenea unei icoane, este cea care ne 

luminează calea și nu poate fi întrecută în frumusețe și gingășie nici chiar de zei, atunci pentru 

el mama era mică și grasă, proastă și urâtă. Era cea mai inutilă mamă din câte au existat 

vreodată în univers. Pentru el, mama era cel mai mare dușman, cea mai urâtă ființă, era cea 

mai ridicolă mamă din univers. El ar fi făcut orice pentru a o schimba cu altă mamă. „Chiar 

și cu una bețivă, chiar și cu una care l-ar fi bătut zilnic” [9, p. 8]. 

 În acest roman întâlnim o altă imagine a mamei, o imagine dureroasă, mizeră, care 

deformeză frumusețea și strălucirea chipului mamei. Avea „sânii ca niște mingi de rugby, un 

păr de păpușă pe care îl purta împletit în forma unei cozi de sirenă” [9, pag.8]. Se îmbrăca 

prost, fără gust, era cea mai nașpa, dar pe lângă aceste defecte ea era „mereu strălucitor de 

albă” [9, p. 8]. Dar, totuși, avea ceva special, ceva care îl făceau pe Aleksy să se afle într-o 

dilemă, aceștea erau ochii. Avea „niște ochi verzi atât de frumoși, încât părea o greșeală să îi 

irosești pe o față dospită ca a ei. Ochii mamei erau o greșeală” [9, p. 10]. 

O mamă, un fecior, iar la mijloc ura și o boală crâncenă de care Aleksy a aflat chiar de 

la mama sa într-un lan de floarea-soarelui. O boală care îi va măcina viața mamei în scurt 

timp, în luna august. Oare această boală îi va apropia pe cei doi? Oare relația lor va deveni 

una normală? Oare va dispărea acestă ură din partea lui Aleksy? Lecturând, cu siguranță îți 

vei pune aceste întrebări și vei aștepta și un răspuns la ele. Ionela Hadîrcă, umoristă, de 

asemenea își pune câteva întrebări: ,,Este cancerul o denumire medicală pentru regretele care 

te mănâncă pe dinăuntru? Cine sunt morții vii? Aceatsă carte va deschide cele mai ruginite 

lacăte ale sufletului, va grămădi în jurul vostru cele mai ascunse frici, care vă vor rânji în 

față.” 

 Vara, ochii verzi și cancerul au fost lucrurile care l-au făcut pe Aleksy să-și schimbe 

atitudinea față de mama lui. Și totuși ura poate fi distrusă. „Revolta și mila se întâlnesc, se 

întretaie, se suprapun. Piesajele pe geam se schimbă foarte repede, fugind către priveliștea 

încremenită a lunii august în care mama urma să moară”, afirmă scriitorul Dumitru Crudu. 

 Cancerul o sugrumă pe mamă din ce în ce mai tare, iar schimbările erau vizibile. „Pielea 

nu-i mai strălucea întinsă și netedă și începuse să miroase. Fața ei nu mai era rotundă și nu se 

mai termina în gușă” [9, p. 64]. Dar, totuși, această boală l-a făcut pe Aleksy să realizeze că 

mama lui nu mai era atât de proastă ca înainte, nu mai era atât de ridicolă și atât de urâtă. „Știa 

pe de rost aproape toate insectele și plantele, vorbea și franceza destul de bine” [9, p. 64]. 

Acum mama era cea care îi oferea sfaturi și el le asculta, era cea care îl învăța ce să facă cu 

viața lui după moartea ei, iar el o asculta pentru prima dată. O mamă idioată se transformase 

într-o mamă bună pentru care el nu a avut timp s-o descopere și s-o cunoască, a cunoscut-o 

abia atunci când viața ei atârna de-un fir de ață. 

 Luna august a fost luna în care chipul mamei urât, cu care am făcut cunoștință la 

începutul romanului, s-a stins asemenea unei lumânări, s-a stins acolo unde ea și-a dorit, în 
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Franța, alături de fiul ei. Iar Aleksy a rămas doar să-și amintească de mama lui așa cum i-a 

promis pe malul mării, să-și amintească de ochii ei verzi în care se oglindea o întreagă lume. 

„Ochii mamei erau o greșeală 

Ochii mamei erau resturile unei mame frumoase 

Ochii mamei erau dorința unei oarbe împlinită de soare 

Ochii mamei erau poveștele mele nespuse” [9, p. 154]. 

Acesta e romanul care ne-a pătruns până în adâncul inimii, e romanul care ne-a trezit 

sentimente și ne-a răscolit sufletul, e romanul care ne-a oferit o lecție de viață. Învățați să 

prețuiți oamenii cât îi mai aveți în preajma, învățați să iubiți chipul și sufletul mamei la fel 

cum vă iubește și ea și nu încercați să comparați o icoană cu altă icoană, o mamă cu altă 

mamă. Mama e unică, e sfântă, e plină de lumină dumnezeiască, e iubire pură, e dragoste, e 

frumusețe, e credință. Iubiți-vă mamele așa cum sunt ele! „Vara în care mama a avut ochii 

verzi nu s-a terminat niciodată” [9, p. 155]. „Ochii mamei erau muguri în așteptare” [9, p. 

154]. 
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Rezumat. Cuvintele țigănești au pătruns în limba română datorită contactului romilor cu alte popoare, datorită 

meseriilor pe care le practicau. Limba rromanì a avut o influență, pot spune majoră asupra limbii române, 

deoarece avem multe cuvinte țigănești pe care le folosim și astăzi în vorbire. Cuvintele țigănești au o istorie 

interesantă, dacă încercăm să le descoperim vom vedea că limba rromanì este o limbă destul de interesantă. 

Cuvinte cheie: limba țigănească, limba română, țigani, cuvinte, vorbire, influență, istorie. 

 

Abstract. The gypsy words penetrated the Romanian language due to the contact of the gypsies with other 

peoples, due to the trades they practiced.The gypsy language had a major influence, I can say, on the Romanian 

language, because we have many gypsy words that we still use in our speech. Gypsy words have an interesting 

history, if we try to discover them we will see that the gypsy language is quite an interesting language. 

Keywords: gypsy language, Romanian language, gypsies, words, speech, influence, history. 

 

Romii, popor împrăștiat în comunităţi adesea închise, ezoterice, angajaţi în activităţi 

specifice, organizaţi după reguli rigide și adesea contestate, au un traseu istoric presărat cu 

pete oarbe. 

Limba romani (numită și rromani sau țigănească) este singura limbă indo-ariană care a 

fost vorbită exclusiv în Europa începând cu Evul Mediu şi a cărei vocabular şi gramatică este 

legată de limba sanscrită. Limba ţigănească prezintă asemănări cu alte două limbi din grupul 

indic, punjaba şi hindi (limbi folosite în India şi Pakistan, respectiv India şi Fiji). „Limba este 

atestată din secolul al XVI-lea dar, mai bogat, din secolul al XIX-lea, fiind scrisă abia 

începând din secolul al XX-lea, cu diferite sisteme ortografice, bazate pe scrierea din statul 

unde era vorbită” [1, p.192].  

Se spune ca limba vorbită de tigani a avut importante influente persane si armene, fapt 

care demonstrează ca ei ar fi trecut prin acele zone. De asemenea, multitudinea de cuvinte 

care provin din greaca si care exista si acum in limba romilor confirma faptul ca au petrecut 

o lungă perioada de timp in Imperiul Bizantin. 

Alte cercetări sistematice de lingvistică, antropologie și istorie confirmă originea 

indiană. Una dintre cele mai solide dovezi în acest sens este: proba că limba tiganească este 

inrudită cu limba neo-hindi, derivată din prakrit, forma a vechii sanscrite. Are circa 60 de 

dialecte, există atât dialecte înrudite, cât și dialecte mai îndepărtate din punct de vedere lexical 

sau morfologic. „Cum vorbitorii împrumută masiv din limbile vecinilor, o tipologie a limbii 

ţigănești este greu de făcut. O parte însemnată a romilor europeni ţin de dialectul vlah, numit 

așa pentru că limba lor a împrumutat masiv cuvinte și structuri din română. Romii vlahi 

locuiesc în zona balcanică de nord: România, Bulgaria, Macedonia, Ungaria, Slovenia, iar 

dialectul lor conţine varietăţi precum: căldărar, ursar, lovara, corespunzând sferelor de 

activitate pe care grupul le-a avut la origine” [2]. 
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Există o clasificare a dialectelor, iar principalele dialecte ar fi: căldărăresc, spoitoresc, 

carpatic, ursăresc. Desigur că numărul dialectelor este mult mai mare, fiecare din cele patru 

având multe alte subdiviziuni care merită a fi luate în calcul” [ 2]. 

„Țiganii sau romii, originari din nord-vestul Indiei, au pătruns în sud-estul și centrul 

Europei între secolele al IX-lea și al XIV-lea, iar în vestul Europei (mai ales în Peninsula 

Iberică) în secolul al XV-lea. Au practicat diverse meserii (fierari, căldărari, aurari, geambași, 

cântăreți, vânzători ambulanți) care i-au pus în contact cu populațiile romanice, mai ales în 

Spania și în țările române" [1, p.193]. Romii întrețineau relații comerciale cu diverși oameni 

care vorbeau limbi diferite, iar aceasta a facut posibilă ca elementele din limba țigănească să 

intri în contact cu alte limbi romanice. 

„Primele atestări ale prezenței țiganilor la noi sunt din 1386, din vremea lui Mircea cel 

Bătrân. Primele încercări etimologice – multe fanteziste – datează din 1872 și sunt făcute de 

G. Baronzi” [1, p.194].  

În lexicul limbii române a elaborat numeroase și fundamentale studii asupra diverselor 

aspecte ale influenței limbii țiganilor Al. Graur" [1, p.194]. De asemenea , ,,aceată problemă 

a mai fost cercetată de A. Juilland, Al. Vasiliu, Iorgu Iordan, Vl. Drimba și Andrei Avram" 

[1, p.194]. 

Limba romilor este intr-o oarecare măsură apropiată de limba română. Fără să ne dăm 

seama probabil, folosim în fiecare zi o grămadă de cuvinte din limba rromani. Dar româna nu 

este singura limbă care a împrumutat cuvinte din limba rromilor. În acest moment, milioane 

de oameni din toată lumea vorbesc rromani, care are o gramatică elaborată și multe 

subdialecte, inclusiv pe teritoriul României. 

Cum se spune în țigănește… Nu se spune doar într-un singur fel, pentru că, nu există o 

singură limbă țigănească. Așa cum spune proverbul românesc: ,,Câte bordeie, atâtea obiceie”, 

tot așa câte țări, atâtea limbi țigănești, ba chiar România exceltează cu graiuri țigănești vorbite 

în diferite regiuni astfel încât, pe teritoriul României se vorbesc mai multe dialecte. 

Cuvinte țigănești au pătruns și în lexicul limbii române, astfel acestea apar în diverse 

domenii:  

• Termeni pentru bani: biștari > bišto = al douăzecilea; lovele < lova = bani; mardei < 

marde = bătut, bătuţi, se referă la faptul că în trecut banii erau bătuţi din metale preţioase 

[2]. 

• Termeni de evaluare: mișto = bine, bun; bengos, derivat pe terenul limbii române din 

benga = draci; nașpa și nasol < nasvaló, nasul = rău; barosan < baro = mare [2]. Tot de 

aici avem în română baros, adică „ciocan mare; de remarcat adjectivul sandilău < expr. 

san dilo = ești prost; șucar = bun, frumos; paradit = stricat, deteriorat. 

• Termeni despre însușirea proprietăţii: a ciordi, a mangli [1, p. 194]. 

• Termeni despre ebrietate: a se matoli, a se machi și a (se) pili vin tustrele din ţigănească, 

după ce au fost adaptate pe teren românesc [2].  
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Un cuvânt cu evoluţie interesantă este călău < kalo = negru, înrudit etimologic cu 

numele zeiţei Kali” [2]. 

,,Romii erau călăi în mai tot spaţiul românesc, pentru că slujba era una stigmatizată, deși 

deloc rău plătită. În Brașov, de exemplu, călăii s-au înșiruit în istorie sub forma unei dinastii. 

Termeni despre ebrietate: a se matoli, a se machi și a (se) pili vin tustrele din ţigănească, după 

ce au fost adaptate pe teren românesc” [2]. A gini < jin, rădăcină care înseamnă a ști” [3]. 

Caraliu (poliţist) < karaló = spinos, ghimpos” [3]. Exemplele date de către Al. Graur și A. 

Juilland se consideră ca fiind cu „etimologii insuficiente” (nu se prezintă etimonul țigănesc): 

a ciordisi „a batjocori, a umili, modăran ,,bădăran, suhan, ,,hrean,, [1, p.195]. 

Există cuvinte care sunt folosite des și în limbajul familiar, în argoul românesc: 

,,(h)acaná „acum,alături”, baftă, baros, bașardină, benga „dracul”, biștar (sigur cu origine 

țigănească, dar cu explicații diverse), bulangiu „homosexual”, a cardi, a dili „a lovi”, dilíu 

„nebun”, gagíu, a gini „a vedea, a observa”, a hali „a mânca”, mándea „subsemnatul”, matol 

„beat”, molan „vin”, mucles „taci!, tăcere”, muie „gură”, a paradi, a pili „a bea”, pirandă, 

puríu „bătrân, tată”, a soili „a dormi”, șucár „frumos”, șuríu „cuțit” "[1, p.194]. 

Unele cuvinte dețin o familie bogată, iar acestea sunt: gagiu (gagică, gagic, gagel, 

gagioală, gagistru „amant”, gagicar, gagicăreală, a se gagicări), a hali (haleală, halap, hală, 

haleață, halime, halit, hălos) [1, p. 194-195]. 

Stai cu ţiganul, înveţi ţigăneşte, cu turcul turceşte, cu neamţul nemţeşte. În așa fel, cred, 

că unele cuvinte au pătruns în limba română, anume prin contactul țiganilor cu românii. 
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Rezumat. Manualul de limbă și literatură română pentru clasa a 11-a oferă o gamă largă de sarcini, bine 

orientate spre formarea / dezvoltarea capacității cognitive și literare cu privire la înțelegerea și interpretarea 

semnelor, etapelor analizei semiotice a textului artistic. Sarcina profesorului este de a sistematiza acele 

activități care au o pondere mai mare în dezvoltarea competențelor vizate. În același timp, succesul unei lecții 

va depinde de măiestria și tactul pedagogic, de modul în care va combina metodele și procedurile, astfel încât 

lecția să fie productivă pentru toată lumea. 

Cuvinte cheie: analiza semiotică, textul artistic, calea educativă explicită, formarea / dezvoltarea abilităților. 

 

Abstract. The textbook of romanian language and literature for the 11th grade offers a wide range of tasks, 

well oriented towards the formation/development of cognitive and literary capacity regarding the 

understanding and interpretation of signs, the stages of semiotic analysis of the artistic text. The teacher's task 

is to systematize those activities that have a greater weight in the achievement of the targeted competencies. 

At the same time, the success of a lesson will depend on the mastery and pedagogical tact, on the way it will 

combine the methods and procedures so that the lesson will be productive for everyone. 

Keywords: semiotic analysis, artistic text, explicit educational path, training / development of skills. 

 

Johann Amos Comenius în lucrarea sa ,,Didactica magna” afirmă că la naștere, natura 

înzestrează copilul numai cu ,,semințele științei și ale moralității”, adică educația, în concepția 

marelui pedagog, este o activitate de stimulare a acestor ,,semințe”, accentuând că ,,omul nu 

poate deveni om decât dacă este educat”. Prin urmare, educația copilului se realizează în 

diverse medii, iar unul dintre acestea este cel școlar. Anticipând lucrurile putem să afirmăm 

că omul se educă învățând. Prin intermediul manualelor și, desigur, cu ajutorul profesorului, 

elevul este ghidat spre o dezvoltare armonioasă. 

Marele geniu al poezie a vorbit în nenumărate rânduri despre rolul școlii, al pedagogului, 

al educației, în general. Iată ce glosa Eminescu în unul dintre studiile sale: Caracterul însă a 

unei școli bune e ca elevul să învețe în ea mai mult decât se predă, mai mult decât știe însuși 

profesorul [3, p.7].  

Procesul de organizare și desfășurare a activităților didactice la limba și literatura 

română este de natură complexă și reclamă o pregătire serioasă teoretico-practică a 

specialistului de profil. În acest sens, rolul profesorului – cel mai important factor în 

conceperea și realizarea unui demers educațional atractiv – este unul definitoriu. Iată de ce, 

profesorul este obligat să țină cont de noile orientări metodice și metodologice. 

Conform curriculumului pentru clasele a X-a – a XII-a subiectul Elemente de analiză 

semiotică a textului este studiat în clasele a XI-a și se propune realizarea competenței 6. 

Operaționalizarea terminologiei științifice lingvistice și literare, în limita standardelor de 
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conținut și, respectiv, îndeplinirea subcompetenței 6.1. Raportarea textelor reprezentative la 

curentul literar studiat, în baza caracteristicilor evidente. [5, p.28].  

Pentru a focaliza atenția elevilor și pentru a-i orienta spre subiectul propriu-zis al lecției, 

în manual se propun următoarele activități: 

1. Cercetează interiorul liceului/clasei în care înveți. Remarcă semnele de arhitectură și 

cultură materială. 

2. Analizează un peisaj. Alcătuiește o listă de semne/sisteme importante pentru a stabili 

locul și timpul. 

Astfel, prin cale deductivă se va ajunge la descoperirea temei și, respectiv, la noțiunea 

de semn. 

În continuare se propune textul Valoarea semnelor în comunicarea umană. 

Sistemele semiotice primare, în viziunea specialiștilor, sunt: Semnele naturale 

descifrabile: culoarea cerului, forma norilor, fenomenele meteo specifice; specii din floră și 

faună, starea lor; comportamentul insectelor / animalelor /plantelor etc. [2, p.14]. 

Considerăm că ar fi fost oportun ca, până la familiarizarea elevilor cu valorile semnelor 

în comunicarea umană, să se insiste asupra conceptului de semn, model ar putea servi: ,,orice 

obiect material (sau abstract) care transmite o informație despre ceva ce se află înafara lui, ce 

nu este în el însuși, ce-i este exterior...” [4, p.14], ca mai apoi, deja cunoscând la ce se referă 

noțiunea respectivă, să fie capabili să analizeze și valorile semnelor în comunicarea umană.  

Până a realiza analiza semiotică a textului, elevilor li se propune să clasifice, într-un 

tabel, indiciile toamnei din primele patru catrene ale părții a VII-a a poemului Călin, file de 

poveste de Mihai Eminescu, în conformitate cu semnificația categoriilor de semne: 

 

Completarea acestui tabel va permite o înțelegere mai bună a textului, o percepere 

vizual-auditivă a tabloului descris de poet. Totodată, se va realiza un schimb de experiență 

dintre creator și lector, deoarece la rubrica a treia, elevii vor interpreta semnul în funcție de 

ceea ce a dorit să transmită Eminescu și cum au înțeles, au receptuat și au decodificat mesajul 

poemului. 

În manualul de limbă și literatură română pentru clasa a XI-a, este explicat în ce constă 

analiza semiotică a textului artistic. Astfel, au fost subliniate următoarele idei: 

Sistemul semiotic Semnul Caracteristica Comentariul 

Vestimentație și tatuaj Copil desculț 

Copilul desculț toamna 

târziu, seara, este semn de 

..., pentru că .. 

Semne naturale Frunze Uscate 
Frunzele uscate sunt semn 

al ..., pentru că ... 

Comenzi și semnale 

sonore 
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✓ Cititorul trebuie să descopere în text o realitate zugrăvită prin câteva semne. 

✓ Semnele sunt corelate cu timpul și spațiul descris, cu mediul în care trăiesc sau din care 

provin personajele. 

✓ Scriitorul scoate în evidență câteva semne relevante, iar cititorul trebuie să le 

interpreteze. 

✓ Semnul trebuie raportat la un sistem și descifrat în cadrul lui. 

Reișind din acestea, se propune un exercițiu care are drept scop interpretarea diferitelor semne 

din poemul Călin, file de poveste.  

Setul de exerciții propus de autorii manualului pentru înțelegerea acestei teme constă din mai 

multe segmente-componente/etape, cum ar fi: 

a) Observă și comentează corelația dintre semnele diferitelor sisteme (bunăoară, faptul că 

un copil umblă desculț toamna târziu este coerent cu faptul că mama sa stă într-o colibă 

sărăcăcioasă). 

b) Explică, referindu-te la text, cum se manifestă în poem sistemul semiotic Ghicirile, 

prorocirile și visele. Ilustrează cu exemple din alte texte literare semnele acestui sistem. 

c) Constituiți patru echipe. Extrageți din textul poemului lui Mihai Eminescu semnele ce 

țin de următoarele sisteme: Echipa I – arhitectură. Echipa II – vestimentație. Echipa III 

– cultura materială. Echipa IV – sistem sonor. 

d) Identificați în textul părții a VIII-a a poemului Călin, file de poveste simboluri ce țin de 

floră. Descifrează-le, apelând la cunoștințele pe care le ai și la dicționarele de simboluri 

este destul de eficient și va favoriza înțelegerea textului prin prisma interpretării diferitor 

semne extrase din poem, prin raportarea acestora la conținutul operei și la realitatea 

înconjurătoare [2, p.15].  

Modul cum elevii vor deprinde modalitățile de diferențiere a unui sistem semiotic de 

altul, depinde, în mare măsură, nu numai de capacitățile liceenilor, ci și de maniera pe care o 

va alege profesorul pentru a le comunica informația din manual, ce metode va utiliza și cum 

le va combina ca materialul să fie mai facil asimilat de către elevi. 

Cu privire la tipologia, descifrarea și înțelegerea semnelor, autorii manualului propun o 

diferențiere între semnal, simptom, icon, index, simbol, nume sociocultural, insistând asupra 

definirii acestor concepte, precum și asupra elucidării unor exemple convingătoare în acest 

sens. 

Ch. Peirce propunea o minuţioasă clasificare a semnelor extralingvistice, reductibilă la 

trei mari clase:  

1. indicii, fenomene naturale cărora societatea le dă interpretare ca semne (de ex. florile 

de gheaţă pe sticla gheamului – semn că afară t e mai joasă de zero grade); 

2. iconuri, semne instituite de oameni, printr-o similitudine structurală cu obiectele 

reprezentate prin astfel de semne (de ex., o hartă în raport cu teritoriul cartografiat);  
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3. simboluri, semne (la fel instituite de oameni), dar fără o legătură de determinare a 

acestora prin obiectele reprezentate de ele (de ex., o stemă sau un drapel în raport cu un 

stat) [4, p.235].  

Analiza semiotică a textului artistic presupune și explicarea imaginilor artistice, a 

specificului lexicului poetului, a particularităților individuale de scriere. Prin urmare, 

exercițiile de tipul:  

✓ Selectează adjectivele cromatice utlizate în textul poemului Călin file din poveste. 

Consultând un dicționar de simboluri, explică semnificația generală și contextuală a 

fiecăruia.  

a) ,,După pânza de paianjăn doarme fata de-mpărat / Al ei chip se zugrăvește plin și alb: 

cu ochiu-l măsuri / Prin ușoara-nvinețire a subțirilor mătăsuri”. 

b) ,,Nu-ți mai scurge ochii tineri, dulcii cerului fiaștri, / Nu uita că-n lacrimi este taina 

ochilor albaștri” etc. 

Explicați rolul adjectivelor cromatice din exemplele de mai sus. Care este scopul utilizării 

lor. Încercând să le substituiți prin alte adjective. Ce observați? [2, p.15]. 

Astfel, din cele enunțate anterior observăm gama variată de sarcini din manualul clasei 

a XI-a, succesiunea logică a pașilor în înțelegerea și interpretarea semnelor, a etapelor de 

analiză semiotică a textului artistic. Totodată, succesul lecției depinde de măiestria și tactul 

pedagogului. 
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Rezumat. Motivaţia pentru învăţare reprezintă unul din subiectele importante abordate de specialiştii din pedagogie 

şi psihologie. Prin urmare, în articol se descrie managementul formării motivației școlare, luând în considerare 

schimbările ce au loc  în societatea modernă. Orice metodologie de predare-învăţare-evaluare trebuie să fie 

fundamentată teoretic, să fie justificată de o motivare a ei prin argumente atât psihologice cât și pedagogice. 

Cuvinte cheie: motivație, management, elevi, educație. 

 

Summary. Motivation for learning is one of the important topics addressed by specialists in pedagogy and psychology. 

Therefore, the article describes the management of formation of school motivation, taking into account the changes 

that take place in modern society. Any teaching-learning-assessment methodology must be substantiated theoretically, 

to be justified by a motivation of it through both psychological and pedagogical arguments. 

Keywords: motivation, management, students, education. 

 

Preocupările privind conducerea activității umane au aparut o dată cu primele forme de 

organizare socială și s-au amplificat pe măsura progresului material și spiritual al omenirii. 

Dezvoltarea științei și tehnicii a accelerat și îmbogățit gândirea umană în domeniul organizării și 

conducerii activității economice și sociale. 

Până la conceptele moderne din zilele noastre, știința managementului a parcurs un secol. 

Conceptul management ar deriva din latinescu manus, care înseamnă mână și conduce la ideea de 

manevrare, pilotare. Cel care realizează această manevrare este managerul: el participă nemijlocit 

la organizarea și desfășurarea activității manageriale. De la manus s-a format în limba italiană 

mannegio (prelucrarea cu mâna), iar de aici, prin intermediul franțuzescului manege a fost preluat 

în limba română cu semnificația de ,,loc unde sunt dresați caii”. Din limba franceză a trecut în limba 

engleză, sub forma verbului to manage, care înseamnă a administra, a conduce. Englezii au derivat 

din el cuvintele management și manager [6, p. 8].  

În literatura de specialitate, sunt întâlnite diverse tratări a noțiunii de management.  

În viziunea lui J. Tezenas,[6, p. 9] managementul este ,,știința și arta de a folosi materiale 

și de a conduce oamenii ale caror funcții sunt diferite și specializate, dar care cooperează în cadrul 

aceleiași întreprinderi pentru a atinge un obiectiv comun”. 

Cercetătoarea N. Ovcerenco este de parerea că, baza obiectivă a managementului o constituie 

activitatea umana [7, p. 8] managementul fiind un proces de dirijare și orientare a activității 

resurselor umane în scopul realizării unor obiective.  

Studiul motivației presupune explorarea aspectelor ce stau la baza activității noastre: cum 

ajungem să acționăm și ce gen de factori ne influențează acțiunea? Motivația răspunde la întrebările 

de ce? pentru ce? în ce sens? cu ce scop? Ea dă explicații cu privire la cauza declanșării activității 

orientate spre un scop, la organizarea activității. În sensul ei general, noțiunea de motivație, 

introdusă în psihologie la începutul secolului XX, desemnează aspectul energetic, dinamic al 

comportamentului uman. Ea este definită ca o stare de disociație și de tensiune care pune 

organismul în mișcare până ce ajunge la reducerea tensiunii și regăsirea integrității sale [1, p. 42].  
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O definiție reușită este formulată de A. Mackensie managementul este procesul în care 

managerul operează cu trei elemente fundamentale – idei, lucruri și oameni – realizând prin alţii 

obiectivele propuse” [10, p.7].  

Din aceste definiții date managementului, rezultă câteva trăsături commune: 

• Existența unei organizații și a unui scop; 

• Utilizarea eficientă a resurselor materiale și umane pentru atingerea acestui scop;  

• Necesitatea unui process complex de orientare și dirijare a membrilor instituției, de control 

și reglare a sistemului condus;  

Aceste caracteristici le putem regăsi în următoarele tipuri ale managementului: 

Figura1. Definirea conceptelor de MRU, MS, ME 

În urma celor reflectate în Fig.1 menționăm ca aceste trei tipuri de management nu se pot 

realiza dacă lipsește motivatia. L. Iacocca afirma că ,,managementul nu este nimic altceva decât 

motivarea altor oameni”.  

Cercetătorii asupra procesului motivațional pornesc de la existența a trei factori importanți 

dezvoltând astfel cele trei categorii de teorii asupra motivației și anume:  

1. Teoriile biologice sunt primele abordări sistematice explicative asupra motivației. Ele 

atribuie cauza comportamentului existenței unor instincte. 

2. Teoriile învățării. Cel mai reprezentativ exponent al acestor teorii a fost Skinner. Conform 

teoriei lui, comportamentele noastre pot fi învățate prin: a) recompensele pe care le oferim unui 

individ imediat după execuția unui comportament dezirabil; b) pedepsele pentru un comportament 

indezirabil.  

3. Teoriile cognitive. Aceste teorii încearcă să dea răspuns la întrebarea: ,,de ce facem ceea 

ce facem”. Motivația unui comportament orientat spre scop, depinde de modul în care evaluăm doi 

factori: valența și expectanța, obiectele sau evenimentele au o anumită valoare personală, ori o 

anumită valență. Când atingerea unui obiectiv are pentru individ o valență mai mare decât altele, 

probabilitatea de a-l selecta este de asemenea mai mare [1, p. 43].  

Motivatia este unul dintre cele mai importante prerechizite ale învățării școlare. Practic nu 

există nici o activitate fără motiv. Cercetatorul științific I. Bodgros[2, p.41] susține că ,,mecanismul 

motivării în procesul educaţional este orientat spre învăţare care are pentru elev un sens personal 

Mnagementul resurselor 
umane (MRU) reprezintă un 

ansamblu de activităţi, realizate 
la nivel organizaţional, şi care 

permite folosirea cât mai 
eficientă a oamenilor, angajaţi ai 

respectivei autorităţi, pentru a 
atinge atât scopurile generale 

organizaţionale, cât şi cele 
individuale [3,p.4] 

Managementul strategic (MS)
este arta și știința formulării, 

implementării și evaluării 
deciziilor funcționale corelate 

care permit unei organizații să își 
atingă obiectivele.[7, p.21]

Managementul 
educaţional(ME) se referă la 

teoria şi practica managementului 
general, aplicate sistemului şi 

procesului de învăţământ, 
organizaţiilor şcolare şi claselor 

de elevi [10, p.7]
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conştientizat: fie de cunoaştere, de autoperfecţionare sau de a deveni o persoană importantă în 

societate sau de a comunica şi colabora cu cineva, fie de a fi lăudat sau teama de a fi pedepsit, fie 

simţul de responsabilitate şi datorie sau emotivitate”.  

Motivația școlară, afirmă M. Cojocaru [5, p. 97] este bazata pe interesul direct al elevului 

cu privire la activitatea pe care o desfășoară, iar gradul de manifestare a interesului depinde de: 

dorință, aspirație, curiozitate, receptivitate, ambiție, trăiri afective față de obiectul acțiunii etc. În 

ghidul metodologic Motivația în procesul educațional [4, p.16] este bine indicat esența motivării 

în procesul educațional prin expresia: ,,a motiva pe cineva, înseamnă a ști cum să dai oamenilor 

ceea de ce au nevoie, atât în plan individual ,cât și activitatea prestată”. În același ghid este descris 

algoritmul procesului de motivare: 

✓ Prima etapa a procesului motivațional se caracterizează printr-o ,,analiză a motivației”, 

care este o etapă de studiu a mediului în care se activează, se întelege comportamentul fiecărui 

membru al echipei, demonstrând că știi să asculți.  

✓ A doua etapă ,,construirea motivației “ presupune crearea unei structuri și culturi 

organizaționale bine definite, există atitudine pozitivă în relația profesor-elev.  

✓ Ultima etapă ,,obținerea rezultatelor” se referă la menținerea unei atmosfere atitudinale 

necesare în procesul instructiv- educativ, evaluarea corectă a performanțelor individuale și pe 

echipe, încurajarea dorinței de a obține performanțe 

În mediul educațional diferențiăm manifestarea motivațională poziționată între doi poli: ,,a fi 

motivat la învățătură” si ,,a nu fi motivat pentru învățătură”. 

Conceptul expresiei ,,a fi motivat la învățătură” implică în plan comportamental o stare 

prezentă dinamogenă, mobilizatoare și directionată spre atingerea unor scopuri. Pe când, 

semnificația expresiei ,,a nu fi motivat pentru învățătură” se identifică prin absența ,,absorbirii”, 

pasivitate, inactivitate, concentrare foarte lentă și greoaie într-o sarcină de învățare, lipsa de 

spontaneitate și chiar stare de anxietate [8, p. 94]. 

Pentru formarea motivaţiei învăţării a elevilor este necesar de a analiza iniţial aspectul 

psihologic al motivaţiei. Ea reprezintă forța motrice a întregii dezvoltări psihice și umane. Motivația 

este determinată de: trebuințe, scopuri, intenții, aspirații, interes.  

Trebuințele sunt expresia psihică a omului. Ele stimuleaza decisiv schimbarea conduitei unei 

persoane. O analiză a varietăţii motivelor care stau la baza activităţii de învăţare trebuie să 

pornească de la piramida trebuinţelor, datorată psihologului american Abraham Maslow. Teoria lui 

Maslow este extrem de cunoscută şi a avut un imens succes. Conform acestei teorii, trebuinţele 

umane sunt organizate într-o structură ierarhică, la bază fiind plasate trebuinţele fiziologice, iar în 

vârful piramidei, trebuinţele referitoare la realizarea de sine [9, p. 70]. Teoria asupra motivației pe 

care o adoptă un professor influențează atât modul cum predă cât și ceea ce predă. Daca subscriem 

ierarhiei motivației lui Maslow se impune să luăm în calcul și implicațiile ei. Nu ne putem aștepta 

să vedem trebuințele intelectuale elevilor manifeste, atâta vreme cât trebuințele fizice și sociale sunt 

nesatisfăcute. Când un copil vine la școală subalimentat sau este victima unor abuzuri, sau se simte 

neglijat e dificil, dacă nu chiar imposibil, să-l motivăm pentru învățare. Asfel unele niveluri înalte 
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ale potențialului uman nu vor putea fi valorificate atâta vreme cât multe din problemele sociale și 

medicale ale elevilor nu sunt soluționate [1, p. 46].  

După trebuințe, al doilea loc ca importanță ocupă scopul. El reflectă rezultatul intermediar 

conștientizat spre care este orientată acțiunea legată de activitatea ce satisface trebuința. Scopul 

prezintă obiectivul atenției, ocupă volumul memoriei operative de lungă durată și de scurtă durată. 

Scopul reprezintă mijlocul de satisfacere a motivelor. Pentru a realiza activitatea de învățare elevul 

trebuie să-și pună mai multe scopuri.   

Un rol important în sistemul motivațional îl au interesele. Dacă o persoană începe mai multe 

activități, dar nu finalizează corespunzător nici una, înseamnă că ea nu și-a cristalizat încă interesele. 

În structura psihicii a intereselor intră elemente cognitive, afective și volitive. Persoanele care 

prezintă interes față de un stimul [1, p. 45] tind să acorde atenție preferențială acelui stimul. Un rol 

important în motivația conduitei într-o activitate îl are nivelul de aspirații. Nivelul de aspirații are 

importanță enormă, deoarece el reflectă standardul pe care o persoană speră să-l atingă.  

Practica educaţională indică faptul că, de regulă, activitatea de învăţare este susţinută de un 

ansamblu de motive şi nu doar de unul singur. Conform studiilor de specialitate, formele motivației 

sunt clasificate două câte două în perechi opuse. În categoria motivelor cognitive [ibidem, p. 52] 

intră dorinţa elevilor de a cunoaşte (,,invăţ pentru că vreau să cunosc cât mai multe” ,,învăţătura mă 

interesează, îmi place”), şi, în acelaşi timp, atracţia exprimată de elevi pentru unul sau mai multe 

obiecte de învăţămînt (,,rezolvarea problemelor la matematică îmi dă o mare satisfacţie”;,,muzica 

mă înalţă”). Motivația cognitivă energizează învățarea prin: intensificarea efortului, concentrarea 

atenției, sârguința în pregătire, perseverență etc. Este de menționat faptul, că motivația afectivă este 

determinată de nevoia omului de a obține aprobarea altora, de a se simți bine în compnia unor 

persoane. Mediul școlar reprezintă un spațiu în care actorii iși joacă rolurile experimentând cele 

mai variate trăiri emoționale. Bucuria succesului, mândria, provocarea, speranța dar și rușinea, 

plictiseala sau dezamăgirea sunt exemple de trăiri afective asociate evenimentelor și activităților 

care se desfașoară în școală. 

Activitatea de învăţare [9, p. 85] motivată intrinsecă este aceea susţinută de o nevoie 

interioară de cunoaştere, de pasiunea pentru un anumit domeniu, de plăcerea de a învăţa. Însă dacă 

un elev învaţă pentru a primi anumite recompense (note bune, laude, cadouri din partea părinţilor), 

din dorinţa de a fi primul în clasă ori din teama de eşec sau teama de pedeapsă, atunci spunem că 

activitatea de învăţare este motivată extrinsec. În practica educaţională constatăm că activitatea de 

învăţare este motivată atât extrinsec, cât şi intrinsec. Cert însa este faptul, că motivația intrinsecă 

este mai productivă în raport cu cea extrinsecă în realizarea performanțelor. Este foarte important 

să dezvoltăm la elevi o motivaţie a învăţării intrinsecă, care neapărat va duce la succesul şcolar.  O 

activitate didactica cu adevarat motivată trebuie să-i implice pe elevi în mod activ și să le capteze 

interesul. Cadrul didactic trebuie să fie capabil să stârnească curiozitatea elevilor prin elemente de 

noutate, prin crearea unor conflicte cognitive, prin utilizarea studiului de caz, prin antrenarea 

elevilor în realizarea unor proiecte în grup sau altfel spus profesorul trebuie să direcționeze drumul 

elevului de la motivația extrinsecă la motivația intrinsecă.   
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Profesorul are un rol hotarâtor în ceea ce privește educarea motivelor. Dinamica 

motivațională a elevilor este influențată de: nivelul competenței profesorului, de gradul de 

implicare a profesorului în activitatea didactică, de entuziasmul și pasiunea profesorului [1, p.63]. 

Obiectivele propuse de profesor sunt ,,echivalente cu strategiilor de motivare pentru studiu. 

Utilizarea strategiilor motivaționale implică elevii și în același timp modifică percepțiile elevilor 

cu privire la activitatea de studiu [8, p. 104]. De asemenea, pentru o activitate de învățare ce 

stimulează motivația elevilor sunt importante atât tehnicile de stimulare a motivației (ex: trezirea 

curiozității la elevi prin crearea unor conflicte cognitive, apelarea la efectul Pygmalyon, utilizarea 

judicioasă a competiției între elevi, realizarea profilului motivațional al elevului printr-o evaluare a 

intereselor, a perspectivelor de viitor etc.), cât și condițiile (ex: activitatea să corespundă intereselor 

elevilor, să fie o provocare pentru elevi, să aibă un caracter interdisciplinar etc.) [11].   

Concluzii. Motivaţia pentru învăţare a reprezentat întotdeauna un subiect important în preocupările 

specialiştilor din pedagogie şi psihologie. În prezent, este necesar să ne îndreptăm atenţia asupra 

acestui fenomen, luând în considerare schimbările ce au loc  în societatea modernă. Orice 

metodologie de predare-învăţare-evaluare trebuie să fie fundamentată teoretic, să fie justificată de 

o motivare a ei prin argumente atât psihologice cât și pedagogice. Eficacitatea sistemului 

motivational va crește dacă în procesul instruirii și învățării vor fi respectate elemente cu valoare 

de principii, norme codificate. Nu trebuie să uităm că un pedagog bun este acel la care toţi elevii 

pot şi vor să înveţe. 
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Summary. Feminism has been defined by many authors, researchers from several social fields. The common 

definition results in the concern for gender equality and the promotion of equal rights for men and women. 

Patriarchal societies developed a common thinking that led to an inappropriate social attitude provoking the 

feminist movement. Since Plato and as we move into the late nineteenth and early twentieth centuries, 

feminism has become a priority and advocates for changing the status of women in society. Aspects such as 

education, the right to vote, cultural inequalities, legal inequalities, the position of women in the social and 

political scene have changed due to many voices in the literature that have contributed to the crystallization 

and then the development of the concept. 

Keywords: feminism, concept, literature, fiction, characters, vision, patriarchal society. 

 

Rezumat. Feminismul a fost definit de mulți autori, cercetători din mai multe domenii sociale. Definiția 

comună rezultă în preocuparea pentru egalitatea de gen și promovarea drepturilor egale pentru bărbați și 

femei. Societățile patriarhale au dezvoltat o gândire comună care a dus la o atitudine socială inadecvată 

provocând mișcarea feministă. Începând de la Platon și pe măsură ce ne îndreptăm spre sfârșitul secolului al 

XIX-lea și în XX-lea, feminismul capătă prioritate și militează pentru schimbarea statutului femeii în 

societate. Aspecte precum educația, dreptul la vot, inegalitățile culturale, inegalitățile legale, poziția femeii în 

scena socială și politică s-au schimbat din cauza multor voci din literatură care au contribuit la cristalizarea și 

apoi dezvoltarea conceptului.  

Cuvinte cheie: feminism, concept, literatură, ficțiune, personaje, viziune, societate patriarhală. 

 

The concept of feminism has been defined by many authors, researchers of more social 

fields. It was defined as the concern with gender equality and the promotion of equal rights 

for men and women. According to Merriam-Webster, it’s “the theory of the political, 

economic, and social equality of the sexes” and “organized activity on behalf of women’s 

rights and interests.” 

The origin of the word “feminism” comes from 1870nin France as feminism, although 

authors tell that it may have been used before then. It was met in the book "A Vindication of 

the Rights of Women" written by Mary Wollstonecraft and was published in 1792. 

Patriarchal societies developed common thinking that led to a common social attitude 

where the man was seen as a dominant force and all political, economic, and cultural 

decisions were taken by him. This type of society associated man with words like strong, 

rational, protective but woman was considered as being emotional, weak, submissive. The 

well-known thinkers of that days reflected the society`s point of view through their writings 

like Aristotle who states that: “The man is by nature superior, and the female inferior; and 

the one rules and the other is ruled” or Darwin who said that “Women are of a characteristic 

of … a past and lower state of civilization.” 

THE CONCEPT OF FEMINISM 

LITERATURE AS A STONE ROLL OF FEMINISM CONCEPT 

Oxana PAVALACHE, student, Faculty of Pedagogy, TSU 
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That is why, during centuries, in the society where the woman was de-voiced, 

devalued, has no access to education or vote appeared feminist movements whose aim was 

to achieve equality between women and men. They act, speak, write and advocate on behalf 

of women's name. In fact, the roots of feminism come from old-old times, from the 

philosopher Plato, who in his writings, spoke about the political and sexual equality of 

women saying that woman is as strong and wise as a man.  

But, despite this, the woman remained to be a possession for many centuries during 

which many women`s voices tried to oppose the common vision. Literature is the vehicle 

that always reflected society`s point of view. One of the first woman that made her living by 

her pen is the famous Christine de Pizan (1364–c. 1430), she did that to support her family 

and to create a more positive view of women. Christine wrote to support women, encourage 

them to escape their traditional roles. She was the author of The Book of the City of Ladies 

and The Treasure of the City of Ladies both allegories describing a city built on the good 

works of women.  

The book of the City of Ladies is a narration in which the author creates a collection of 

parables presenting through them the nature of women. Her literary work consists of many 

stories where the writer presented the tale of city construction. The City of ladies functions 

as an imaginative concept, a product of the writer`s mind where are displayed the women`s 

best attributes and greatest accomplishments.  

Later, appeared one of the most important works of feminist philosophy is the book- 

,,A Vindication of the Rights of Woman’’ which was written by Mary Wollstonecraft. She 

told that women are human beings deserving of the same fundamental rights as men. She 

argues that women's education ought to match their position in society and that they are 

essential to the nation because they raise its children and could act as respected 

"companions" to their husbands. She was often characterized as the first feminist 

philosopher.  

Vindication of the Rights of Woman was published in 1792, it was the second volume 

of this nature by Wollstonecraft, the first being directed towards the rights of men which 

was a response to Edmund Burke’s reflections on the French Revolution in 1790, and it is 

one of the first works that can unambiguously be called feminist. While Wollstonecraft does 

call for equality between the sexes in the Rights of Woman, especially in particular areas of 

life, such as morality and education, she does not explicitly state that men and women are 

equal. Her ambiguous statements regarding the equality of the sexes have since made it 

difficult to classify Wollstonecraft as a modern feminist. Mary Wollstonecraft didn`t use the 

notion of feminism in her works as it didn`t exist then but her work inspired the new 

generation of women writers that followed.  

Even if there were women voices that started the wave of feminism in the 17-th, 18-th 

centuries, were enough writers that promoted traditional society`s attitude regarding the 

woman`s role in society. Sarah Stickney Ellis (1799-1872) is an example of an author that 
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shows how it was thought to be the role of woman in that century. She is the author of 

numerous books, mostly written about women's roles in society. She argued that it was the 

religious duty of women, as daughters, wives, and mothers, to provide the influence for 

good that would improve society. Ellis’s popular conduct book The Daughters of England 

states that women must “be content to be inferior to men” which follows her literary themes 

of specific roles for specific genders.  

Another writer, Coventry Patmore, in The Angel in the House (1858) is a long 

narrative poem that promotes a domestic centred ideal of women and femininity. He 

idealized women as devoted, docile wives and mothers; paragons of domesticity, virtue, and 

humility. His poem followed all traditional stereotypes of the woman at home raising the 

children while the husband earns money for the family. 

The same attitude towards a woman`s role in society was promoted by Victorian 

perception. Again is very well seen the Victorian way of thinking from literature. John 

Ruskin, in his work, Of Queens Gardens said that men and women completed each other 

with women’s passive nature and men’s active role. Men are developed in such a way as to 

be active, progressive, and defensive. Comparing the man with the woman he said that 

women are not built for battle, (yet interestingly they may rule which was probably added as 

an aside to Queen Victoria). However, female intellect is such that she will be better at 

‘sweet ordering, arrangement, and decision. Analysing how was feminism concept 

promoted and built through literature is very important to consider great writers` voices who 

wrote fiction such as Jane Austen, Charlotte Smith, and The Brontë Sisters.  

Jane Austen (1775-1817), an English novelist of romantic fiction highlighted in her 

fiction the dependence of women on marriage to secure social standing and economic 

security. She was one of the best female authors of her time but she remained anonymous 

and unmarried all her life. Her characters from Pride and Prejudice, the snobbish Caroline 

Bingley lists the skills required by any young lady who considers herself ‘accomplished’: 

“A woman must have a thorough knowledge of music, singing, drawing, dancing, and the 

modern languages….; and besides all this, she must possess a certain something in her air 

and manner of walking, the tone of her voice, her address and expressions…”. All of this is 

emphasised in contradiction to being labeled as a ‘bluestocking’, the name was given to 

women who had devoted themselves too enthusiastically to intellectual pursuits.  Austen’s 

female characters tend to lead her books, but at the same time despite having this agency, 

they remain constrained by the rules of society.  

Charlotte Smith wrote To Melancholy in 1785, has since become one of her more 

famous. In it, the poet is stood by the banks of a river, listening to the wind and watching 

the mist rise up off of the water. It is cold, damp, and getting dark… the perfect breeding 

ground for ghosts. She imagines she can see the ghost of the poet Thomas Otway and 

concludes that she actually likes feeling melancholy. Many saw her work as a reflection of 
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female sensibilities and emotional tendencies which served to reinforce the stereotypical 

sense of female nature as described by Ruskin. 

The Bronte Sisters-Charlotte, Emily and Anne, well known poets and novelists who 

originally published under male pseudonyms that showed the limited women`s possibilities. 

Their female characters Charlotte from Jane Eyre, Emily from Wuthering Heights were 

strong revolutionary models of woman for those years. The author says within her heroine 

“I am no bird; and no net ensnares me: I am a free human being with an independent will” -

Charlotte Brontë, Jane Eyre. So, In Jane Eyre, Charlotte Brontë created a heroine who was 

“poor, obscure, plain and little,” yet in possession of a steely resolve, self-respect and a 

strong moral compass. Brontë’s emotional words excited its critics-conservative 

commentator Lady Eastlake condemned Jane Eyre as “the personification of an 

unregenerate and undisciplined spirit.” Later feminists found inspiration in Jane’s passion 

and resolve in her integrity and self-belief. 

Another great author that feeds the feminism concept was Virginia Woolf with the 

famous book A Room of one’s Own in which the author hypothesizes the existence of 

Shakespeare’s sister, Judith, equally as gifted as the writer was. However, gender prevents 

her from having “a room of her own”, so the main character cannot obtain an education or 

find profitable employment because she is a “woman”. Finally, her innate artistic talents 

will therefore never flourish, for she cannot afford a room of her own. Through Judith, 

Woolf explains to the world how the destruction of women (women writers especially) is 

occurring, because it isn’t that females lack talent, as shown by Judith, but that they are 

never allowed any opportunities to demonstrate them. 

The voices of 20-th century feminism were shared by Simone de Beauvoir The Second 

Sex (1949) that was seen as foundational work of 20th-century feminism. She declares that 

French society (and Western societies in general) are patriarchal like Woolf, believed that 

the male defines what it means to be human. Julia Kristeva is another personality that 

contributed to modern feminism, she talks about the creation of another semiotic world of 

language for women based on body gestures.  

In conclusion, as we move towards the end of the 19th century and into the 21st the 

features of feminism gain priority. Features like education, right of vote, cultural 

inequalities, legal inequalities, the position of women in the social, political scene have been 

changing due to these voices. Feminism has contributed a lot to the change of attitude 

towards women in society over the years and literature has been one of the fields that have 

facilitated the constitution and growth of the movement.  
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Rezumat. În articolul dat se face o analiză literară a cronotipului operelor literare, „Povara bunătății noastre” 

de Ion Druță și „Moromeții” de Marin Preda. 

Cuvinte cheie: cronotip, roman, timpul acțiunii, literatură. 

 

Abstract. This article analyzes the chronotype of literary works, "Povara bunătății noastre" by Ion Druta and 

"Moromeții" by Marin Preda. 

Keywords: chronotype, novel, time of action, literature. 

 

Marin Preda și Ion Druță practică în romanele lor o viziune specifică a spațiului și 

timpului, realizată mai ales prin descrierea exterioară a lucrurilor și fenomenelor, totodată 

fiind vorba de un univers circular și un timp discoidal. Timpul acțiunii în romanul lui M. 

Preda este unul bine determinat, identificabil și foarte îngăduitor: „ În câmpia Dunării, cu 

câțiva ani înaintea celui de-al doilea război mondial, se pare că timpul avea cu oamenii 

nesfârșită răbdare; viața se scurgea aici fără conflicte mari”. Dar, de fapt, în câmpul textului, 

timpul (ce se „mișcă” în rotații ample, se contractă și se dilată, rămânând, totuși, categorie 

obiectivă) devine un element ce dirijează, somează agresează.  

Acţiunea romanului Moromeții se desfășoară cu trei ani înainte de începerea celui de-al 

doilea război mondial (1937) într-un sat din „câmpia Dunării”, Siliştea-Gumeşti, într-o 

perioadă în care „timpul avea cu oamenii nesfârşită răbdare”, iar viaţa ţăranilor „se scurgea 

aici fără conflicte mari”. Axa fundamentală a romanului o constituie ideea timpului care, 

îngăduitor cu oamenii la începutul operei, revine simetric în final, răsturnând imaginea „vieţii 

tihnite”, când „timpul nu mai avea răbdare”. Romanul se bazează pe relaţia omului cu timpul 

și spațiul, a umanităţii cu istoria, la răspântia dintre epoci, când societatea se află sub presiunea 

unor evenimente zguduitoare. Autorul conturează imaginea dramatică a satului românesc 

surprins în tragismul evenimentelor ce vor sparge tiparele existenţei sale străvechi, prin 

dispariţia ţărănimii tradiţionale, a clasei sociale fundamentale aflate în declin şi supusă 

destrămării de către istorie [2]. 

Romanul „Povara bunătății noastre” cuprinde evenimentele ce se desfășoară în satul 

moldovenesc aproximativ în primele două decenii de după război. Credincios metodei sale de 

prezentare a evenimentelor și oamenilor, I. Druță nu face atât o istorie documentară a 

transformărilor și restructurărilor sociale și psihologice, cât caută, mai ales, să descopere 

implicațiile lor umane în destinul eroilor [3]. 

Ion Druță ilustrează în romanul său un timp (devorator de energii), în aprență cu destule 

date referențiale concrete: primul război mondial, perioada interbelică, cel de-al doilea război 

mondial, însemnele istorice ale segmentului postbelic etc. Dar acest timp continuu, ciclic mai 
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este, respectându-se o tehnică sadoveniană, cufundat în mitic, în imemorial. În romanul 

Povara bunătății noastre  timpul tensionează existența umană, valurile lui tulburi aducând 

peste ciutureni destule și dificile probleme, dar, în mare se produce impresia că totuși e unul 

suportabil, și Onache Cărăbuș se descurcă cu destulă lejeritate. În genere, este de remarcat o 

dominantă a prozei druțiene - socialul nu apare, de regulă, în toată complexitatea și violența 

sa, el este exprimat periferic pe calea viziunii personajelor, care îl receptează prin grile 

filozofice, mitice, existențiale. De unde și dimensiunele limitate, reducționiste ale unor 

fenomene de proporții: războiul, foametea, colectivizarea etc., pentru că personajele dictează 

sensurile parametrii realităților [1]. 

Pentru țăranul român lumea există și se manifestă pe acestea două coordonate care sunt 

spațiul și timpul. Viața omului, deși se rezolvă dincolo de timp, ea se trece în timp și prin el. 

Filosofia umanistă populară a vechiului sat, deși exprimă credința în alt ciclu al existenței, 

tratează problema timpului ca pe un fenomen necesar fără de care lumea și viața nu are sens. 

Timpul consumă și generează continuu în câmpul deschis al vieții umane [4]. 

Cronotopul literaturii timpului și cronotopul  operelor lui Druță se deosebesc în mod 

radical. În timp ce, urmărind meticulos manifestările prezentului, literatura o rupe cu tradițiile 

și cădea în imediatomanie, Druță abordând tematica trecutului și problematica general umană, 

își deschidea posibilitatea integrării propriilor căutări literare în șirul de eforturi creatoare ale 

generațiilor de scriitori antemergători. 

Scrutând  adâncurile etice ale trecutului și descifrând subtextele morale ale tradițiilor 

seculare, Druță și Preda descoperă pentru sine ceea ce Lucian Blaga numea matricea stilistică 

a poporului. Noțiunea de cauză era considerată de către filozoful-scriitor drept o calitate de 

bază a poporului și o trăsătură esențială a literaturii. „Matricea stilistică, afirmă el, e un 

potențial inconștient și are o situație privilegiată. Poporul e legat de ea, se definește prin ea, 

se afirmă prin ea. De aceea nici un popor nu poate avea vreun interes de a-și stinge singur 

matricea stilistică sau de a se lepăda de ea, cât timp aceasta se găsește încă în stare 

binecuvântată” [5]. 

Comunitatea de viață a satului tradițional a lui Marin Preda și Ion Druță a existat și el în 

cadrul acesta fundamental care este timpul. Aici activitățile omului se produc în funcție de 

ritmul anotimpurilor, de ritmul cosmic, de la mersul cerului până la cel impus de fenomenele 

meteorologice, dar acestea activități se depun și în funcție de prezența unor reprezentări și 

unor rânduieli tradiționale care ordonează și îndrumează viața obștească. 

Cronotopul în romane face parte din imaginea satului. Imaginea monografică a satului 

românesc ține de realismul operei. Scene precum jocul călușului, spălatul pe picioare, 

imaginea muncilor agricole (seceriș), dar si înregistrarea vieții de familie de zi cu zi, imagine 

ce scoate la iveală un adevărat cos al existenței țărănești. Relaţionând cu cele spuse mai sus 

putem afirma că timpul stă la temelia organizării vieţii obşteşti a satului tradițional, în care se 

desfăşoară toate activităţile, ritmează şi dă sens faptei şi cugetului ţăranului român. 
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În concluzie, timpul prezentat în romanele Moromeții și Povara bunătății noastre  apare  

în viața  țăranului român nu numai ca un cadrul al vieții lui particulare, ci și ca un determinant 

indirect, acelea al dimensiunii sociale, în mijlocul căreia el este obligat să trăiască.  

Spațiul satului este și el concret, indiferent că privește ograda, ulița, vatra satului sau 

hotarul. Tot ce-i aparține are însușiri deosebite, caractere specifice, proprii. Ambii autori 

practică o viziune deosebită a spațiului și timpului, realizată mai ales prin descrierea 

exterioară a lucrurilor și fenomenelor. Ei au reușit în operele sale să surprindă timpul sacru și 

mitic care dăinuia în acel sat tradițional românesc.  

De remarcat că legătura aceasta  dintre starea actuală a poporului și matricea lui stilistică, 

dintre prezent și istoria lui sau, cum zice Druță, dintre sfârșitul și începutul lucrurilor, deschide 

largi perspective și pentru cea de a treia față a timpului-viitorul. Ea, această legătură, este, 

înainte de toate una calitativă. Elementul matricei stilistice nu e pur și simplu, un detaliu al 

trecutului util și prezentului, ci o celulă germinatoare, care conține în sine ideea întregului. E 

ideea de dezvoltare a lui Mihai Eminescu, preluată de Lucian Blaga și continuată – fie în mod 

conștient, fie la nivelul unei simple intuiții și de către Marin Preda și Ion Druță.  

Lectura operelor literare, „Povara bunătății noastre” de Ion Druță și “Moromeții” de 

Marin Pred, ca mijloc de instrucţie şi educaţie, are o importanţă deosebită în pregătirea 

elevilor la intrarea în viaţă, în alegerea profesiunii şi a modelului de urmat. 

Există numeroase biblioteci și librării care pun la dispoziția cititorului un ansamblu de 

opere literare care valorifică societatea în care trăim, care ne vorbesc despre virtuți și vicii, 

despre oameni simpli și personalități notorii ale neamului basarabean. Din nefericire, 

progresul științifico-informațional și oportunitățile pe care le oferă tehnologiile digitale au 

micșorat rândul cititorilor. O cauză ar fi și accesul la cărțile electronice. Fapt îmbucurător, 

căci „cititul” nu este abandonat. Însă numărul cititorilor virtuali, oricum nu acoperă numărul 

celora ce nu-și dau interesul pentru lectură.. 
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Creativitateа constituie una dintre cele mai importante valori umane, sociale și 

educaționale. Rolul creаtivității în procesul culturii și civilizației este deosebit de important, iar 

învățământul contemporan manifestă o preocupare accentuată pentru educarea aptitudinilor 

creative. 

Dezvoltarea creativității de la o vârstă fragedă, va permite pregătirea unor personalități, 

care să facă față progresului în știință, artă, producție, va contribui la dezvoltarea armonioasă a 

omului și la formarea unei personalități creative, care se va putea adapta la condițiile de continuă 

schimbare a vieții.  

Management de tip creativ presupune anticiparea cerințelor în elaborarea unui proiect de 

înnoire, iar schimbarea se reazlizează original, cu alte cuvinte presupune capacitatea de a produce 

și de a avea idei noi. Acest tip de management este esențial în asigurarea continuității procesului 

de producție și urmeaza să posede următoarele: disponibilitate energetică, posibilitatea de 

adaptare cu ușurință la schimbări, capacitatea de a genera rapid un număr mare de idei, 

originalitatea pentru generarea unor soluții deosebite, capacitatea de a depăși tiparele, 

selectivitatea, memoria creatoare și autodisciplină.  

În opinia psihologului I. A. Taylor „creativitatea este capacitatea de a modela experiența în 

forme noi și diferite, capacitatea de a percepe mediul în mod plastic și de a comunica altora 

experiența rezultată,” în timp ce in viziunea cercetatorului E. P. Torrance ,,creativitatea este 

procesul modelării unor idei sau ipoteze, al testării acestor idei și al comunicării rezultatelor”. 

Psihologul I. A. Taylor distinge, pe baza analizei valorii produselor creative, cinci trepte 

ierarhice de creativitate, după cum urmează: 

1.Creativitatea expresivă reprezintă de exemplu desenele spontane ale copiilor. 

Caracteristicele acestor produse, prin extensie — ale creativității expresive, sunt nu abilitatea, 

originalitatea, claritatea, valoarea, ci spontaneitatea și libertatea de expresie.  

2.Creativitatea productivă. În acest stadiu individual, însușindu-și anumite informații și 

tehnici, a ajuns la un nivel nou de îndemânare și de realizare a unui produs științific sau artistic 

finit. Acum se remarcă tendința spre restrângere și controlarea jocului liber și spre dezvoltarea 

unor tehnici, a unor priceperi necesare producerii de lucruri finite. 

3.Creativitatea inventivă constituie ingeniozitatea acțiunii cu materiale tehnice și metode. 

Creativitatea inventivă implică flexibilitatea în perceperea de relații noi și neuzuale între părțile 
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anterior separate. Această formă nu contribuie, însă direct la elaborarea de idei fundamentale noi, 

care sunt produsul unei creativități de ordin superior, ci doar la o nouă utilizare a unor elemente 

vechi. 

4.Creativitatea inovatoare este întâlnită la un număr mai restrâns de persoane. Acest tip de 

creativitate implică modificarea semnificativă a principiilor care stau la baza unui întreg domeniu 

al științei, artei etc. și necesită o remarcabilă aptitudine de conceptualizare abstractă. Realizarea 

acestei performanțe este posibilă atunci, când principiile fundamentale sunt înțelese la un nivel 

care să permită o transformare fundamentală, o îmbunătățire prin modificare, o inovație. 

5.Creativitatea emergentă (imprevizibilă) este cea mai înaltă și cea mai rară formă. În acest 

caz, sunt dezvoltate, la nivelul cel mai abstract și mai profund, principiile sau ipotezele cu totul 

noi, în jurul cărora se dezvoltă noi școli [13;14 ]. 

Creativitatea este considerată de mulți psihologi un proces format din faze (etape), parcurse 

pentru rezolvarea problemelor sau inventarea noilor produse. Unii experți consideră, totuși, că ea 

poate fi descrisă ca o succesiune de faze ale unui model. De exemplu, Vinacke (1953) consideră 

că gândirea creativă în artă nu urmează un model segmentat în faze .Unul din modele timpului 

ale procesului de creație a fost propus de G. Wallas (1858-1932), după cum urmează: 

Pregătirea este o fază de preparare, când are loc definirea, observarea și studiul problemei, 

se adună infomații și materiale de bază asupra problemei, pentru a construi o cunoaștere solidă a 

subiectului (domeniului).  

Incubația este o perioadă în care problema este lăsată deoparte, pentru o vreme care poate 

dura minute, săptămâni sau chiar ani.  

Intimarea (avertizarea) este o fază asociată cu un sentiment care precede, deseori, intuiția 

creativă. 

Iluminarea - noua idee sau viziune creativă apare brusc din procesarea inconștientă a 

informației. În știință se vorbește ca fiind din intuiție, iar în arte este considerată inspirație.  

Verificarea - în această fază finală, cunoscută și ca validare, întreprind activități pentru a 

verifica ideea apărută prin iluminare și rezolvarea ei, dacă este necesară o eventuală eliminare a 

unor erori sau lacune [ Ibidem,p.29-30 ]. 

J. P. Gilford a ajuns la concluzia că testele tradiționale utilizate pentru măsurarea 

inteligenței nu sunt relevante în aprecierea creativității, încât se rezumă la studierea gândirii 

convergente, în consecință, psihologul american a elaborat baterii de teste menite să măsoare 

comportamentul creativ și care sunt axate pe gândirea divergentă, acestea fiind: 

Fluența, care exprimă rapiditatea și ușurința de a produce, în anumite condiții, cuvinte, idei, 

asociații, propoziții sau expresii; pentru evaluarea acestui factor se solicită subiecților, de 

exemplu, mai multe sinonime pentru un cuvânt dat ș.a. 

Flexibilitatea, care exprimă capacitatea de a modifica și restructura eficient mersul gândirii 

în situații noi, de a găsi soluții cât mai variate de rezolvare a problemelor. 

Originalitatea, care este capacitatea de a emite idei noi, soluții ingenioase, neconvenționale, 

neobișnuite, se consideră a fi originale acele răspunsuri care frapează..  
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Elaborarea, care se referă la capacitatea de a planifica o activitate. ținând seama de cât mai 

multe detalii, de a anticipa rezultatul final, de a dezvolta și finaliza o idee. 

Sensibilitatea la probleme, care este capacitatea de a remarca cu multă ușurință fenomenele 

neobișnuite, sesizând prezența unor probleme acolo, unde majoritatea nu le observă. 

Redefinirea (sau restructurarea), care vizează abilitatea de a folosi într-o manieră nouă, 

neobișnuită, un obiect sau o parte a acestuia [7, p.102]. 

Cercetătorul S. Shore (1990) a descoperit trei tipuri de blocaje ale creativității: emoționale, 

culturale și perceptive: 

Blocajele de tip emoțional presupun teama de a nu comite o greșeală, de a nu părea 

extravagant, capacitatea de a se destinde, dependența excesivă fată de opiniile altora, lipsa 

competenței de a depunde efort susținut pentru a desfășura procesul de rezolvare a unei probleme 

de la identificarea ei până la soluționare. 

Blocajele de ordin cultural sunt dorința de a se conforma modelelor sociale, dorința de 

apartenență, o prea mare încredere în statistici și experiența trecută, punerea pe prim plan a 

factorilor economici sau practici în luarea deciziilor, slaba capacitate de a transforma sau modifica 

ideile, o prea mare încredere în logica a ceea ce se numește rațiune, o exaltare excesivă fată de 

spiritul grupului, conducând la conformism. 

Blocajele de ordin perceptiv se referă la incapacitate de a se interoga asupra evidentului, 

o incapacitate de a se distinge între cauză și efect, dificultatea de a defini problema sau refuzul de 

a se sesiza, dificultatea de a diferenția între fapte și probleme, îngustarea excesivă a punctului de 

vedere, credința negative [10, p.111-112]. 

Vârsta preșcolară este parte a psihologiei vârstelor și a fost multă vreme considerată o etapă 

neimportantă din punct de vedere a achizițiilor psihologice, un interval de timp în care copiii nu 

fac altceva decât să se joace, iar defapt acest joc are o importanță crucială în dezvoltarea copilului 

deoarece îi dezvoltă abilitățile cognitive și învață noi modalități de interacțiune socială [ 12, p.34]. 

Între tip toate schimbările socioculturale care au avut loc pe tot parcursul secolului trecut, 

au condus la studierea mai aprofundată a modului în care înțelegem astăzi rolul și importanța 

dezvoltării psihologice a copilului. 

Autoarea britanică, M. Lowenfeld este de părere ca: ,,niciodată nu e prea devreme pentru a 

începe educarea creativității copiilor”, deci activitatea creativă a copilului nu trebuie să fie 

îngrădită de nici un fel de limite, interdicții sau critici din partea adultului. Tot ea este convins că: 

,,aptitudinile și factorii necesari creativității pot fi dezvoltați și transferați” de la sensibilitatea față 

de probleme, până la originalitate [ 5, p.78 ].  

Psihologul de origine daneză E. Erikson divizează în cercetările sale formarea pesonalității 

în opt stadii psihosociale: copilul mic; copilăria mică timpurie; vârsta jocului; vârsta preșcolară; 

adolescența; prima tinerețe; maturitatea; bătrânețea. 

Copilul mic se naște cu nevoi, trebuințe fiziologice pe care părinții trebuie să le satisfacă, 

iar în cazul în care nu sunt satisfăcute trebuințele celui mic atunci ne putem confrunta cu prima 

criză, datorită neglijării din partea părinților. Copilul se atașează de părinți prin sentimentul de 

securitate și de încredere că părinele îi poate satisface toate nevoile. În opoziție cu atașamentul 
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este respingerea, atunci când copilul se simte abandonat și neajutorat deoarece părinții nu îi 

satisfac nevoile. Încrederea este un sentiment pe care fiecare mamă îl formează diferit la copilul 

său.Cercetătorul E. Erikson este de părere că ambele sentimente, atât cel de încredere cât și cel 

de neâncredere, sunt învățate. Eșecul în dezvoltarea sentimentului de încredere se poate răsfrânge 

până la maturiate, trecând în frustrare sau depresie. 

Copilăria mică timpurie, în aceată perioadă se dezvoltă o serie de deprinderi motorii care îi 

dau posibilitatea ca copilul să fie independent. În această perioadă copiii v-or învăța să se 

deplaseze până la obiectele de care au nevoie fără ajutorul mamei, v-a apuca obiecte și le va 

percepe cu ajutorul degetelor, palmelor. Rușinea și îndoiala i-au naștere în această perioadă, din 

cauza sentimentului de a fi controlat de alții și de a-și pierde propriul control. 

Vârsta jocului este perioada în care copii sunt preocupați să joace diferite roluri, fetele își 

imită mamele, astfel își dezvoltă afecțiunea feminină iar băieții învață sa fie competitivi pentru a 

câștiga o poziție favorabilă în ochii mamei. 

În această perioadă, care în literatura de specialitate este numită vârsta jocului copii încep 

să se comporte conform realității, încep să își atingă diferite scopuri pentru care demersurile sale 

motrice și cognitive l-au pregătit [15, p.41]. 

Vârsta cuprinsă între 3-6/7 ani, reprezintă perioada din viața copilului, în care au loc 

progrese remarcabile în toate planurile dezvoltării lui: somatic, psihice cât și în planul vieții 

relaționale, în opinila lui C. Dragu. Este considerată perioada în care au loc transformările 

deosebite ale copilului, evoluții spectaculoase și acumulări în toate aspectele dezvoltării sale. 

Conform celor expuse mai sus deducem că în perioada preșcolarității jocul rămâne 

activitatea dominantă, doar că această activitate trebuie să fie corelată cu sarcini de ordin educativ. 

În literatura de specialitate o contribuție majoră cu teoriile sale legate de joc, le-a adus L. D 

Vigotski (1896-1934), care considera că activitatea de joc este principalul factor al dezvoltării 

generale a copilului. Acelaș cercetător menționează că: ,,în joc copilul se comportă totdeauna 

dincolo de vârsta sa medie, dincolo de comportamentul său cotidian, în joc este ca și cum ar fi 

puțin mai înalt decât el însuși“ [5, p. 256-258]. 

Jocul constituie o adevărată pregătire profesională pentru activitatea viitoare, jocul fiind 

orientat spre activitatea socială pe care copilul o observă, o imită și o transpune.  

Cercetătorul L. D. Vigotski opinează că a respecta particularitățile de vârstă a copilului este 

de fapt luarea în considerație a cerințelor reale ale copilului și perspectivele apropiate ale 

dezvoltării psihice a acestuia iar sarcinile trebuie formulate în așa fel încât să constituie un 

puternic stimulent pentru dezvoltarea psihică a copilului [12, p. 34.]. 

Activitatea preferată a copiilor la această vârstă este anume jocul care totodată este și foarte 

benefică deoarece: dezvoltă imaginația, conturează comportamentele iar strategiile mintale sunt 

încărcate de o simbolistică amplă și o emoționalitate complexă, fapt care crează perioadei 

preșcolare acea unicitate ce face să fie minunată vârsta de aur.  

Pentru dezvoltarea aptitudinilor creative în cadrul activităților muzicale au fost elaborate 

o mulțime de metode activ-participative, care mai sunt numite și metode interactive cum ar fi: 

brainstorming, explozia stelară (starbursting), metoda pălăriilor gânditoare, caruselul, multi-
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voting, masa rotundă, interviul de grup, incidentul critic, philips 6/6, tehnica 6/4/3, controversa 

creativă, tehnica acvariului, tehnica focus grup, patru colțuri, metoda frisco, sibectica, buzz-

groups, metoda delphi, sinectica [9, p. 42]. 

Tehnicile enumerate mai sus pot facilita exprimarea membrilor grupului; prin ele se 

explorează potențialul intuitiv și asociativ, se pot extrage idei și sugestii novatoare.  

Unii autori consideră că situația de grup reprezintă un stimul pentru indivizi, îi poate elibera 

pe mulți de blocajele lor interioare, iar asociațiile se pot produce cu o mai mare ușurință. Sunt 

însă și situații cănd grupul poate reprezenta o frână pentru indivizi, împiedicându-i să se 

concentreze și să dezvolte idei noi. Chiar dacă există anumite controverse referitoare la 

posibilitatea stimulării creativității prin intermediul grupului, sunt extrem de răspândite cursurile 

de educare a creativității, care fac apel la tehnicile de grup și care au înregistrat rezultate 

semnificative în această direcție. 
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Abstract. Multiplicity of invariant straight lines for polynomial differential systems plays a key role in 

integrability [1], stability of the system, existence of limit cycles, center problems etc. There are definitions 

for different kinds of multiplicities of invariant straight lines. In this paper, we will investigate the algebraic 

multiplicity for the invariant straight line at the infinity for the quartic differential systems, and we will 

describe some algorithms and will show some source code in Mathematica.  

Keywords: quartic differential system, invariant straight line, algorithm. 

 

Rezumat. Multiplicitatea liniilor drepte invariante pentru sistemele diferențiale polinomiale joacă un rol 

cheie în integrabilitate [1], stabilitatea sistemului, existența ciclurilor limită, probleme de centru etc. Există 

definiții pentru diferite tipuri de multiplicități de linii drepte invariante. În această lucrare, vom cerceta 

multiplicitatea algebrică pentru linia dreaptă invariantă la infinit pentru sistemele diferențiale de gradul patru, 

vom descrie unii algoritmi și vom arăta un cod sursă în Mathematica. 

Cuvinte cheie: sistem diferențial de gradul patru, linie dreaptă invariabilă, algoritm. 

 

Introduction 

We consider a real polynomial system of differential equations  

( )

( )
( ) 1,,
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and the vector field  

( ) ( ), ,P x y Q x y
x y

 
= +

 
X                            (2) 

associated with system (1). Denote ( ) ( ) max deg ,degn P Q= . If 4n = , then the system (1) is 

called quartic. 

Definition 1:  An algebraic curve ( ), 0f x y = ,  ,f x yC , is called invariant algebraic 

curve for the system (1), if there exists a polynomial  ,fK x yC , such that the identity  

( ) ( ) ( ), ,ff f x y K x y=X                             (3) 

holds. 

In this paper we’ll investigate the algebraic multiplicity of invariant straight lines, i.e. 

invariant algebraic curves in the form ( ),f x y x y  = + + . There are different types of 

multiplicities of invariant algebraic curves of differential polynomial systems, see for 

instance [2]. In this paper we will use the notion of algebraic multiplicity of an invariant 

straight line. In qualitative study of dynamical systems, invariant straight lines have a great 
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significance. The problem about the number of invariant straight lines that a polynomial 

differential system can have is studied in [3]. In [4,5,6,7] are treated some problems of 

coexistence of invariant straight lines and limit cycles and coexistence of invariant straight 

lines and singular points of center type. The classification of cubic differential systems with 

maximum number of invariant straight lines including their multiplicities were obtained in 

[8,9]. The cubic systems with exactly eight invariant straight lines were were studied in 

[10]. As we have shown, the existence of an invariant straight line and their multiplicity can 

play a major role in the integrability of the system, existence of limit cycles, stability of the 

system, center problem and others. 

Obtaining the algebraic formulas  

Definition 2: Let  m xC  be the the C  -vector space of polynomials in  xC  of degree at 

most m . Then it has dimension dim

dim mR C += , where by dim  we denoted the dimension of the 

phase space. Let 1 2, ,..., Rv v v  be a base of  m xC . If k  is the greatest positive integer such that 

the k -th power of ( ),f x y  divides det RM , where 

( ) ( ) ( )
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                 (4) 

then the invariant algebraic curve f  of degree m of the vector field X  has algebraic 

multiplicity k . 

In the above definition, the expression ( )1

1

R v−X  means that the operator X   is applied 

1R −  times on vector 1v , i.e. ( ) ( )( )1k k

i iv v+ =X X X . To apply this definition to planar 

(dim 2= ) quartic ( 4n = ) systems with invariant straight lines ( 1m = ) we denote the base of 

vector space  1 xC  via 1 2 31, ,v v x v y= = = .  Then the polynomial det RM  can be written in the 

form: 

( ) ( )det .RM P Q Q P−= X X  

Let’s consider the following quartic differential system: 

2 2 3 2 2 3

00 10 01 20 11 02 30 21 12 03

4 3 2 2 3 4

40 31 22 13 04

2 2 3 2 2 3

00 10 01 20 11 02 30 21 12 03

4 3 2 2 3 4

40 31 22 13 04

x a a x a y a x a xy a y a x a x y a xy a y

a x a x y a x y a xy a y

y b b x b y b x b xy b y b x b x y b xy b y

b x b x y b x y b xy b y

 = + + + + + + + + + +


+ + + + +


= + + + + + + + + + +


+ + + + +

              (5) 

According to (1), the right hand sides of the system (5) are denoted by ( ),P x y  and ( ),Q x y . 

The degree of the polynomial det RM  is equal to 11 and is given by the following formula: 

( ) ( )( ) ( )( )( )deg det 1 2 8 3 3 1 / 24RM d d d d n= + + + + − . 
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For this system, we need to study the invariant straight line at the infinity, therefore we 

will use one of the Poincaré transformations. Let’s use the transformation 
1

,
y

x y
z z

→ → , 

then the system (5) will take the following form: 

4 4

5

1 1
, , ,

1
, .

y y
P yz P z Q

z z z z

y
Q z P

z z





    
= −   

    


  =    

       (5) 

Describing the algorithms 

First we will create the procedure pol[P_,Q_] that calculates the polynomial det RM  

for any planar differential systems with invariant straight lines.  Then we will create the 

procedure psix[p_,q_] that will calculate the right hand sides of (5). This is achieved by 

using the substitution of variables 
1

,
y

x y
z z

→ →  in polynomials ( ),P x y  and ( ),Q x y  and 

then using the formulas from (5). To use the procedure pol[P_,Q_]  we must have ,x y  as 

variables of the phase space, therefore we will substitute ,zy x y→ → . Now, the straight 

line at the infinity for the system (5) it is described by the equation 0y = . Using the 

procedure pol[P_,Q_] for the system (5), we obtain a polynomial, if ky  is a factor in this 

polynomial, then the straight line at the infinity has the algebraic multiplicity equal to k . If 

we want that the invariant straight line at the infinity to have algebraic multiplicity equal to  

1k + , then we will divide the polynomial det RM  with ky , we’ll substitute 0y =  and will 

group all the remaining coefficients near the same powers of x .  

Source code 

The procedure pol[P_,Q_], that calculates the polynomial det RM , has the following 

code: 

 

We wrote the procedure psix[p_,q_] in the form: 

 

At last, to generate the equations which must be canceled in order for the invariant straight 

line at the infinity to have greater multiplicity by one unit, we use the following code: 

151



 

Here via grad we denoted the current degree of the invariant straight line at the infinity. To 

show the code in action, we present the following printscreen, which illustrate the equations 

that must be canceled so that the system (4) has the invariant straight line at the infinity of 

the multiplicity equal to two. 
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Rezumat. Limba este tezaurul rezultat din practica vorbirii unei comunități. Limba literară are un aspect 

supradialectal și suprasocial, adică modul de exprimare specific graiurilor sau unor grupuri aparte de vorbitori 

nu se încadrează în limba literară. În lucrările artistice, în operele scriitorilor, în funcție de scopul urmărit, pot 

apărea anumite abateri de la normele literare, care sunt justificate de situații de comunicare și de intențiile 

artistice ale autorului. Unul dintre aceste devieri este anacolutul, care este un fenomen de discontinuitate 

sintactică, specific vorbirii orale. 

Cuvinte cheie: Structură anacolutică, limbă literară, anacolut, oralitate, abatere, normă lingvistică, 

corectitudine. 

 

Abstract. Language is the treasure resulting from the practice of a community speaking. Literary language has 

a supradialectal and suprasocial aspect, ie the mode of expression specific to speech or to separate groups of 

speakers does not fall within the literary language. In artistic works, in the works of writers, depending on the 

purpose established, there may occur certain deviations from the literary norms, which are justified by 

communication situations and the author’s artistic intentions. One of these deviations is the anacoluthon, which 

is a phenomenon of syntactic discontinuity, specific to oral speech. 

Keywords: anacolutical structure, literary language, anacoluthon, orality, deviation, the linguistic norm, 

correctness. 

 

Limba este un fenomen social, diferit de la un popor la altul – şi un fenomen istoric, 

diferit de la o epocă istorică la alta. Limba, ca instrument social, a apărut şi s-a dezvoltat în 

procesul muncii, urmând constituirea şi dezvoltarea societăţii umane. Se poate spune că limba 

a generat apariţia conştiinţei sociale. Odată ce este un fenomen social, limbă suportă mai 

multe modificări și abateri de la normă. În liniile cele mai generale “limba” reprezintă (după 

Saussure) un tezaur, rezultat din practica vorbirii unei comunități, un sistem gramatical care 

există virtual în creierul fiecăruia. Limba literară are un aspect normat, fixat de gramatici și 

de alte lucrări normative. Ea are caracter supradialectal și suprasocial, adică modul de 

exprimare specific graiurilor sau unor grupuri aparte de vorbitori nu se încadrează în limba 

literară. În lucrările artistice, în operele scriitorilor, în funcție de scopul urmărit, pot să apară 

anumite abateri de la normele limbii literare, care sunt justificate de situații de comunicare și 

de intențiile artistice ale autorului [2, p.10]. 

Componenta stilistica fundamentală a prozei lui Ion Creangă este, fără îndoială, 

oralitatea. Scriitorului îi sunt mai dragi vorbele rostite decât cuvintele scrise [9, p. 11]. 

O altă trăsătură a scrierilor sale este prezența anacoluturilor. Termenul provine din fr. 

anacoluthe, gr. anakolouthon ,”întrerupere”, ”Figură de stil care constă în întreruperea 

continuității sintactice în propoziție sau în frază. În general, anacolutul, în limba literară, este 

considerat o greșeală, exceptând situațiile în care se reproduce stilul oral. Motivat estetic, 
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anacolutul este întâlnit și în poezie: Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de aur. (M. 

Eminescu, Memento mori) [8, p.33] 

Anacolutul este un fenomen de discontinuitate sintactică specific vorbirii libere. Un 

anumit tipar sintactic cu care se începe fraza este abandonat pe parcurs și continuat de un alt 

tipar de construcție. Greșeala se produce pentru că vorbitorul își regândește formularea chiar 

în timpul emiterii mesajului sau pentru că uită pe parcurs cu ce tipar de construcție și-a început 

enunțul. 

Nedelcu Isabela este de părerea că abaterile, în operele literare, nu sunt întâmplătoare, 

motivând că: “Multe abateri sunt valorificare în creațiile literare, pentru a caracteriza 

personajele și în cadrul în care se desfășoară evenimentele” [5, p.25]. Este evident că în aceste 

cazuri noi nu vorbim de greșeli, ci despre o marcare stilistică intenționată de autor. 

Această idee este susținută și de Vitalie Marin, Domnia Sa menționează următoarele: 

Utilizarea în stilul beletristic a unor elemente proprii, spre exemplu, stilului oficial-

administrativ nu poate fi admisă decât în scopul redării unor situații comice, al caracterizării 

prin limbaj a personajului respectiv, în scopul unor parodieri [10, p. 40]. 

Ceea ce poate fi admis în anumite tipuri de texte, nu poate fi acceptat în altele. Este 

inadmisibilă, de exemplu, folosirea unor elemente, proprii stilului vorbirii orale sau stilului 

artistic, în uzul actelor de cancelarie sau al operelor științifice. Dacă atracțiile paronimice, 

tatutologiile, cacofoniile, pleonasmele și construcțiile anacolutice sunt acceptate în texte 

(pentru că au un rol definitoriu), atunci într-un text din stilul oficial-administrativ (o cerere, 

de exemplu) aceste elemente nu își pot găsi locul. Într-o eminisune de știri, în cadrul unei 

prelegeri sau orice cadru oficial, abaterile de la normă nu sunt tolerabile. 

În afara unor situații speciale, cum au fost amintite mai sus, abaterile de la norma 

lingvistică sunt greșeli mai mult sau mai puțin grave și ele nu trebuie să fie utilizate. Însă Ion 

Creangă își pătrează autenticitatea și originalitatea caracterelor sale datorită utilizării 

construcțiilor anacolutice. Această abatere aici nu are rolul de greșeală de stil, ci de a 

demonstra marca scrierilor sale - oralitatea.  

În literatură, utilizate ca marcă a oralității ori ca procedeu de carecterizare a vorbirii 

personajelor, construcțiile anacolutice pot avea drept rezultat accentuarea unei unități scoase 

în relief prin tăietura sintactică, în aceste situații, anacolutul poate fi considerat figură [6, p. 

66-67]. 

În literatura de specialitate, structurile anacolutice sunt privite sub două unghiuri ca: 

❖  accidente sintactice; 

❖ figuri de stil. 

Cunoaștem că o figură de stil este un procedeu utilizat cu scopul de a spori expresivitatea 

unei comunicări. Respectiv, după părerea Irinei Patraș, anacolutul este o ruptură sau 

discontinuitate în construcția unei fraze. Greșeală, din punctul de vedere al limbii literare, 

anacolutul este utilizat și ca figură de stil perfect motivată estetic [7, p. 38]. 
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Această idee este susținută de Angela Lungu și Cristina Duca: “Anacolutul este 

incongruență sintactică, apărută din cauza neconcordanței dintre modelul logic și realizarea 

gramaticală. În majoritatea cazurilor, considerat greșeală, anacolutul poate fi figură de stil, 

dacă este utilizat ca marcă a oralității, în vorbirea personajelor, sau dacă tinde să scoată în 

relief o secvență prin discontinuitate sintactică” [4, p. 199]. De exemplu: “Moșneagul, când 

a văzut-o, i s-au umplut ochii de lacrimi și inima de bucurie. (Ion Creangă, Fata babei și fata 

moșneagului). În exemplul respectiv, anacolutul nu este considerat o greșeală, dar capătă o 

valoare estetică. 

“Anacolutul, susține Mioara Avram, este o greșeală de exprimare- și anume o greșeală 

gramaticală de domeniul sintaxei-, dar numai din punctul de vedere al limbii literare, de 

cultură sau exemplare. Chiar la acest nivel, al limbii literare, există unele tipuri de anacoluturi 

consacrate sau măcar tolerate, dar cele mai multe tipuri sunt categoric respinse dintre cele mai 

infamante. În alte varietăți funcționale ale limbii, în primul rând în vorbirea populară și în cea 

familiară, anacolutul nu reprezintă o greșeală, ci un procedeu specific. De aceea, el poate fi 

utilizat în literatura artistică drept figură de stil pentru caracterizarea realistă a vorbirii unor 

personaje, sub aspectul apartenenței socioculturale sau al situației de comunicare, pentru 

redarea oralității și a unor stări emotive” [1, p.4].  

Situații de acest gen le atestăm în creația lui Ion Creangă: “Fetele împăratului 

întâmplându-se de față când a fost lovit Spânul pe Harap- Alb, li s-au făcut milă de dânsul...” 

(Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb). 

Pentru distincția între greșeală și figură de stil intersectează deci caracterul intenționat 

sau involuntar al unui anacolut și nivelul de limbă, varietatea funcțională sau contextual 

situational în care apare [1, p.4]. Din cele expuse de către Mioara Avram, înțelegem că 

anacolutul, în limbajul științific, oficial-administrativ, nu poate avea justificare stilistică, ele 

sunt pur și simplu niște greșeli.  

Discontinuitatea sintactică reprezentată de construcțiile anacolutice are manifestări la 

nivelul realizării formale a enunțului, care privesc categoriile gramaticale de caz, persoană și 

număr [3, p.745].  

Dicționarul de științe ale limbii identifică patru tipuri de anacolut: 

a) al cazului, provocat de intenția de a începe propoziția sau fraza cu un substantiv sau un 

pronume în nominativ- Subiect, abandonată apoi în favoarea cazului dativ sau acuzativ; 

b) neconservarea persoanei pronominale sau verbale (când între părțile sintactice ale unei 

construcții cu pronume personal este intercalată o construcție verbală impersonală); 

c) al inconsecvenței numărului în desfășurarea logică a aceluiași enunț; 

d) dezacordul formelor pronominale (mai ales a celor relative) în diferite cazuri și folosirea 

greșită a locuțiunilor conjuncționale) [6, p.67]. 

Perioada în care opera lui Creangă a apărut a fost cea în care limbajul popular era bine 

diferențiat de cel cult, iar acest aspect era cel mai bine reprezentat în aria vocabularului și al 

expresiilor folosite. Limbajul folosit în creația sa, în care predomină anacolutul, nu era 
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identificat ca fiind neapărat regional, ci popular, diferența semnificativă înregistrându-se, mai 

ales, la nivelul fonetic, lexical, dar și morfologic. 

În Amintiri din copilărie, Ion Creangă evocă imaginea satului natal, a casei părintești și 

a copilăriei în care, prin construcții anacolutice se impune în lumină emiția evocării alături 

de un ton nostalgic, de altfel nespecific jovialului Creangă. 

Aplicat în stilul beletristic, anacolutul devine marcă stilistică, valoare expresivă cu mare 

pondere în actul receptării mesajului. Are loc o deplasare dirijată a accentului afectiv de pe 

acțiune pe subiectul acesteia: “Nuștiu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii 

mele…parcă-mi saltă și acum inima de bucurie” 

Construcția anacolutică de mai sus este începutul unei comunicări propozițioanle 

întrerupte de o enumerație amplă, care, prin coordonare, dezvoltă complemente 

circumstanțiale de relație cu determinările atributive aferente unui mesaj provocat de o 

nostalgică rememorare. Prezența anacolutului sugerează sentimentul unității care-l domină pe 

autor-personaj. Astfel, acesta se regăsește în fiecare element din universul casei părintești. 

Sentimentul declarat exploziv în finalul frazei definește o stare, o retrăire. Prin corijarea 

anacolutului vom obține construcția: …dar eu parcă mă bucur și acum…, care nu poate fi 

comparată cu structura propusă de autor: ... dar eu, parcă-mi saltă și acum inima de bucurie, 

ultima fiind mai expresivă, sugerând aspirația autorului de a reintra în universul copilăriei. În 

așa mod, Creangă abandonează logica desfășurării evenimentelor, preferând reordonarea 

acestora pe o axă afectivă temporală. 

Folosind termeni regionali, expresii dialectale, ziceri tipice, ritmate, figuri de stil 

specifice, autorul nu copiază limba țărănească, ci o recrează și o toarnă în tiparele unei rostiri 

individuale, de o maximă originalitate. Limba fixată de Creangă în opera sa este cea vorbită 

cu atâta culoare de țăranii din nordul Moldovei, iar procedeele lui stilistice sunt, în cea mai 

mare parte acelea ale literaturii noastre populare. 

De asemenea, el folosește vorba vorba de duh, zicala, proverbul, maxima populară, dar 

cu o varietate și o bogăție de valori afective extraordinară. Acestea și construcțiile anacolutice 

devin o componentă a stilului lui Creangă, prin frecvența lor și prin faptul că împlinesc mai 

întotdeauna o imagine. 

În creația lui Ion Creangă întâlnim mai multe tipuri de anacolut: 

− al cazului: 

Fata împăratului, cum a ajuns la casa mirelui, i-au plăcut palatul și socrii. (Ion 

Creangă, Povestea lui Harap-Alb); 

− al persoanei:  

Сe folos să citesc orice carte bisericească, dacă nu știi a însemna măcar câtuși de puțin. 

(Ion Creangă, Amintiri din copilărie); 

− al numărului:  

Și când vântul au aburit, iaca și ei la Sfânta Duminică iar au sosit. (Ion Creangă, 

Povestea lui Harap-Alb);  
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− dezacordul formelor pronominale:  

... ei cum au dat de căldurică, pe loc li s-au muiat cioalanele. 

Fenomenul de anacolut se poate manifesta de mai multe ori în cuprinsul aceluiași enunț, 

dezorganizând întreaga structură a enunțului. Proza lui Creangă mizează pe crearea unui efect 

de oralitate populară și este în general receptată în epocă și ami târziu, ilustrând vorbirea 

populară. Sintaxa lui Creangă este, în mod evident, un amestec de sintaxă cultă și de mărci 

ale oralității. Straturie stilistice ale limbajului artistic înglobează și registrele stilistice, prin 

care se transpun diversele variante ale limbii în stilul beletristic și se codifică repere spațio-

temporale ale universului ficțional, componente psiho-sociale și tipare comportamentale ale 

persoanjelor, strategii discursive ale eului rostitor 

Așadar, limbajul popular cuprinde fapte de limbă generale, răspândite pe întreg teritoriul 

locuit de români, fără a fi însă și literare, și este condiționat de factorul socio-cultural care 

imprimă o amprentă specifică asupra vorbitorilor. Utilizat ca variantă stilistică în opera 

literară (folclorică/cultă) presupune situarea naratorului, a personajelor/eului liric în sfera 

culturii populare printr-un limbaj marcat de specialitate și indici ai implicării afective. 
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Rezumat. În articol este descris fenomenului Bullying la elevii de vârsta școlară mică, sunt evidențiate cele 

mai dese forme prin care elevii manifestă o astfel de conduită și formele prin care sunt supuși victimizării. 

Sunt analizate cât de eficiente au fost modalitățile de prevenire și diminuare a acestui fenomen la școlarii 

mici. 

Cuvinte cheie: fenomenul bullying, comportament de tip bullying, elevi de vîrstă școlară mică, agresor, 

victimă, modalități de prevenire și diminuare a fenomenului bullying. 

 

Abstract. The article describes the phenomenon of bullying in young school children, the most frequent 

forms by which students manifest such behavior are highlighted and the forms in which they are subjected to 

victimization. It is analyzed how effective were the ways to prevent and reduce this phenomenon in young 

school children. 

Keywords: the phenomenon of bullying, bullying behavior, young school children, aggressor, victim, ways 

to prevent and reduce the bullying phenomenon. 

 

Bullying-ul produce probleme emoționale și de comportament care pot continua să se 

dezvolte la maturitate. Cauzele și formele de manifestare a fenomenului bullying sunt 

manifestate la toate generațiile de copiii și tineri. Se remarcă o întinerire a fenomenului care 

poate fi observat deseori la elevii din clasele mici și se manifestă în conduită sub forme de 

intimidare, hărțuire, izolare sistematică a unuia sau a mai multor copii din clasă. Odată cu 

creșterea accesibilității internetului, hărțuirea are loc și în spațiul virtual: prin comunicații 

mobile, poștă electronică și în rețelele sociale sunt răspândite poze denigratoare, mesaje 

jignitoare și amenințări (cyberbullying).  

Deși, a străbătut mai multe secole, termenul de „bullying” în Republica Moldova se 

vehiculează de câțiva ani. Însă Rădăcinile etimologice ale cuvântului bullying se pot regăsi 

încă în secolul XVI, abia în secoul XX acest cuvânt a dobândit definițiile academice folosite 

astăzi.  

La baza studierii fenomenului Bullying a stat D. Olweus, ce menționează că doar acel 

copil se consideră că manifestă un comportament de tip bullying ce întrunește următoarele 

elemente: are intenția de a face rău, posedă o putere mai mare, manifestă acțiuni agresive 

repetate [3]. Studii relevante referitor la formele bullying-ului, a atitudinii copiilor fată de 

fenomenul dat au fost realizate de către cercetătorii I. Whitney, P.K. Smith, K. Rigby, S. P. 

Limber, K. Lagerspetz, E. Munthe, E. Bazelon, Е. Н. Ожиевa, С. Ю. Чижовa, И. С. Кон. 

Cercetătorii W. Taglieber,  J. Pregrad, K. Rigby au scos în evidență unele caracteristici ale 

copiilor ce au tendința de a agresa pe alții. 

Bullying-ul este tradus prin diversele tipuri de abuz emoţional, dar şi fizic, ce poate fi 

intenţionat (intenţia vădită a agresorului de a cauza răni fizice şi psihice), dar şi repetat, 
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agresorul profitând de faptul că victima  nu ripostează şi nu face plângere la conducerea 

şcolii unde situaţia o cere (Bonea V.).  

În continuare, ne-am propus să identific modalități de prevenire și diminuare a 

comportamentului de tip bullying, acesta fiind și scopul prezentei cercetări. Dar pentru 

aceasta este necesar de a determina nivelul iniţial de manifestare a bullying-ului în 

comportamentul elevilor de vârstă școlară mică. Astfel grupul experimental a constituit-o 

elevii claselor a III-a a Liceului Teoretic din Mun. Chișinău. 

Pentru a identifica comportamentul de tip bullying sau a unor elementelor ce duc spre 

manifestarea unei astfel de conduite, în cadrul experimentului de constatare am aplicat două 

chestionate:  

❑ Chestionarul de agresivitate (Aggression Questionnaire/AQ/BPAQ) A.H Buss și M. 

Perry este un instrument format din 29 de itemi, ce folosește un model multidimensional de 

evaluare cu ajutorul a patru scale a celor patru componente ale comportamentului agresiv: 

agresivitatea fizică, agresivitate verbală, furie, ostilitate [4]. AQ a fost conceput pentru a 

determina cât de agresiv este un individ și cum se poate manifesta această agresivitate. 

Aceste patru dimensiuni măsoară o varietate de forme spre exemplu: agresivitatea fizică se 

caracterizează prin lovituri, piedici, mușcat, zgâlțâit; agresivitatea verbală prin înjurături, 

amenințări, cuvinte urâte în adresa cuiva; furia este o stare extremă de iritare în care se 

pierde stăpânirea de sine, mânie nestăpânită; ostilitatea se manifestă prin bârfe, farse [5 

p.3]. 

❑ Chestionarul de autoevaluare pentru elevi construit de Stevens V., De Bourdeaudhuij 

I., Van Oost P. (2000) Acesta cuprinde trei scale (agresivității de tip bullying, victimizării și 

comportamentelor positive). Prin intermediul chestionarului se evaluează frecvenţa hărţuirii, 

victimizării şi comportamentelor prosociale precum şi formele hărţuirii şi victimizării 

(intimidare; râs batjocoritor; poreclire jignitoare, răspândire zvonuri false; distrugerea 

obiectelor; rănire fizică; izolare socială). Pentru obținerea datelor corecte se analizează atât 

la nivel individual fiecare item în parte cât și la nivel global al celor trei scale. În urma 

chestionării se vor identifica elevii agresivi-neagresivi, victime- nu sunt victime, cei mai 

populari- și mai puțin populari [1]. 

În continuare voi prezenta datele pentru prima probă a Chestionarului de agresivitate 

(Aggression Questionnaire/AQ/BPAQ) A.H Buss și M. Perry. Datele înregistrate ne 

sugerează că în ambele clase elevii manifestă comportament agresiv sub toate cele patru 

dimensiuni. Scala cu cel mai înalt nivel întâlnit în ambele clase este agresivitatea fizică, 

urmată de ostilitate și furie, iar apoi de agresivitatea verbală. Aș putea afirma, că elevii 

folosesc frecvent agresivitatea fizică ca modalitate de apărare, sau ca răspuns a stărilor de 

furie. 
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Figura 1. Rezultatele obținute la cele patru scale a Chestionarului de agresivitate 

Un nivel mai înalt de agresivitate este manifestat în clasa a III-a B cu 52%, iar pentru 

clasa a III-a A îi este caracteristic 43 %. Prezentarea grafică o putem observa în figura de 

mai jos. 

 

Figura 2. Prezentarea grafică a nivelului de agresivitate obținut cu ajutorul 

Chestionarului de Agresivitate la etapa de constatare 

Pentru cea de a doua probă a Chestionarului de autoevaluare pentru elevi construit de 

Stevens V., De Bourdeaudhuij I., Van Oost P. (2000) am obținut următoarele rezultate ce ne 

sugerează că elevii din ambele clase sunt predispuși de a manifesta uneori comportament 

bullying, dar nu pot fi excluși de a fi ei însuși victime. În mare măsură sunt deschiși să 

reacționeze adecvat, manifestând comportamente pozitive. 
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Figura 3. Rezultatele obținute la cele trei scale a Chestionarului de autoevaluare 

pentru elevi 

În Fig. 4. sunt prezentate rezultatele obținute pentru manifestarea comportamentului de 

tip bullying la fete și la băieți. Deci din întregul lot experimental băieții manifestă 

comportament de tip bullying 20,1% iar fetele doar 9,5 %. 

 

Figura 4. Manifestarea bullying-ului în dependență de gen 

La etapa formativă am elaborat și am implimentat un program având ca scop 

diminuarea comportamentului de tip bullying în rândul elevilor de vârstă școlară mică prin 

cunoașterea motivelor și consecințelor fenomenului bullying-ului și consecințele 

manifestării acestui fenomen în relația cu semenii. 

Programul de prevenire și diminuare a comportamentului de tip bullying la elevii de 

vârstă școlară mică este format din 10 ședințe și a fost aplicat în grupa experimentală (clasa 

a III-a B), unde se pune accent pe relațiile pozitive ale grupului, gestionarea corectă a 

emoțiilor, stăpânirea crizelor de furie, valorificarea potențialului fiecărui elev și scoate în 

evidență caracteristicile personale ale fiecărui în parte.  

Deci, studierea fenomenului dat la elevii din clasele a III-a dovedesc că acesta se 

întâlnește la vârsta dată sub diferite forme și se manifestă în dependență de gen, mediu 

educațional.  Băieții aleg mai mult forma fizică, fetele – cea verbală, fapt confirmat și de 

alte studii. Cu toate acestea, elevii la vârsta dată sunt mai mult victime decât agresori.  
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Din rezultatele obținute în urma chestionării elevilor din ambele clase, am constatat că 

elevii care se manifestă agresiv posedă  și un comportament de tip bullying expus prin 

diverse forme. Ceea ce ne îngrijorează este faptul că sunt expuși riscului de a deveni mai des 

victime acestui fenomen, iar cei care sunt agresați la rândul lor agresează pe alții mai slabi 

ca ei. Iar acest lanț va dura până la infinit.  

La vârsta școlară mică acest tip de comportament se întâlnește tot mai frecvent. Drept 

motive ar servi că adulții tolerează actele de violență, le consideră ca un mod de adaptare; 

un alt motiv ar fi că în pauze copii nu sunt supravegheți, iar coridoarele, WC-uri sunt 

locurile în care agresorii atacă victimele. La școlarii mici bullyingul se manifestă prin 

amenințări, porecle, jigniri, tras de păr, piedici, izolarea din grup.  

Partea experimentală a cercetării a demonstrat că bullyingul se întâlnește la vârsta 

școlară mică sub diferite forme și se manifestă în dependență de gen, mediu educațional. 

Băieții aleg mai mult forma fizică, fetele – cea verbală. Elevii la vârsta dată sunt mai mult 

victime decât agresori.  

Reieșind, din aceste sinteze, venim cu unele recomandări pentru cadrele didactice, 

psihologii școlari:  

➢ Să nu ignore sau diminueze comportamentul de tip bullying chiar dacă pare că 

în claasa de elevi el nu este; 

➢ În momentul depistării astfel de comportamente să ia o poziție clară față de 

agresor explicându-i consecințele pentru victimă;  

➢ În clasele primare în cazuri de bullyng să fie implicați părinții; 

➢ Să organizeze consilieri individuale sau în grup: atât agresorii, cât și victimele 

au nevoie de ajutor, de îndrumare, de sprijin. 
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Rezumat. În articol se cercetează rolul personalității managerilor în exprimarea stilului managerial în 

instituție. Se prezintă, de asemenea, clasificarea stilurilor manageriale după diferite principii, descrise în 

literatura de specialitate. 

Cuvinte cheie: manager, stil managerial, comportament. 

 

Summary. The article investigates the role of managers' personality in expressing the managerial style in the 

institution. It also presents the classification of managerial styles according to different principles, described 

in the literature. 

Keywords: manager, managerial style, behavior. 

 

În teoria şi practica managerială, personalitatea managerului ocupă un loc extrem de 

important. Una din cauzele care împiedică şi pereclitează calitatea activităţii manageriale este 

tocmai abordarea sumară şi de suprafaţă deci şi nesatisfăcătoare a problemelor ce ţin de 

personalitatea managerului. 

De regulă, se atribuie managerului un stil numai atunci când are o personalitate bine 

definită şi reuşeşte să o valorizeze prin atitudine şi activitate. Managerul deţine rolul principal 

în dimensionarea performanţelor instituției conduse, punându-și în mod decisiv amprenta pe: 

asigurarea unui climat psiho-moral pozitiv, de colaborare, şi destindere în interiorul instituției, 

luarea celor mai multe decizii, motivarea angajaților şi rezolvarea problemelor. 

Personalitatea managerului cuprinde un ansamblu de trăsături, însuşiri, capacităţi şi 

aptitudini, care se manifestă în comportamentul acestuia fiind valorificate în cadrul 

managementul instituției. Ea se constituie şi se manifestă ca o sumă de însuşiri şi acţiuni 

manageriale, concrete, desfăşurate în cadrul instituției. 

Spiritul ofensiv al managerului, capacitatea de a-și prelua riscul și răspunderea față de 

unele acțiuni ce depind de factori mai puțin cerți pentru alții, intuiția sa față de acțiunile 

viitoare, siguranța de sine și calmul în relațiile cu partenerii, autoritatea pe care trebuie să o 

exercite ca manager, toate sunt determinate de personalitate.  

Elementele foarte complexe care țin de personalitatea managerului, respectiv 

temperamentul, caracterul, aptitudinile, inteligența, au o importanță deosebită. Tipul de 

temperament reiese din conduita și activitatea practică a managerului, din atentia, felul de a 

vorbi, sfera vieții sale emoționale etc. Caracterul scoate în evidență esența socială a 

managerului, sistemul de atitudini ale acestuia față de oameni, de propria persoană, de munca 

și de viață. Comportamentul este strâns legat de personalitate, ca rezultantă a dezvoltării 

însușirilor personale ale individului în contextul social în care trăiește și acționează. 

Trăsăturile personalității, calitățile native și cele formative, experiența, succesele sau 

eșecurile, toate acestea au rolul esențial în determinarea stilului managerial a fiecărui 

manager. [5, p. 34]. 

ROLUL PERSONALITĂȚII MANAGERILOR 

ÎN EXPRIMAREA STILULUI MANAGERIAL ÎN INSTITUȚIE 
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Exprimarea personalității în stilul managerial comportă două laturi: 

1. Latura instrumentală dată de aptitudini care sunt la rândul lor de doua feluri: 

➢ aptitudini legate de meseria de bază care, în cazul existenței lor, asigură dobândirea 

competențeiț profesionale; 

➢ aptitudini în desfășurarea muncii de conducere: inteligența, agerimea, 

perspicacitatea, intuiția, spontaneitatea, responsabilitatea, capacitatea de comunicare, de a lua 

decizii, abilitatea de a dirija oamenii, dorința de a conduce. 

2. Latura actionala dată de:  

- temperament și resursele energetice - aceste elemente țin de sănătatea, vigoarea, 

îndemânarea, energia, echilibrul, stăpânirea de sine a managerului, impuse de necesitatea 

animării subordonaților în procesul muncii și menținerii unui climat de munca destins. 

- caracter - aceasta reprezintă modul de manifestare a personalității managerului în 

atituținile cu subordonații, cu sine însăși, cu normele sociale, cu mediu instituțional. 

În funcție de trăsăturile personalității managerului putem diferenția următoarele stiluri 

manageriale: 

 

Figura 1. Stiluri manageriale în funcție de trăsăturile personalității managerului 

1. Stilul managerial introvert – managerii cu așa stil sunt persoane interiorizate, 

meditative, rezervate cu tendințe subiective.  

2. Stilul managerial extravert - managerii cu așa stil sunt persoane deschise lumii 

exterioare, aprige, nepotolite, vioi, comunicabile, istețe, sociabile cu tendințe obiective. 

3. Stilul managerial echilibrat – managerii cu așa stil sunt persoane meditative dar 

energice, deschise lumii exterioare, adaptabile dar cenzurate de filtrul introspecţiei. 

Echilibrații constituie prototipul managerului. 

4. Stilul managerial compensat – managerii cu așa stil sunt persoane la care tipurile 

introvert şi extravert coexistă, alternând cu o anumită periodicitate. Managerii din această 

categorie acumulează fapte, observă, meditează asupra lor, trag concluzii și le verifică. 

Reprezintă tipul creator al managerilor. 

Stilurile manageriale variază larg în funcţie de personalitatea fiecărui 

conducător/manager, de condiţiile particulare ale formării sale. 
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W. J. Reddin, plecând de la propria teorie tridimensională a conducerii, prin care 

argumenta că valoarea unui manager și a stilului aplicat de el este apreciată prin gradul de 

preocupare pentru sarcini, pentru contacte şi pentru randament, evidenţiază opt stiluri 

manageriale dependente de structura personalității managerului: altruistul, evazivul, 

autocratul, ezitantul, promotorul, birocratul, autocratul consecvent, realizatorul [apud: 2]. 

 

Figura 2. Stiluri manageriale în dependență de structura personalității managerului 

1. Altruistul - manifestă un deosebit interes pentru oameni, neglijând rezultatele şi 

eficienţa. Deşi, acest gen favorizează o atmosferă de colaborare, lipsa exigenţei conduce la 

un randament scăzut şi la o lipsă de organizare. Acest gen de stil de regulă nu rezolvă situaţiile 

ci caută doar să le calmeze, lăsând ca aspectele critice să fie rezolvate prin trecerea timpului, 

de la sine. 

2. Evazivul - nu manifestă interes pentru nici una între cele 3 variabile (sarcini, contacte, 

randament), de aceea este tipul cel mai ineficient de manager. Acest manager reduce şi 

randamentul celorlalţi prin atitudinea sa. 

3. Autocratul - acordă importanţă îndeplinirii sarcinilor, neglijând relaţiile umane şi 

preocuparea pentru eficienţă. Are încredere redusă în oameni, considerând că aceştia au 

dezinteres pentru muncă şi ca urmare, ei trebuie controlaţi, dirijaţi şi pedepsiți cu sancţiuni, 

în cazul în care nu- şi îndeplinesc obligaţiile. De regulă, este împotriva iniţiativelor personale, 

considerând că subalternii trebuie să-şi asculte orbeşte şeful. 

4. Ezitantul - recunoaşte necesitatea preocupărilor pentru îndeplinirea 

responsabilităţilor şi a celor privind relaţiile în cadrul firmei. Totuşi, atitudinea sa îl face să ia 

decizii numai pe baza unor evenimente recente sau sub presiunea faptelor, evitând 

soluţionarea problemelor pe termen lung. Acest tip de manager face deseori compromisuri, 

încercând să nu dea satisfacţie celor care i-ar putea influenţa cariera, creând un climat de 

incertitudine şi fiind neeficient. 
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5. Promotorul - are încredere maximă în toată lumea, stimulează şi dezvoltă relaţiile 

umane precum şi calităţile personale ale subordonaţilor. Este eficient, favorizând cooperarea 

între subordonaţi şi stimulând salariaţii în obţinerea unor rezultate peste posibilităţile lor. 

6. Birocratul - nu este interesat de munca sa şi nici de relaţiile cu cei din jurul său. Este 

eficient deoarece respectă ordinile, regulamentele şi normele, pe care le consideră ca dogme. 

Acest tip de manager este subordonat regulamentelor şi practicilor din perioadele trecute şi 

nu are încredere în proiectele pe termen lung. El nu are idei şi nici nu urmăreşte dezvoltarea 

ideilor şi a relaţiilor umane.  

7. Autocratul consecvent - este tipul de manager care are încredere numai în propriile 

posibilităţi şi metode. Este preocupat de îndeplinirea sarcinilor şi de realizarea unei eficienţe 

maxime. Îi face pe oameni să-l asculte şi obţine ceea ce vrea. Are ambiţii, cunoaște bine 

normele şi metodele aplicate în cadrul firmei. Acesta este la curent cu noutăţile, este eficace, 

realizează un randament personal ridicat, însă nu ştie să obţină maximul de la subordonaţi. 

8. Realizatorul - acordă atenţie laturilor principale ale activităţii firmei, îndeplinirii 

responsabilităţilor, dezvoltării relaţiilor umane şi manifestă interes pentru creşterea continuă 

a eficienţei economice. Consideră că managerul are rolul de a organiza cât mai bine activitatea 

colaboratorilor, stabileşte standarde ridicate, pretinzând de la fiecare colaborator un 

randament maxim dar diferenţiat în raport cu posibilitatea fiecăruia; stimulează interesul 

colaboratorilor pentru găsirea soluţiilor de rezolvare a problemelor [2, p. 29]. 

Personalitatea managerului sintetizează o largă cultură generală de specialitate, un 

orizont filozofic, spirit de creativitate, nevoia de auto-perfecționare, ținuta morala. Fiecărui 

manager îi este proprie o anumită manifestare a personalității sale, aceasta fiind modelată în 

confruntarea permanentă cu membrii grupului condus. Această confruntare trebuie să aibă un 

caracter constructiv pozitiv deoarece urmeaza să creeze condițiile care să-i permită să ia 

decizia optimă și, deoarece succesul sau insuccesul acțiunilor întreprinse se răsfrâng atât 

asupra managerului cât și asupra colectivului sau. 

În aceeași ordine de idei, E. Avram E. și C. Cooper [1], P. Druker [3], L. Hostim [4], 

sugerează posibilitatea trecerii spre lărgirea numărului de criterii ce pot sta la baza implicării 

personalității managerilor în abordarea stilurilor manageriale. Autorii prezintă 

comportamentele posibile şi accesibile a managerilor  atașate stilurilor manageriale practicate. 

Astfel, sunt stabilite şapte comportamente ale personalității managerului: 

❑ managerul ia decizia şi o comunică; 

❑ managerul ia decizia, dar recunoaşte că există posibilitatea neacceptării ei, de aceea 

încearcă să-şi convingă subordonaţii să o accepte; 

❑ managerul prezintă ideile şi aşteaptă întrebări; 

❑ managerul propune variante decizionale, posibil de a fi modificate; 

❑ managerul prezintă problema, primeşte sugestii, ia decizia; 

❑ managerul stabileşte limitele şi cere grupului să ia decizia; 

❑ managerul permite grupului să acţioneze în limitele impuse de nivelul ierarhic 

superior. 
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Managerii pot opta pentru unul sau altul dintre aceste stiluri mangeriale, opţiunea lor 

fiind influenţată de o serie de forţe care ţin de manager, de subordonaţi, de situaţia în care 

aceştia se găsesc la un moment dat. Managerul deţine, prin funcţia sa, o anumită doză de 

autoritate formală. În virtutea acesteia el poate da instrucţiuni, lua decizii, da sancţiuni şi 

recompense etc. 

Viaţa a dovedit că managerii trebuie să se bazeze mai puţin pe autoritatea lor formală şi 

să găsească alte mijloace de a influenţa comportamentul subordonaţilor. La fel cum atributele 

cerute unui manager variază de la o situaţie la alta, tot aşa stilul de conducere trebuie să fie 

potrivit situaţiei. Atunci când accentul se pune pe rapiditate în luarea deciziilor, iar informaţia 

şi expertiza sunt deţinute de o singură persoană conducerea autoritară poate fi potrivită şi 

acceptabilă. Când condiţiile sunt schimbate, un stil democratic se poate dovedi mai eficient. 

Ceea ce contează de fapt este dacă stilul adoptat este sau nu eficient. 

Un manager cu o personalitate puternică este eficient și promovează întotdeauna o 

viziune, adoptă un stil managerial democratic, ia decizii corecte şi la timp, are capacitate de 

a gândi în perspectivă, este un bun coaching, om al viziunii, conduce eficient discuţiile, 

dinamizează grupul, stabilind obiective realiste, e pretenţios în ceea ce priveşte calitatea, îşi 

înţelege şi îşi controlează propriile emoţii, are încredere în forţele proprii, este uşor adaptabil, 

optimist, ambiţios, disponibil să acţioneze şi să profite de oportunităţi, deleagă sarcini de 

rutină, creează cadrul necesar pentru o activitate eficientă, comunică clar, încurajând 

feedback-ul, sprijină membrii echipei, formează echipa în adevăratul sens, menţine 

integritatea grupului, foloseşte tactici de persuasiune, prezintă empatie şi stimulează abilităţile 

celordin jur prin feed-back şi îndrumare [6, p. 56]. 

Este de menționat faptul că cei implicaţi în actul de conducere a instituției sunt oameni, 

aceștia sunt caracterizaţi de latura atitudinal emoţională care-şi pune amprenta în mod 

inevitabil asupra rezultatelor gestionării organizaționale. De aceea considerăm că managerul 

trebuie să fie conştient de limitările impuse de propriul stil managerial şi să demonstreze 

flexibilitate şi capacitate de adaptare la situaţia specifică acestui climat astfel încât să fie apt 

de a adopta stilul adecvat contextului specific fiecărui moment de conducere. 
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Rezumat. Sistemul educaţional este unul complex, care promovează reformele cerute de noile schimbări de 

ordin economic, social şi cultural survenite la nivel global. Oportunităţile de învăţare şi experienţele obţinute 

atât în mediul formal, cât şi în cel nonformal şi informal, contribuie la formarea şi dezvoltarea personalităţii 

umane. Prin urmare, articolul abordează interdependența dintre aceste trei forme generale ale educaţiei, ceea 

ce asigură funcţionalitatea sistemului educaţional. 

Cuvinte cheie: educație, forme ale educației, educația formală, educația nonformală, educația informală. 

 

Summary. The education system is a complex one, which promotes the reforms required by the new 

economic, social and cultural changes that have occurred globally. Learning opportunities and experiences 

gained both in the formal environment and in the non-formal and informal, contribute to the formation and 

development of the human personality. Therefore, the article addresses the interdependence between these 

three general forms of education, which ensures the functionality of the education system. 

Keywords: education, forms of education, formal education, non-formal education, informal education. 

 

În fiecare zi, fiecare dintre noi suntem supuşi, vrând/nevrând unui aflux informaţional 

şi unui bombardament mediatic cu sau fără intenţie pedagogică. Aceste influenţele multiple, 

resimţite sau nu ca fiind de tip educativ, pot acţiona concomitent, succesiv sau 

complementar, în forme variate, în mod spontan, incidental sau având un caracter organizat 

şi sistematic. 

În pedagogie, această realitate este reflectată cu ajutorul conceptului care defineşte 

formele generale ale educaţiei,fiind numite de cercetători „ipostaze ale educaţiei” (I. 

Şerdean, C. Cucoş); „genuri ale acţiunii educative” (Marin C. Călin); „moduri (tipuri) de 

educaţie” (G. Văideanu, M. Ionescu, I. Radu, V. Chiș,T. Cozma). Se consideră astfel că 

“formele generale ale educaţiei reprezintă modalităţile de realizare a activităţii de formare-

dezvoltare a personalităţii prin intermediul unor acţiuni şi/sau influenţe pedagogice 

desfăşurate, în cadrul sistemului de educaţie/învăţământ în condiţiile exercitării funcţiilor 

generale ale educaţiei (funcţia de formare-dezvoltare a personalităţii, funcţia economică, 

funcţia civică, funcţia culturală a educației)” [4 ]. 

Altfel spus, toate influenţele şi acţiunile educative care intervin în viaţa individului, în 

mod organizat şi structurat (în conformitate cu anumite norme generale şi pedagogice, 

desfăşurate într-un cadru instituţionalizat) sau, dimpotrivă, în mod spontan (întâmplător, 

difuz, neoficial), sunt reunite sub denumirea de forme ale educaţiei.  

Toate formele generale ale educației (formală, nonformală, informală )au un rol 

deosebit în formarea şi dezvoltarea personalităţii, conturând deziderate educaţionale şi/sau 

sociale şi răspunzând nevoilor de educaţie şi civilizaţie [1]. Formele educaţiei permit 

realizarea conţinuturilor generale ale educaţiei (educaţia intelectuală, educaţia morală, 
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educaţia estetică, educaţia tehnologică, educaţia fizică), îmbogăţite permanent prin 

contribuţia tuturor disciplinelor de învăţământ şi a “noilor educaţii” (educaţia ecologică, 

educaţia pentru democraţie, educaţia sanitară, educaţia pentru schimbare şi dezvoltare, 

educaţia pentru pace etc.). 

Tot din literatura de specialitate aflăm că fiecare formă se deosebește de celelalte 

printr-o serie de principii și semnificații,însă între ele se stabilește niște relaţii sau raporturi 

de „complementaritate”, „interdependenţă” sau „interferenţă”. Interdependenţa formelor de 

educaţie creează premisele desfăşurării eficiente a activităţii de formare şi dezvoltare socio-

culturală a individualităţii umane, în mod direct sau indirect, didactic sau extradidactic. 

Cercetătorul Constantin Cucoş (1996) pledează pentru integrarea celor trei tipuri de 

forme ale educației ,enumerând următoarele aspecte: 

✓ capacitatea de a răspunde la situaţii şi nevoi complexe;  

✓ conştientizarea unor situaţii specifice, cu totul noi; 

✓ o mai bună conştientizare a unor nevoi individuale şi colective; 

✓ o mai mare sensibilitate la situaţii de blocaj care cer noi abordări şi rezolvări;  

✓ ameliorarea formării formatorilor;  

✓ facilitarea autonomizării “formaţilor”. [5, p.38]  

Pentru a vedea diferența dintre cele trei forme ale educației, dar și pentru a analiza 

interdependența dintre ele, propun spre comparare următorul tabel: 

Tabelul 1. Formele educației 

Trăsătura 

caracteristică 
Educația formală Educația nonformală 

Educația 

informală 

1. Locul 

desfășurării 

Într-un cadru 

instituţionalizat (şcoli şi 

universităţi), prin 

intermediul sistemului de 

învăţământ, structurat pe 

trepte şcolare şi pe ani de 

studii. 

Într-un cadru 

instituţionalizat, dar situat 

în afara şcolii 

În afara unui cadru 

instituţionalizat din 

punct de vedere 

pedagogic, pe stradă, 

în magazine, în grupul 

de prieteni, etc. 

2. Finalităţi 

educative 

Finalităţile educative bine 

determinate, deduse din 

idealul educaţional şi sunt 

cuprinse în documentele 

şcolare. Sunt elaborate pe 

termen lung şi sunt 

generale. 

Scopurile sunt 

complementare educaţiei 

formale, cu accent pe 

anumite laturi ale 

personalităţii individului. 

Sunt elaborate pe termen 

scurt şi sunt specifice. 

Finalităţile sunt de altă 

natură decât cea 

pedagogică şi vizează 

un câmp mai larg. 

3.Conținutul Conţinutul este structurat, 

standardizat, organizat şi 

eşalonat pe cicluri, niveluri 

şi ani de studii. Este un 

proces de instruire realizat 

cu rigurozitate,care 

Conţinutul, mai flexibil, 

este prevăzut în 

documente special 

elaborate şi diferenţiat 

după vârstă, sex, interes, 

aptitudini, categorii socio-

Achizițiile fiind 

întâmplătoare, 

conţinutul este variat, 

nediferenţiat, 

neorganizat ori 

structurat din punct de 
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cuprinde planuri, 

programe, manuale, 

cursuri, materiale de 

învăţare etc. Are un 

caracter aplicativ întârziat. 

profesionale, interesul 

participanţilor, 

aptitudinile şi înclinaţiile 

acestora. Are un caracter 

aplicativ imediat. 

vedere pedagogic. 

4. Agenţii 

implicaţi 

Responsabilitatea revine 

cadrelor didactice, 

investite cu acest rol, 

având o pregătire specială. 

Educatorii nonformali 

sunt moderatori, 

animatori, adresându-se 

publicului larg, interesat. 

Educatori informali 

pot fi părinţii, 

prietenii, colegii, 

rudele sau alte 

persoane. 

5. Contextul 

metodic şi 

dotarea 

materială 

Dispune de un cadru 

metodic şi material investit 

special cu funcţii 

pedagogice specifice. 

Strategiile sunt căutate în 

scopul menţinerii 

interesului, iar dotarea 

materială tinde să fie de 

ultimă oră. 

Nu dispune de un 

context metodic şi 

material organizat. 

6. Evaluarea Evaluare este stresantă, 

exterioară şi se soldează cu 

note, sau calificative pe 

baza cărora se asigură 

promovarea. 

Evaluarea este mai puţin 

evidentă; se bazează pe 

autocontrol; uneori se 

acordă diplome de 

absolvire şi certificate de 

participare. 

Evaluarea se 

realizează la nivelul 

opiniilor şi reuşitelor 

personale şi sociale , 

pe baza analizei 

comportamentale şi 

factuale. 

7.Timpul de 

desfășurare 

Ocupă mai puţin de 1/3 din 

viaţa individului, fiind însă 

cea mai importantă ca 

premisă a formării şi 

dezvoltării personalităţii. 

Ocupă acea parte din 

timpul individului pe care 

acesta i-o alocă. 

Este un proces care 

durează pe tot 

parcursul vieții. 

Analizând informația din tabelul dat,dar și cea din literatura de specialitate,constatăm 

că toate formele educației oferă oportunități de învățare. Un „rol de dirijor” în educație se 

oferă educației formale (Bontaş, Ioan). Superioritatea educaţiei formale constă în faptul că 

„ea oferă pregătirea de bază în mod organizat, programat şi sistematic”.[6, p. 14]  

Educaţia formală şi educaţia nonformală se regăsesc într-un cadru instituţionalizat, 

structurat şi organizat din punct de vedere pedagogic, deosebindu-se prin formele şi 

modalităţile lor de realizare.  

Mai puţin structurată şi organizată din punct de vedere pedagogic, educaţia informală 

este situată în afara unui cadru instituţional de tip şcolar, având ponderea cea mai mare în 

timp şi spaţiu, nu poate susţine singură procesul formării şi dezvoltării personalităţii.  

Esenţiale în acest scop sunt educaţia formală şi cea nonformală prin care se asigură 

următoarele obiective: 

- însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale; 

- formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor 

practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice; 
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- asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autoinstruirii pe 

durata întregii vieţi; 

- profesionalizarea tinerei generaţii pentru desfăşurarea unor activităţi utile, 

producătoare de bunuri materiale şi spirituale. [ 2,p.95 ]  

Datorită evidenţierii unei valori educaţionale a experienţelor obţinute de elevi şi tineri 

prin intermediul educaţiei nonformale şi informale, s-a permis delimitarea următoarelor 

interpretări privind rolul prioritar a formelor generale ale educaţiei (formale, nonformale, 

informale) la formarea-dezvoltarea personalităţii umane [3, p.157]:  

 interpretările clasice a educaţiei evidenţiază rolul prioritar al educaţiei formale 

care „ghidează, completează şi corectează achiziţiile obţinute prin intermediul educaţiei 

ocazionale (informale) şi nonformale, exercitând o funcţie integrativă de sinteză a diferitelor 

experienţe trăite; 

 interpretările moderne evidenţiază posibilitatea preluării unor priorităţi şi pe 

terenul educaţiei nonformale care oferă un câmp motivaţional mai larg şi mai deschis 

procesului de formare-dezvoltare a personalităţii, având o capacitate rapidă de receptare a 

tuturor influenţelor pedagogice informale, aflate astfel, într-o expansiune cantitativă greu 

controlabilă.  

 interpretările postmoderne - realizabile din perspectiva paradigmei 

curriculumului - evidenţiază necesitatea integrării educaţiei informale în activitatea de 

proiectare a conţinutului instruirii în vederea valorificării efective a resurselor 

informaţionale ale acesteia şi a experienţei de viaţă a elevului [4, p. 63-64].  

În condiţiile actuale, pentru a răspunde la situaţiile educaţionale complexe, formele 

generale ale educaţiei nu pot fi abordate separat şi individual, deoarece se observă tendinţa 

de deschidere a uneia în raport cu cealaltă şi invers. Educaţia formală asigură condiţii 

favorabile pentru realizarea educaţiei nonformale şi informale, acestea din urmă oferindu-i 

achiziţii necesare unei bune desfăşurări a activităţii din şcoală. “Educaţia formală nu are 

decât de câştigat” dacă ţine seama de informaţiile şi modalităţile educaţiei informale şi 

nonformale. Pe lângă faptul că educaţia formală corectează şi completează achiziţiile 

obţinute prin celelalte două forme ale educaţiei, ea exercită o “funcţie integrativă, de sinteză 

a diferitelor experiențe trăite. Experienţa acumulată în cadrul educaţiei şcolare, adaptată şi 

valorificată în mod corespunzător este în măsură să contribuie la creşterea celorlalte forme 

de educaţie.” [1]. Cercetătorul român Ioan Cerghit consideră că interdependenţa formelor 

educaţiei poate fi analizată prin raportarea sa la trei niveluri de referinţă: 

✓ la nivel formal, educaţia formală se realizează prin organizarea sistemului de 

învăţământ pe “trepte şcolare ierarhice”, educaţie nonformală se concretizează prin 

elaborarea de “certificate şi diplome”, iar cea informală se desfăşoară la “locurile de 

muncă”; 
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✓ la nivel nonformal, educaţie formală include şi “activităţile extracurriculare”, 

educaţia nonformală cuprinde “activităţile extraşcolare”, iar educaţia informală se referă la 

activităţile de educaţie din familie;  

✓ la nivel informal, educaţia formală include “influenţele de grup”, educaţia 

nonformală cuprinde “participări” la diverse manifestări din viaţa culturală a societăţii şi 

educaţia informală reuneşte “experienţele cotidiene”. 

Este de menționat, că explozia informaţională la etapa actuală, a contribuit la 

evidenţierea rolului educaţiei informale, alături de cea formală şi nonformală, care deşi nu 

se realizează în instituţii cu funcţii pedagogice, totuşi ocupă cel mai mult din spaţiu şi 

timpul extraşcolar al elevilor şi tinerilor. Acest fapt se datorează progresului tehnologic şi a 

competenţelor elevilor şi tinerilor de a selecta, sistematiza, sintetiza şi utiliza informaţiile 

acumulate prin diferite modalităţi în cunoştinţe şi experienţe utile pentru formarea şi 

dezvoltarea personală. 

În concluzie putem spune că sistemul educaţional este unul complex, care promovează 

reformele cerute de noile schimbări de ordin economic, social şi cultural survenite la nivel 

global. Trebuie să recunoaştem, că oportunităţile de învăţare şi experienţele obţinute atât în 

mediul formal, cât şi în cel nonformal şi informal, contribuie la formarea şi dezvoltarea 

personalităţii umane. Prin urmare, interdependența dintre cele trei forme generale ale 

educaţiei trebuie privită ca una de complementaritate cu tendinţe de deschidere a uneia faţă 

de cealaltă – dinspre educaţia formală către integrarea şi valorificarea informaţiilor şi 

experienţelor de viaţă dobândite prin intermediul educaţiei nonformale şi informale , și 

invers, pentru a asigura funcţionalitatea sistemului educaţional. 
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Rezumat. Lucrarea de față reflectă o analiză a conceptului de comerț electronic vs comerțul tradițional, 

structura marketingului online și specificul său, inclusiv avantajele și dezavantajele comerțului online. Se 

descrie aplicația E-Commerce elaborată. 

Cuvinte cheie: programare web, web design, aplicație, comerț electronic. 

 

Abstract. This paper reflects an analysis of the concept of e-commerce vs. traditional commerce, the 

structure of online marketing and its specifics, including the advantages and disadvantages of online 

commerce. The developed E-Commerce application is described. 

Keywords: web programming, web design, application, e-commerce. 

 

Comerţul electronic reprezintă o tendință foarte actuală și la nivel mondial are o 

dinamică ascendentă pe măsură ce tot mai mulţi consumatori şi tot mai multe afaceri se 

conectează la web. Acesta permite oamenilor schimburi de servicii și de bunuri, depăşind 

barierele de timp şi desigur spaţiu - la orice oră din zi sau noapte cumpărătorul se poate 

conecta şi procura practic orice produs, de la oricare depărtare. Comerțul electronic este o 

parte a sistemului informaţional în care procesul de culegere, transmitere, stocare şi 

prelucrare a datelor se realizează utilizând elemente sau componente ale Tehnologiilor 

Informaționale, adică mijloace de calcul şi de comunicare moderne, produse software 

specializate, proceduri şi tehnici specifice, care se gestionează de personal specializat. Rolul 

sistemului informaţional în E-Commerce este de a transmite informaţia între diferite 

elemente ale acestuia. În cadrul sistemului informaţional, majoritatea activităţilor se pot 

desfăşura cu ajutorul tehnologiilor performante existente. 

În cadrul comerțului electronic pot fi tranzacționate bunuri și servicii digitale (fiind 

excluse fazele logistice) și locul în care sunt tranzacționate aceste bunuri digitale poartă 

denumirea de piață electronică (în limba engleză e-marketspace) – contextul virtual în care 

de fapt, cumpărătorii și vânzătorii se găsesc unii pe alții, se informează, se înțeleg și 

tranzacționează afaceri electronice. 

La nivel mondial, comerțul online a provocat schimbări în economia actuală, prin 

modul de a gândi în acest sens, inclusiv, prin modul de a dezvolta afacerile. Cea mai rapidă 

dezvoltare în domeniul E-Commerce o au piețele din Europa de Est, care au înregistrat o 

creștere anuală de aproximativ 21%, asta chiar dacă la nivel european se înregistrează o 

ușoară stagnare comparativ cu anii anteriori, iar 75% din tranzactiile online europene sunt 

realizate în țările din Europa Centrală și de Vest, primele poziții fiind ocupate de Marea 

Britanie, Franța, Germania, Spania și Italia. 

IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR DE PROGRAMARE WEB  

ȘI A ELEMENTELOR DE WEB DESIGN LA ELABORAREA  

APLICAȚIEI E-COMMERCE 

Marica SÎRBU, studentă, master Informatică 

Dorin PAVEL, dr., conf. univ. 

Catedra informatică și Tehnologii Informaționale, UST 
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În republica Moldova se susțin mai multe proiecte pe segmentul dat de activitate, în 

special prin crearea parcurilor IT. Scopul acestor parcuri este de a crea o platformă 

organizaţională pentru eficientizarea creşterii industriei tehnologiei informaţiei, atragerea 

investiţiilor, atât locale, cât şi străine, totodată, o chestiune importantă este și crearea unor 

noi locuri de muncă. E-Commerce reprezintă o soluţie pentru comercianţii care doresc să 

iniţieze sau să-şi extindă afacerea în mediul Internet. Beneficiari ai acestui serviciu pot fi 

companii atât din Republica Moldova cât şi de peste hotarele ei. Printre avantajele pe care la 

oferă serviciul, la noi în țară putem enumera: 

• reducerea costurilor logistice ale comerciantului; 

• scăderea costului de creare, procesare, distribuire, păstrare şi regăsire a informaţiei, 

prin crearea unui site web cu funcţia unui magazin virtual; 

• costuri de comunicaţie mai mici; 

• posibilitatea modelării produselor/serviciilor după nevoile cumpărătorilor; 

• accesibilitatea cumpărătorilor la o informaţie vastă; 

• sunt acceptate toate cardurile emise sub sigla VISA / MasterCard. 

• creşterea încrederii si a confortului cumpărătorilor-posesori de carduri bancare; 

• se extinde aria de adresabilitate, site-ul web al companiei devenind accesibil unui 

public mult foarte larg, inclusiv pe pieţele internaţionale. 

La nivel legislativ, comerțul electronic este reglementat de Legea Republicii 

Moldova privind comerțul electronic, iar în articolul 4 al acesteia sunt definite principalele 

concepte și noțiuni din domeniul dat. 

Lista de magazine online disponibile în țară nu este una impunătoare, printre care se 

remarcă: farmacie-online.md, elefant.md, autoport.md, flowers.md, top-shop.md, 

librarius.md etc. Conform topului 300 cele mai accesate site-uri de moldoveni, elaborat de 

Alexa Rank, Amazon, sunt identificate puţine site-uri ale magazinelor online, şi anume: 

bestdostavka.md, pandashop.md, 999.md, zap.md, arbuz.md ș.a. Categoriile preferate de 

cumpărătorii online sunt Electronice și Electrocasnice, Fashion & Beauty, Home & Deco, 

urmate de articole și accesorii pentru copii. Tendința specialiștilor în domeniu este ca în 

următorii 3-4 ani, peste 80% dintre vizitatori să folosească telefoanele mobile sau tabletele 

atunci când fac cumpărături online. Preferința pentru vizitele de pe mobil se vede peste tot 

în lume, însă comparativ cu alte piețe din regiune, sunt anumite caracteristici ce încurajează 

tot mai mult acest proces precum rapiditatea internetului, moment ce dezvăluie tendința 

consumatorilor pentru cele mai noi tehnologii. 

Ca și orice instrument tehnologic e-comerțul prezintă și dezavantaje, așa ca: 

▪ Imposibilitatea realizării cu succes a transferurilor online petru unele produse şi 

servicii (produse alimentare perisabile, bijuterii unicat etc.); 

▪ non-profitul în cazul anumitor produse; 

▪ nivelul de credibilitate scăzută; 

▪ obstacole de natură culturală şi legală, securitate și confideențialitate; 
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▪ dificultățile de integrare a bazelor de date şi a software-ului de procesare a tranzacţiilor 

tradiţionale cu software pentru comerţul electronic (servicii de integrare costisitoare). 

Cerințele generale pentru crearea unui magazin online sunt: 

- selectarea unui nume unic, sugestiv, atractiv și ușor de identificat; 

- identificarea și achiziționarea unui domeniu web și a serviciului de hosting; 

- utilizarea platformei E-Commerce, care este una foarte populară și potrivită pentru 

extensie în oricare gen de afacere. 

Un alt aspect important în elaborarea unei aplicații de e-comerț reprezintă web 

designul, factor extrem de important în strategia de marketing a oricărei companii. Site-ul ar 

trebui să conțină logo-ul companiei, numele acesteia, câteva cuvinte despre afacere și o 

afișare grafică frumoasă.  

Latura de programare web a unei aplicații de comerț electronic este determinantă, iar 

dezvoltatorul are la dispoziție un șir de limbaje de programare cunoscute: HTML, JAVA, 

JavaScript, PHP, C++, SQL, CSS, Bootstrap etc. Pentru elaborarea unui produs finit, 

funcțional, programatorul nu se limitează doar la un limbaj de programare, ci le integrează 

în dependență de scopul propus. 

Luând în considerare cele expuse mai sus, principiile, avantajele și dezavantajele 

comerțului electronic, dar și inspectând piața de desfacere și identificând o insuficientă de 

aplicații în domeniul matrimonialelor, autorul lucrării a elaborat un site pe aplicația e-

commerce destinat vânzării serviciilor matrimoniale: rochii de mireasă, verighete, invitații, 

felicitări, buchete de mireasă etc. 

 

Figura 1. Paginile de start ale site-ului de produse matrimoniale „Невестка” 
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Figura 2. Pagina cu serviciile site-ului de produse matrimoniale „Невестка” 

Paginile incluse în site-ul elaborat sunt atractive, ușor de accesat, sugestive și destinate 

unui public preponderent feminin, care este în pragul căsătoriei și caută diverse produse și 

servicii pentru organizarea nunții. Deoarece în republica Moldova acestui eveniment i se 

acordă o atenție deosebită, autorul a mizat pe acest fapt în scopul atragerii cumpărătorilor. 

Pentru o mai mare atractivitate și interes, au fost incluse pagini cu informații 

suplimentare cu privire la istoricul unor obiecte și servicii și au fost organizate și prezentate 

diferite concursuri. 
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Figura 3. Paginile de servicii suplimentare 

ale site-ului de produse matrimoniale „Невестка” 

Concluzii. Definiţiile identificate şi criteriile de clasificare evidențiate în această lucrare au 

creat o imagine preliminară privind E-Commerce. S-a ajuns la concluzia că piaţa virtuală 

este o „platformă electronică formată din standuri virtuale pe care sunt expuse produse şi 

servicii şi care facilitează procese de vânzare – cumpărare prin Internet” [5]. Totodată, au 

fost analizate componentele esenţiale ale E-Commerce în proiectarea şi elaborarea 

produsului prezentat. Reieșind din funcționalitatea site-ului de comerț electronic elaborat, 

interesul cumpărătorul pentru accesarea produselor expuse, se consideră că scopul propus în 

această lucrare a fost atins. 
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Rezumat. Articolul abordează problema infertilității cuplurilor și prezintă tipurile de tratament al cuplului 

infertil prin reproducerea asistată. Deasemenea se analizează cauzele infertilității. 

Cuvinte cheie: infertilitate, material reproductiv, reproducere asistată, fertilizare in vitro.  

 

Summary. The article addresses the issue of couples infertility and presents the types of treatment of 

infertile couples through assisted reproduction. The causes of infertility are also analyzed. 

Keywords: infertility, reproductive material, assisted reproduction, in vitro fertilization. 

 

Societatea prezentă este una a paradoxurilor. Astfel, cu cât avansăm ştiințific şi 

tehnologic în loc să devenim mai puternici, devenim mai slabi. Acest fapt se regăseşte şi în 

procesul de asigurare a sănătății populației și a celui de reproducere umană, de la o generație 

la alta crescând procentul celor care nu pot avea urmaşi pe căi naturale. În aceste condiții, 

omenirea încearcă să înlăture aceste efecte negative ale civilizației prin infuzia tehnologiei. 

Cu cât avansează cercetarea şi tehnologia, cu atât numărul copiilor pe care acestea îl vor 

produce va fi mai mare [3]. 

Sănătatea populaţiei, inclusiv cea reproductivă depinde de situaţia social-economică a 

fiecărei ţări, procesele demografice, condiţiile ecologice etc., ea fiind determinată de mai 

mulţi factori, printre care şi atitudinea faţă de femeie în societate, rolul acesteia, atitudinea 

populaţiei faţă de sănătate etc. Sănătatea reproducerii vizează toată populaţia în ansamblu, 

dar, în mod special categoriile de adolescenţi, femeile şi bărbaţii de vârstă reproductivă (2). 

Infertilitatea afectează 10-15% din cuplurile aflate la vârsta reproductivă şi poate avea 

consecinţe grave de ordin medical, emoţional, familial şi socio-economic (5).Studiile arată 

că rata infertilităţii creşte de la 6% la femeile sub 24 de ani la peste 30% la femeile din 

grupul de vârstă de 35-44 de ani ( 1).  

Actualmente una din cele mai efective metode de tratament al cuplului infertil este 

reproducerea asistată. Succesul tratamentului de infertilitate utilizând tehnici RUA este 

rezultatul unui complex de factori unii sunt legati de pregatirea specialiștilor și de calitatea 

serviciilor furnizate. Alți factori depind de particularitatile pacienților, cum ar fi vârsta sau 

cauza infertilității. Astfel fiecare variabilă implicată în proces este importantă în creşterea 

şansei de a obţine un copil. Scopul final este acela de a optimiza aceste variabile pentru a 

atinge o rată crescută de sarcină şi o rată scăzută de sarcini multiple (4).  

Pornind de la importanța problemei și actualitatea ei la etapa dată ne-am trasat ca scop 

elucidarea factorilor predictivi ai gameților umani în cazul fertilizării în vitro și corelarea lor 

cu rata de succes și vârsta pacienților. 

STUDII PRIVIND ROLULUI CALITĂȚII MATERIALULUI INIȚIAL 

REPRODUCTIV LA PACIENȚII DE DIFERITĂ VÂRSTĂ ASUPRA RATEI DE 

SUCCES ÎN REPRODUCEREA ASISTATĂ 

Ana SOLONARI, studenta anului IV 
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Pentru realizarea scopului am efectuat o analiză asupra 6 cupluri unde vârsta femeilor 

este diferită:  <30 ani; >30<35; >35 in una din clinicile de reproducere asistată din oraşul 

Chişinău . Indicaţii pentru efectuarea procedurii de FIV au fost: Patospermie la soţ, 

infertilitatea de origine neclară, impermiabilitatea trompelor. Au fost efectuate studii 

paralele la soții pentru determinarea statusului hormonal și soți cu determinarea indicatorilor 

spermatogramei conform OMS. 

Fiecare pacient înnainte de a efectuat spermograma a fost chestionat asupra factorilor 

nocivi, tratamentul efectuat în ultimele şase luni, radiografii sau antecedente precum: 

operații varicocel, infecții urinare, boli venerice, TBC, orion, trauma în zona genitală, 

sterilitate în familie, diabet. Toate răspunsurile oferă posibilitatea de a înțelege etiologia 

problemei mai profund.  

Analizând rezultatele valorilor medii a statusului hormonal la pacientele din diverse 

grupe de vârste, observăm că nivelurile de LH nu au o diferență semnificativă. Rezultatele 

statisticii efectuate au arătat, că  există o corelație pozitiv semnificativă între nivelul FSH și 

vârsta femeilor infertile studiate, unde observăm o creștere a nivelurilor de FSH odată cu 

înaintarea în vârstă, ceea ce duce la tulburări în funcțiile ovariene care sunt direct asociate 

cu infertilitatea. Estradiolul în mediile noastre este conform datelor de referință dar se 

observă o  ușoara scădere (Fig.1). 

 

Figura 1. Valorile medii a statusului hormonal  

la pacientele din diverse grupe de vârstă 

Pentru FIV este necesar să avem rezultatele analizelor hormonale, deoarece medicul cu 

ajutorul acestora  indică schema de tratament individual, conform cerintelor personale. 

Pronosticul mai favorabil, este desigur la categoriile cu vârstă mai mică, deoarece  

fertilitatea feminină începe să scadă cu mulți ani înainte de debutul menopauzei, în ciuda 
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continuării ciclurilor ovulatorii regulate. Nu toate femeile cu vârsta reproductivă avansată 

care doresc să conceapă reprezintă ele problema. Nu mereu problema infertilității este 

femeiea, adesea pot fi combinații de cauze sau doar factorul masculin. În baza studiului 

nostru se reflecta diminuarea foliculogenezei pe măsură ce vârsta progresează odată cu 

scăderea cunoscută a numărului de foliculi primordiali în ovar legat de apropierea 

menopauzei.  

Mai sus am menţionat faptul, că infertilitatea nu este doar condiţionată de problema 

feminină, dar în general a cuplului. Astfel, dacă după o perioadă anumită de relaţii cuplul 

care îşi doreşte un copil nu are succes, este necesar de rând cu investigarea femeii de 

efectuat şi investigarea partenerului. 

 

Figura 2. Valorile medii ale indicatorilor spermatogramici la soți  

din diverse grupe de vârste 

Analizând rezultatele mărimilor medii a indicatorilor spermatogramici la soții din 

diverse grupe de vârste atestăm faptul, că pacientii până la 30 ani dețin un număr scăzut de 
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spermatozoizi în materialul seminal, comparativ cu vârstele mai înaintate, amintim faptul că 

concentrațiile de spermă fluctuează și oligospermia poate fi temporară sau permanentă, deja 

depinde de tratamentul și modul de viață care îl va urma.  

Examinând mobilitatea spermatozoizilor observăm că toți pacienții prezintă rezultate 

peste limitele admisibile conform OMS, însă persoanele peste 35 ani dețin cele mai 

defectuoase rezultate, cu afectarea severă a mobilității spermatozoizilor, unde cei imobili 

sunt circa 50% (Fig.2).  

Analiza morfologică a spermiilor ne-a dat posibilitate să observăm că la 100% din 

pacienţi există devieri de la datele de referință. La bărbaţii de la nici o categorie de vîrstă n-a 

fost atestat procentajul minimal de spermatozoizi normali, pe cind cei patologici la nivelul 

capului, colului, cozii depăsesc limitele. Aceasta condiţionează infertilitatea masculină, 

deoarece spermatozoizii anormali morfologic și cu o mobilitate redusă nu pot fi capabili să 

fertilizeze natural ovulul. 

În baza analizei indicatorilor spermogramei la bărbații de diverse vârste putem observa 

că pacienții pâna la 30 ani și dupa 35 prezintă o spermograma patologică. Problemele cu 

producția de spermatozoizi și calitatea acestora sunt cauzate de o mulțime de factori, deja în 

particular, culegând minuțios anamneza putem deduce patologiile sau deprinderile vicioase 

care au declanșat aceasta. Șansa de a concepe natural cu o astfel de calitate a spermei este 

practic nulă, unica soluție optimală ar fi fertilizarea in vitro cu injectarea intracitoplasmatică 

de spermatozoizi. Pacientii cu vârsta cuprinsă între 30 și 35, având rezultate medii  ale 

spermogramei au de asemenea şanse destul de reduse de a concepe natural. 

Aşadar, rata de succes tot mai mare a fertilizării in vitro, dă speranțe îndreptățite 

multor cupluri care au probleme cu infertiltitatea. Tratamentele pentru fertilitate au ajutat 

mii de cupluri să devină părinți. Succesul fertilizarilor in vitro a crescut treptat, în timp ce 

riscurile au scăzut considerabil. Succesul se datorează mai multor factori, primordiali fiind 

vârsta maternă care are o amprentă colosală asupra fertilității. Odată cu înaintarea în vârstă 

numărul de ovocite scade rapid, precum și calitatea acestora. Hormonii joacă un rol esențial 

în procesul conceperii, ei servesc ca mesageri chimici care reglează sistemul reproducător. 

Dereglările hormonale sunt adesea motivul pentru care dorința de a rămâne însărcinată pe 

cale naturală rămâne neîndeplinită.  

Sănătatea spermatozoizilor nu deternimă doar conceperea, calitatea acestora joacă, de 

asemenea, un rol în sănătatea sarcinii generale și, eventual, a copilului. Problemele calităţii 

spermei, inclusiv numărul scăzut de spermatozoizi și problemele de calitate a 

spermatozoizilor, sunt destul de frecvente. De pe aceste poziţii aproximativ 1 din 3 cupluri 

infertile prezintă factorul masculin. Un pas important pentru soluţionarea problemei este 

educarea pacienților în întelegerea cât mai bună a funcționării aparatului reproductiv, a 

problemelor ce pot afecta fertilitatea și a opțiunilor de tratament. Aceasta va face ca cuplu să 

se prezinte din timp la medicul specialist și împreună cu el să aleagă cea mai bună metodă 

de tratament care va spori rata fertilității. 
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Rezumat. În acest articol sunt abordate unele aplicații ale teoriei numerelor în informatică, bazate pe 

aplicarea congruențelor, evidențiind importanța algebrei în domeniul tehnologiilor. 

Cuvinte- cheie: cifrul Cezar, sistemul de criptare Vigenere, criptosistem-ul Hill. 

 

Summary. This article addresses some applications of number theory in computer science, based on the 

application of congruences, highlighting the importance of algebra in technology. 

Keywords: Caesar cipher, can encrypt Vigenere, Hill cryptosystem.  

 

1. Rezultate generale 

Încă în antichitate, egiptenii foloseau hieroglife non-standard în inscripțiile sale, pentru 

a cripta mesajele importante și valoroase. Tehnicile de criptare au fost aplicate de la misive 

diplomatice până la planuri de luptă din timpul războiului. Noile forme de criptografie au 

venit la scurt timp după dezvoltarea pe scară largă a comunicațiilor computerizate.  

Astăzi, prin criptografie înțelegem studiul metodelor matematice legate de securitatea 

informației, capabile să asigure confidențialitatea, autentificarea  și non-repudierea 

mesajelor, precum și integritatea datelor vehiculate.  Baza sistemelor de criptare constă în 

cheia folosită, astfel fiind: 

• sisteme de criptare simetrice (cu cheie secretă) 

• sisteme de criptare asimetrice (cu cheie publică) – ideea principală care stă la baza 

sistemelor de criptare cu cheie publică este aceea de funcție neinversabilă.  

Cifrul Cezar  

Tehnica cifrului Cezar este una dintre cele mai vechi și mai simple metode de criptare. Este 

un cifru de substituție, adică fiecare literă a unui text dat, este înlocuită cu o literă cu un 

număr fix de poziții în alfabet. 

En(x) = (x + n)mod 26 

(criptare textului cu cheia k=n) 

Dn(x) = (x − n)mod 26 

(decriptarea textului cu cheia k=n) 
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k=5 V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

k=8 S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

k=13 N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

Avantaje Dezavantaje 

1. Este cifrul care a stat la baza sistemelor 

de criptare;  

2. Algoritmul este încorporat în scheme mai 

complexe de criptare; 

3. Are aplicații moderne în sistemul ROT13; 

4. Se aplică la sistemul de criptare Vigenere; 

5. Este simplu și ușor de înțeles, pentru 

studierea unor algoritmi mai complicați. 

1. Cifrul este extrem de ușor de spart; 

2. Substituție mono-alfabetică; 

3. Nu oferă securitate suficientă; 

4. Numărul de deplasări posibile e limitat; 

5. Criptări și decriptări multiple nu aduc 

nimic în plus în ceea ce privește 

securitatea. 

 

Exemplu: Literei A, folosind cheia k=19, după criptare , îi corespunde litera H.  La fel se 

analizează și celelalte litere 

Exemplul 1: Să se cripteze mesajul ,,CRIPTAREA ESTE ARTA SECRETELOR” folosind 

cheia k=5, mesajul criptat să se mai cripteze încă odată cu cheia k=8. Ce observăm în acest 

caz?  

Rezolvare:  Fixăm în tabel, pentru fiecare cheie substituția potrivită. 

Conform substituției, creem tabelul textulul criptat. 

Răspuns: Ușor observăm că mesajul criptat ,,PEVCGNERN RFGR NEGN FRPERGRYBE”  

corespunde criptării cu cheia k=13.  

Sistemul de criptare Vigenere 

Cifrarea Vigenere este o metodă de criptare a textului alfabetic prin utilizarea unei serii de 

cifre întrețesute Cezar, pe baza literelor unui cuvânt cheie. Acesta folosește o formă de 

substituție polialfabetică. 

Descrierea algebrică: 

Dacă literele A – Z sunt numerele 0–25 (A=0, B=1, etc.) iar calculele sunt efectuate în 

modulul 26, criptarea Vigenere textului E folosind cheia K se poate scrie ca: 

𝐶𝑖 = 𝐸𝐾(𝑀𝑖) = (𝑀𝑖 + 𝐾𝑖) 𝑚𝑜𝑑 26 

și decriptarea textului D folosind cheia K: 

𝑀𝑖 = 𝐷𝐾(𝐶𝑖) = (𝐶𝑖 − 𝐾𝑖 + 26) 𝑚𝑜𝑑 26 

unde:  𝑀 = 𝑀1…𝑀𝑛 este mesajul, 

           𝐶 = 𝐶1…𝐶𝑛 este cifrul de text 

           𝐾 = 𝐾1…𝐾𝑛 este cheia obținută prin repetare cuvântului cheie [n/m], m – lungimea 

cuvântului cheie. 

C R I P T A R E A E S T E A R T A S E C R E T E L O R

k=5 H W N U Y F W J F J X Y J F W Y F I J H W J Y J Q T W

k=8 P E V C G N E R N R F G R N E G N F R P E R G R Y B E

k=13 P E V C G N E R N R F G R N E G N F R P E R G R Y B E
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Exemplul 2: Se realizează criptarea cuvântului ,,OPORTUNITATE”  folosind tabula recta 

prin cheia  ,,INTEGRITATE” 

Rezolvare: 

 

Folosind tabelul, ușor criptăm mesajul prin algoritmul Vigenere 

 

Exemplul 3: Cunoscând cheia mesajului criptat prin algoritmul Viginere k=ANONIMUL, să 

se decripteze mesajul: ,,CEWCBMLPANGPCZXPMRGNRQ”  

Rezolvare:  

Cheia din condiție va primi cod numeric, cu ajutorul căruia vom efectua calculele modulo 

26, pentru a obține textul clar. 

 

Răspuns: Efectuând toate calculele, în cazul dat pentru aflarea textului clar,  s-a efectuat 

operația de scădere a cheii din codul numeric al textului criptat modulo 26, textul clar fiind: 

,,CRIPTAREA ASCUNDE MESAJE” 

Criptosistem-ul Hill 

Cifrul Hill este un cifru al substituției poligrafic bazat pe algebră liniară. Inventat de 

către Lester S. Hill în 1929. Fiecare literă este tratată ca o cifră modulo 26. Un bloc de n 

litere este considerat ca un vector cu n dimensiuni, și multiplicat cu o matrice n × n, modulo 

26. Componentele matricei reprezintă cheia, care trebuie aleasă, astfel încât matricea să fie 

inversabilă în  𝑍26
𝑛 . 

Exemplul 4: Considerăm mesajul 'ZAR', și cheia de mai jos (sau FXBLOKMDQ în litere):  

O P O R T U N I T A T E

I N T E G R I T A T E I

W C H V Z L V B T T X MText criptatat

Text clar

Cheia

A N O N I M U L

0 13 14 13 8 12 20 11

C E W C B M L P A N G P C Z X P M R G N R Q

2 4 22 2 1 12 11 15 0 13 6 15 2 25 23 15 12 17 6 13 17 16

0 13 14 13 8 12 20 11 0 13 14 13 8 12 20 11 0 13 14 13 8 12

2 17 8 15 19 0 17 4 0 0 18 2 20 13 3 4 12 4 18 0 9 4

C R I P T A R E A A S C U N D E M E S A J ETextul clar

Textul criptat 

Codul numeric

Cheia

Codul numeric
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(
5 23 1
11 14 10
12 3 16

) 

Deoarece 'Z' este 25, 'A' este 0 și 'R' este 17, mesajul este vectorul: (
25
0
17

) 

Deci vectorul criptat este dat de: 

(
5 23 1
11 14 10
12 3 16

)(
25
0
17

) = (
142
445
572

) = (
𝟏𝟐
𝟑
𝟎
) 𝐦𝐨𝐝 𝟐𝟔 

care corespunde criptotextului 'MDA'.  

Acum, presupunem că mesajul nostru este 'AZR', sau:   (
0
25
17
) 

De această dată, vectorul criptat este dat de: 

(
5 23 1
11 14 10
12 3 16

)(
0
25
17
) = (

592
520
347

) = (
20
0
9
)mod 26 

care corespunde criptotextului 'UAJ'. 

Fiecare literă s-a schimbat.  

Cifrul Hill are proprietatea de difuzie a lui Shannon1, iar un cifru Hill n-dimensional are 

proprietatea de difuzie peste n simboluri deodată. 

Pentru a putea decripta, transformăm criptotextul în vector și apoi îl înmulțim cu inversa 

matricei cheie (IFKVIVVMI în litere). Găsim că, în Z26
n , inversa matricei din exemplul de 

mai sus este:  (
6 19 4
24 8 13
17 7 19

) 

Luând criptotextul de mai sus, 'MDA', obținem: 

(
6 19 4
24 8 13
17 7 19

)(
12
3
0
) = (

129
312
225

) = (
 25
0
17

)mod 26 

care reprezintă ‘ZAR’ 

Complicația care poate apărea este faptul că nu toate matricele au inverse. Există o metodă 

directă de determinare a acestei proprietăți. Dacă determinantul unei matrice este 0, sau are 

factori comuni cu modulul (adică factori ca 2 sau 13, în cazul modulului 26), atunci 

matricea nu poate fi folosită în cifrul Hill. Din fericire, dacă baza nu are factori mici, cele 

mai multe matrice au inverse.  

  

 
1 În criptografie, confuzia şi difuzia sunt 2 proprietăţi ale operaţiei de securizare a unui cifru care au fost identificate 

de Shannon în cartea sa "teoria comunicării unor sisteme secrete" publicate în 1949. Definiţiile lui Shannon se referă 

la cele 2 proprietăţi: 

confuzie - producerea unor relaţii între "cheie" şi cifru cât mai complex posibile 

difuzie - proprietatea prin care excesul din statisticile plaintextului e "disipata" în statistica textului cifrat. 
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2. Aplicație 

Exemplul 5:  Cunoscând mesajul criptat "FOGGATHSESJQGFQRCV" care a parcurs 

algoritmii de criptare Cezar, Viginere și Hill, să se afle textul clar.  

Indicii pentru decriptarea textului: pentru sistemul de criptare Cezar k=11, criptarea 

Viginere k=DEOSEBIT, criptarea Hill  k = (
4 11 5
7 3 14
10 2 1

). 

 

Pentru decriptarea acestui text vom aplica pagina web creată, astfel:  

 

Pasul I: Vom începe decriptarea textului inițial de la algoritmul Cezar, introducând textul 

neclar cu cheia k=11 decriptăm conform condiției inițiale: 

 

Pasul II: Textul obținut în urma decriptării Cezar, urmează să fie decriptat în continuare 

aplicând cifrul Viginere, ce are cheia fixată, k=DEOSEBIT: 

 

Pasul III: Revenim la meniul principal și continuăm decriptarea textului obținut, aplicând 

Cifrul Hill, cu cheia 
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k=(
4 11 5
7 3 14
10 2 1

). 

 

Răspuns: Parcurgând corect toți pașii indicați de decriptare, obținem textul clar: 

 ,,Tot ce faci e spre bine”. 

 

Concluzie. Algoritmii parcurși au contribuit esențial la sporirea securității mesajului 

transmis, persoanele terțe necunoscând cheia vor avea nevoie de mai mult timp pentru 

decriptarea textului în cazul în care acesta a parcurs criptarea prin mai mulți algoritmi 

necunoscuți cu chei necunoscute. Actualmente, se evidențiază tot mai pronunțat necesitatea 

implementării tehnologiilor cât mai complexe de criptare pentru securitatea și integritatea 

datelor vehiculate.  
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Rezumat. Categoria estetică desemnează un fenomen ce provoacă râsul și nu afectează existența celor 

implicați în el. Comicul nu există în afara naturii umane, este o relație estetică în care subiectul observă 

incompatibilitatea obiectului cu el însuși. Efectul comic este produs ca urmare a creării contrastelor între aspect 

și esență, frumos și urât, valoare și nonvaloare, scop și mijloace. 

Cuvinte cheie: comic, efect comic, ridicol, comedie, ironic, relație. 

 

Abstract. Aesthetic cathegory designates a phenomenon which provokes laughter and doesn't affect the 

existence of those who are involved in it. The comic doesn't exist outside of human nature, it is an aestehtic 

relationship in which the subject observes the incompatibility of the object with himself. The comic effect is 

produced as a result of creation of contrasts between appearance and essence, beautiful and ugly, value and 

non-value, aim and mean. 

Keywords: comic, comic effect, ridiculous, comedy, ironic, relationship. 

 

Comicul (din fr. comique, it. comico, lat. comicus, -a, -um) este categoria estetică „ce 

desemnează una din atitudinile esențiale ale spiritului uman față de viață și artă, care exprimă 

o gamă largă de emoții pozitive, de la zâmbet la râsul în hohote, provocate de ridiculizarea 

defectelor general-umane sau a absurdităților universale ale vieții și ale strucuturilor sociale” 

[1, p. 98]. Comicul nu jignește și nu dăunează valorilor noastre.  

Pentru Aristotel, ridicolul comic este ceva urât, „greșit și diform”, care însă nu cauzează 

durere și daune. Pentru Mihail Bahtin, comicul grotesc, practicat de popor, în special în timpul 

carnavalului, este o formă de exaltare a corpului în opoziție cu elevația mentală represivă a 

puterii politico-religioase.  

Rаţiunеа аsосiеrii nоţiunilоr соmiс, irоniс, sаtiriс ridiсă în fаţа nоаstră рrоblеmа, 

rеzоlvаrеа сărеiа nu sе vа mărgini lа simрlе dеfinitivări. Е nесеsаr dе а fасе vizibilă роlеmiса 

întrе nоţiuni (Dе се асеаstă оrdinе а fоst аlеаsă?) şi trаnziţiа sеmnifiсаţiilоr асеstоrа în 

intеriоrul tеxtului. Nu еzităm să аduсеm în рrim-рlаn о întrеbаrе: ,,Dе се vоrbim аnumе dе 

un соmiс, un irоniс şi un sаtiriс?”, întărită dе сâtеvа sеmnе dе întrеbаrе, се сарătă substаnţă 

рână lа finеlе сеrсеtării: 

1. Се înţеlеgеm рrin соmiс, irоniс, sаtiriс? 

2. Саrе еstе ,,nоdul” dе rеlаţiе аl асеstоr nоţiuni? 

3. Саrе еstе ,,роziţiа” lоr în рlаnul tеxtului? 

4. Саrе еstе ,,rеасţiа” реrsоnаjеlоr, măsurând, inсоnştiеnt, mаsса соmiсului, irоniсului, 

ridiсоlului? 

5. Сu се tiр dе infоrmаţiе vеhiсulеаză ре sсеnа luсrării? 

În tеrmеnii diсţiоnаrului, соnсерtul dе ,,соmiс” sе fасе еxрliсit аstfеl: ,,Саtеgоriе 

еstеtiсă се dеsеmnеаză un fеnоmеn саrе рrоvоасă râsul şi саrе nu реriсlitеаză еxistеnţа сеlоr 

COMICUL – CATEGORIE ESTETICĂ A LITERATURII 

Mădălina STRATICIUC, studentă, an. IV, gr. 41 

Natalia STRĂJESCU, dr., conf. univ. 

Catedra Limba și Literatura Română 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

190



imрliсаţi. Соmiсul nu еxistă în аfаrа umаnului [...] еstе un rароrt еstеtiс în саrе subiесtul 

оbsеrvă nесоnсоrdаnţеlе оbiесtului сu sinе însuşi. Аstfеl, соmiсul соnstă într-un соntrаst” [2, 

p. 57]. Рrin urmаrе, еxроnеnţii vеrbаli се trеbuiе mеmоrizаţi, fiind, duрă рărеrеа nоаstră, 

mоbilii dе bаză аi sеmnifiсаţiеi sunt: соmiс + umаn + соntrаst (nесоnсоrdаnţă) + râs + еstеtiс. 

Рrindеm gеstul nоţiunii dе а fi dе nаtură еstеtiсă, dесi nu vоm vоrbi dеsрrе un соmiс urât, 

rеsрingătоr, nероlitiсоs, sес, dеzgustătоr, dimроtrivă, tеxtul vа арărеа într-о сhеiе fină, 

intеligеntă şi раlраbilă. Dеşi ,,соmiсul tindе să sаnсţiоnеzе оriсе dеviеrе dе lа firеаsса 

măsură...” [3, p. 134], асеst luсru sе fасе fără а аfесtа grаv аtmоsfеrа intrigii sаu соnfliсtului, 

ре fоndul unеi glumе араrеnt nеvinоvаtă. Lа еxtеriоr tоtul sе vа înсаdrа în еxtrеmеlе 

firеsсului, dаr ,,dесоdifiсаrеа” intеnţiilоr vа аrătа сu tоtul аltfеl tаblоul iniţiаl.  

Niсi еfесtul irоniс nu ,,vа mutilа” раrtiсiраnţii асţiunii, сi dоаr vа аtingе, сu un gеst 

dеliсаt, lаturа саrасtеrului şi tеmреrаmеntului, făсându-i ,,să jоасе” în аşа fеl, înсât să vibrеzе 

undеlе irоniсе, еxрrimând ,,соntrаriul а сееа се раrе сă vrеа să соmuniсе” [2, p. 131]. Nu 

vоm рutеа аfirmа сu сеrtitudinе сă irоniсul nu trădеаză оriеntări dе оrdin nеgаtivist, mаrсаtе 

fiind dе frаzеlе се еmаnă о bаtjосură uşоаră, zеflеmitоаrе. Асеst dеzаvаntаj араrе drерt 

rеzultаt аl асţiunilоr, îmрrеgnаtе dе situаţii dе fасtură ridiсоlă, imрrimând, раrаlеl, nоtе 

саrаghiоаsе, аbsurdе, dе râs. În асеаstă оrdinе dе idеi, „sе rесunоаştе сă ,«ridiсоlul» еstе 

dоmеniul dе рrеdilесţiе аl соmеdiеi, сă асţiunеа sа еstе «hаzliе» şi сă рărintеlе еi еstе râsul” 

[4, p. 400-401]. 

Соmiсul еsеnţiаlizеаză оrgаniсitаtеа асеstеi triаdе, рrеsuрunând suреriоritаtе, întruсât 

irоniа şi ridiсоlul sunt fоrmulе рrinсiраlе, ,,fеţеlе” соmiсului, соmроnеntеlе dеmеrsului dе 

fасtură соmiсă; tоtul sе rеduсе lа асеst соnсерt, dе undе ,,sе bifurсă” umоrul, ridiсоlul, 

sаrсаsmul, inсlusiv irоniа şi sаtiriсul. Dаr dасă е să рrivim din unghiul dе vеdеrе аl irоniеi, 

în соntеxtul еi sе dеsсifrеаză sеmnеlе соmiсе; ridiсоlul ореrеаză сu mоmеntеlе се араrţin, dе 

аsеmеnеа, соmiсului. Аsресtul unifiсаtоr, tеmеiul intеrрătrundеrii lоr еstе sursа dе undе sе 

insрiră: sосiеtаtеа / mеdiul, individul / реrsоnаjul, саrасtеrul / tеmреrаmеntul, unitаtеа 

vеrbаlă şi rеgistrul nоnvеrbаl. Exemplu edificator ar fi opera dramatică a lui Ion Luca 

Caragiale, în care rеmаrсăm сă еlе sunt ,,аsсunsе” рrеtutindеni, fарt subliniаt, ре bună 

drерtаtе, dе аfirmаţiа: ,,Lumеа саrаgiаliаnă соnsеrvă dinсоlо dе limbаjul аgrаmаt şi 

соmроrtаmеntul dе раiаţă un fоnd соmiс şi nерiеritоr tоtоdаtă, сu асореrirе lосаlă şi tоtuşi 

gеnеrаl umаnă” [5, p. 3]. Еl trаvеrsеаză tеxtul, dе lа соmiсul dе numе рână lа соnţinutul 

didаsсăliilоr, се susţin соlоаnа tеxtului drаmаtiс.  

În literatură, comicul poate fi creat prin numele personajului unei opere literare (comicul 

de nume), prin dezvăluirea caracterului infect (comicul de moravuri), prin exagerarea unor 

trăsături de conduită (comicul de caracter), prin modul dezacordat de exprimare (comicul de 

limbaj) sau prin răsturnări spectaculoase de situații (comicul de situație). 

Efectul comic se produce ca rezultat al creării contrastelor dintre aparență și esență, 

frumos și urât, valoare și nonvaloare, scop și mijloc etc. După modul în care se desfășoară și 

prin care provoacă râsul, comicul are mai multe variante: 
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➢ Comicul buf (prin replici familiare și pantomime hazlii ale unui bufon, arlechin, 

măscărici, etc); 

➢ Comicul burlesc (prin familiarizarea eroicului, prin eroizarea derizoriului); 

➢ Comicul tragic sau tragicomic (prin critica ce indică aspectele tragicului); 

➢ Comicul bonom (prin moralizări demonstrând compasiune, înțelegere față de unele 

defecte ale oamenilor); 

➢ Comicul sarcastic (prin replici neînduplecate, necruțătoare, incisive față de situații, 

personaje); 

➢ Comicul spiritual (prin calambururi, epigrame și glume abstracte); 

➢ Comicul grotesc, de farsă (prin ironizarea tragicului, cu personaje precum clovnul); 

➢ Comicul zeflemitor (prin înțepături critice și chiar batjocură); 

➢ Comicul sardonic (disprețuitor până la ură). 

Соmеdiа sе саrасtеrizеаză рrintr-un соnfliсt suреrfiсiаl, соnjunсturаl, саrе stârnеştе 

râsul, сu finаl fеriсit. Асеаstă sресiе drаmаtiсă аrе lа bаză саtеgоriа еstеtiсă а соmiсului саrе 

imрliсă frесvеnt соnfliсtul dintrе еsеnţă şi араrеnţă, sеriоs şi ludiс, еfоrtul dерus şi rеzultаt 

еtс. 

Соmiсul dе situаţiе аrе са рrinсiраlе sursе: соnfuziа, qui рrо quо-ul, сuрlul соmiс, 

triunghiul соnjugаl, соinсidеnţа, rереtiţiа, intеrfеrеnţа. 

Соmiсul dе саrасtеr imрliсă trаtаrеа unоr tiрuri sосiаlе, рsihоlоgiсе sаu рrоfеsiоnаlе: 

dеmаgоgul, funсţiоnаrul соruрt, înсоrnоrаtul, аmоrеzul, раrvеnitul, соnfidеntul, сосhеtа, 

аdultеrinа. În рrim-рlаn sе аflă реrsоnаjul аl сărui numе аrе frесvеnt vаlоаrе саrасtеrоlоgiсă 

(îi rеflесtă trăsăturа dоminаntă). 

Соmiсul dе mоrаvuri аrе în vеdеrе intеnţiа drаmаturgului dе а еxрunе viсii din viаţа 

рubliсă şi dе fаmiliе, сu sсорul соrесtării lоr: соruрţiа, dоrinţа dе раrvеnirе, mеdiосritаtеа, 

iросriziа, аdultеrul.  

Соmiсul dе numе роаtе аvеа са sursе: dеrivаrеа diminutivаlă / аugmеntаtivă 

(Сhiriţа/Bârzоi), sеmаntismul (Саstrаvеţоviсi, Рungеsсu), аmеstесul rеgistrеlоr 

(Аgаmеmnоn Dаndаnасhе), аltеrаrеа fоnеtiсă (Сhiriţа - Сriţа, Сhаrlеs - Şаrl). 

Соmiсul dе limbаj еstе gеnеrаt, dе rеgulă, dе liрsа dе сultură а реrsоnаjеlоr 

(аgrаmаtismul, аltеrаrеа fоnеtiсă/ рrоnunţiа dеfоrmаtă, liрsа dе рrорriеtаtе а tеrmеnilоr/ 

nесunоаştеrеа sеnsului unui сuvânt, соnfuziа раrоnimiсă, рlеоnаsmul, frаzе рrоlixе, truismul/ 

аdеvărul еvidеnt, соntrаdiсţiа în tеrmеni, nоnsеnsul), tiсul vеrbаl şi dеfесtul dе vоrbirе. 

Înaintea lui Caragiale, Vasile Alecsandri a reuşit să ridiculizeze o întreagă societate 

aflată în convulsiile transformărilor, exploatând pestriţ resursele cunoscute ale comicului de 

situaţii şi de limbaj. Într-o literatură care abia se desprindea din colbul cronicilor şi din 

umbra studiului umanist, într-o literatură sufocată de traduceri şi adaptări, Alecsandri 

reuşea să dea teatrului specific, rigoare şi tonalitate.  

Cu o paletă stilistică de împrumut, în primele piese, scrise puţin după 20 de ani, 

Alecsandri a creat treptat un tip special de comedie de caracter şi de moravuri, care surprinde 
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deopotrivă studiul de fiziologie literară, tradus scenic, comedia de situaţii şi de limbaj şi mai 

ales o colorată colecţie de personaje identificate caracterologic prin nume. Fără a avea 

„fineţurile” şi retorica aluzivă a numelor de opera lui Caragiale, Vasile Alecsandri a construit 

un purgatoriu de nume caricaturale, într-un exerciţiu de invenţie lexicală fără rival în epocă. 

Teatrul este pentru Alecsandri şi pentru generaţia paşoptistă cea mai la îndemână gazetă. 
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Rezumat. În această lucrare sunt cercetate metode geometrice de rezolvare ale ecuaţiilor iraţionale utilizând 

proprietăţile bisectoarelor interioară şi exterioară ale triunghiului.  

Cuvinte cheie: ecuații iraționale, metode geometrice, triunghi, bisectoare. 

 

Summary. In this paper we are researching geometric methods for solving irrational equations using the 

properties of the inner and outer bisectors of the triangle. 

Keywords: irrational equations, geometric methods, triangle, bisectors. 

 

În procesul rezolvării ecuaţiilor iraţionale se întâlnesc diferite “obstacole”, deoarece nu 

există o metodă universală, care ne-ar permite să rezolvăm ecuaţia dată şi în acelaşi timp să 

fie o metodă raţională şi “convenabilă” pentru noi (vezi [1, 2, 3, 4]). 

În această lucrare sunt cercetate metode geometrice de rezolvare ale ecuaţiilor 

iraţionale utilizând proprietăţile bisectoarelor interioară şi exterioară ale triunghiului.  

Cercetăm mai întâi cazul bisectoarei interioare a triunghiului. 

Este justă următoarea lemă:  

1.1. Lemă.  Fie ab >0 şi c > 0. Numărul x0 este o soluţie a ecuaţiei 

,22 2222 cbdxxbadxxa =−++−+  

dacă şi numai dacă numărul – x0 este o soluţie a ecuaţiei 

.22 2222 cbdxxbadxxa =+++++  

Are loc teorema: 

1.2. Teoremă. Fie ab > 0, c > 0 şi 0 < d < 1. Ecuaţia iraţională de forma  

                        ,22 2222 cbdxxbadxxa =−++−+                  (1) 

care admite condiţia  

                           c2 = (a + b)2 - 4abd2                                   (2) 

admite o soluţie unică. 

Din teorema 1.2 obţinem următoarele:                     

1.3. Corolar. Fie ab < 0, c > 0  şi  0 < d < 1. Ecuaţia iraţională de forma: 

                   ,22 2222 cbdxxbadxxa =−++++                    (4) 

care satisface condiţiei  

                               c² = (− a + b)² + 4abd²                                   (5) 

admite o soluţie unică.    

1.4. Corolar. Fie ab > 0, 0 < d < 1 şi 
2

0c =(a+b)² − 4abd². 

Atunci: 
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1. Dacă c < c0, atunci ecuaţia (1) nu admite nici o soluţie.       

2. Dacă c = c0, atunci ecuaţia (1) admite o soluţie unică.       

3. Dacă c > c0, atunci ecuaţia (1) admite două soluţii distincte.                

1.5. Corolar. Fie ab ≠ 0, d = 0 şi co =|a|  + |b| .  

Atunci: 

1. Dacă c < c0, atunci ecuaţia (1) nu admite nici o soluţie.       

2. Dacă c = c0, atunci ecuaţia (1) admite nici o soluţie unică.       

3. Dacă c > c0, atunci ecuaţia (1) admite două  soluţii distincte.   

Din cele obţinute putem face concluzia, că metoda de rezolvare propusă ne permite să 

determinăm numărul soluţiilor fără a rezolva ecuaţia iraţională dată. 

Rezultate analoage se obţin şi pentru cazul bisectoarei exterioare, numai că în acest caz 

ecuaţiile iraţionale cercetate sunt de forma 

                     cbdxxbadxxa =−+−++ 22 2222
                     (6) 

şi satisfac condiţiei 

                         c² = (a² − b²) + 4abd².                                        (7) 

Soluţia ecuaţiei (6) în acest caz este lungimea bisectoarei exterioare a triunghiului şi 

are forma:   

.
2

ba

abd
x

−
=  

 

Luând în consideraţie rezultatele obţinute, putem face următoarea concluzie: 

următoarele două probleme sunt echivalente:  

1.A. Problemă. Rezolvaţi ecuaţia iraţională de forma 

                       ,22 2222 cbdxxbadxxa =−++−+                    (8) 

care satisface condiţiei 

                                          c² = (a+ b)² − 4abd²,                       (9) 

dacă a > 0, b > 0, c > 0 şi 0 < d < 1. 

1.G. Problemă. În triunghiul ABC lungimile laturilor sunt BC = a, AC = b şi AB = c. 

Măsura unghiului opus laturii AB este egală cu arccos (2d² − 1). Aflaţi lungimea bisectoarei 

unghiului ACB. 

Rezultatele expuse ne conduc la o metodă interesantă de rezolvare a inecuaţiilor 

iraţionale şi anume: 

I. Fie ab > 0, c > 0, 0 < d < 1 şi c2 =(a + b)2 − 4abd2. Atunci inecuaţia iraţională de forma: 

 I.1. cbdxxbadxxa −++−+ 22 2

222
 nu admite nici o soluţie; 

I.2. cbdxxbadxxa −++−+ 22 2

222
 admite soluţiile  
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abd
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abd
x   

I.3. cbdxxbadxxa −++−+ 22 2

222
 admite soluţia 

.
2

ba

abd
x

+
=  

I.4. cbdxxbadxxa −++−+ 22 2

222
 admite soluţiile .Rx  

II. Fie ab > 0, c > 0, 0 < d < 1 şi c2 = (a − b)2 + 4abd2. Atunci inecuaţia iraţională de forma: 

II.1. cbdxxbadxxa −+−++ 22 2

222
admite soluţiile  

.;
22

; 







+

−









−
−

ba

abd

ba

abd
x   

II.2. cbdxxbadxxa −+−++ 22 2

222
 nu admite nici o soluţie.       

II.3. cbdxxbadxxa −+−++ 22 2

222  admite soluţiile .Rx  

II.4. cbdxxbadxxa −+−++ 22 2

222
 admite soluţia .

2

ba

abd
x

−
=  

Pentru a rezolva inecuaţiile iraţionale ce au formele indicate mai sus trebuie, mai întâi, 

să rezolvăm ecuaţia iraţională de forma respectivă, apoi aplicăm rezultatele obţinute. 
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Rezumat. Acest articol prezintă metodica observării asteroizilor și a cometelor cu camera CCD (astrometrie). 

La Observatorul astronomic din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi 

au fost observate până în momentul în care a fost finalizat acest articol peste 1.300 de obiecte (asteroizi şi 

comete) şi au fost raportate la Minor Planet Center peste 11.000 de poziţii (coordonate cereşti ecuatoriale), din 

care 5.423 de poziţii raportate pentru asteroizi apropiaţi Pământului (Near-Earth Asteroids). La realizarea 

acestor observații astronomice au fost implicați studenți și elevi din școlile gimnaziale și liceele din Galați – 

membri ai Astroclubului „Călin Popovici”. 

Cuvinte-cheie: asteroid, cometă, asteroizi apropiaţi Pământului, astrometrie, camera CCD.  

 

Abstract. This article depicts the methodology of asteroid and comet observation using a CCD camera 

(astrometry). Up to date, at the Astronomical Observatory within the pale of  the Museum Complex of Natural 

Sciences “Rasvan Angheluta” in Galati, over 1300 objects (asteroids and comets) have been observed and over 

11.000 positions (equatorial coordinates) have been reported at the Minor Planet Center, from which 5.423 

positions of Near Earth Asteroids (NEA). In the making of these astronomical observations, secondary school 

and highschool students from Galati, members of the “Călin Popovici” Astroclub, have been involved. 

Keywords: asteroid, comet, near-Earth Asteroids, methodology, CCD camera. 

 

I. Introducere 

Asteroizii și cometele sunt corpuri mici din Sistemul Solar. Majoritatea asteroizilor se 

găsesc în centura principală de asteroizi situată între orbitele lui Marte și Jupiter. O categorie 

importantă de asteroizi o reprezintă asteroizii apropiați Pământului, numiți în literatura 

astronomică near-Earth asteroids (NEAs). Acești asteroizi sunt geointersectori și sunt 

monitorizați atent de foarte multe observatoare astronomice din lume [1]. Celebrul astronom 

italian Giussepe Piazzi (1746-1826) descoperă primul asteroid pe 1 ianuarie 1801, acesta fiind 

denumit Ceres. În următorii ani au fost descoperiți și alți asteroizi, numărul acestora crescând 

simțitor după introducerea tehnicii de detecție fotografică la sfârșitul secolului XIX. Cometele 

sunt corpuri mici de praf și gheață, acestea fiind observate pe bolta cerească încă din cele mai 

vechi timpuri. Cea mai cunoscută este cometa Halley denumită după astronomul englez 

Edmund Haley (1656 - 1742) care a avut contribuții importante la studierea cometelor [2].  

Obiectivele observațiilor astronomice realizate la Observatorul Astronomic din Galați 

despre care o să discutăm în continuare au fost următoarele: 

• Măsurarea pozițiilor (coordonate cerești) la asteroizi și comete pentru a contribui la 

determinarea  orbitelor acestor corpuri cerești, în cazul în care observațiile anterioare 

au fost insuficiente pentru a face acest lucru;  

• Măsurarea pozițiilor la aceste corpuri cerești pentru confirmarea descoperiri de noi 

asteroizi și comete;  

OBSERVAREA ASTEROIZILOR ȘI A COMETELOR CU CAMERA CCD 

Jan Ovidiu TERCU, Ing. Muzeograf 

Compartimentul Planetariu/Observator astronomic, 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, România 
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• Dezvoltarea de competențe de cercetare științifică, prin implicare în cercetare 

științifică reală la elevii și studenții membrii ai Astroclubului „Călin Popovici”;  

II. Metodica observării asteroizilor și a cometelor la Observatorul astronomic din 

cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi 

Pentru a realiza observații astronomice (astrometrie) este nevoie de un telescop, cameră 

CCD (charge-coupled device) și softuri de astronomie. Camerele CCD sunt niște detectori de 

radiație utilizate des în observațiile astronomice. Aceste camere sunt dotate cu un senzor de 

imagine care este constituit din mai mulți pixeli așezați pe linii și coloane. Instrumentele 

principale din dotarea observatorului astronomic cu care se realizează observații științifice 

sunt: telescop Ritchey–Chrétien 16” f/8, telescop Newton 8” f/4 și astrograf Rowe-

Ackermann Schmidt 8” f/2. Telescopul Ritchey–Chrétien 16” f/8 este dotat cu o cameră CCD 

SBIG STL-6303E, dotată cu filtre de fotometrie UBVRcIc, câmpul de observaţie al 

telescopului fiind de 29,8'x19.9'. Telescopul Newton 8” f/4 este dotat cu o cameră CCD Atik 

383L+ câmpul de observaţie al telescopului fiind de 1,3° x 0,97°. Astrograful Rowe-

Ackermann Schmidt 8” f/2 este dotat cu o cameră CMOS ZWO ASI 178 MM Mono, iar 

câmpul de observaţie al telescopului este de 1,06° x 0,71° (Figura 1).  

 

Figura 1. Observatorul astronomic al Complexului Muzeal  

de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi (© O. Tercu) 

Observarea asteroizilor și a cometelor a început la Galați în anul 2011 când observatorul 

astronomic a obținut codul MPC C73. MPC este acronimul de la Minor Planet Center aceasta 

fiind o instituție care funcționează sub direcția Uniunii Astronomice Internaționale (UAI). La 

realizarea observațiilor astronomice au fost implicați studenți și elevi din școlile gimnaziale 

și liceele din Galați – membri ai Astroclubului „Călin Popovici”, acesta fiind principalul 

program educațional al Compartimentului Planetariu/Observator astronomic din cadrul 

Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi. Elevii și studenții au 

participat la toate etapele observării asteroizilor și a cometelor cu camera CCD, începând cu 

planificarea și organizarea observațiilor astronomice, continuând cu reducerea datelor 

astrometrice și raportarea acestora la MPC. Cu toate că aceste observații astronomice s-au 

realizat pe parcursul nopții, elevii au participat cu mult entuziasm la aceste activități. 
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Observatoarele astronomice care măsoară pozițiile asteroizilor și a cometelor raportează 

aceste măsurători la Minor Planet Center. Observațiile astronomice cu camera CCD la 

asteroizi și comete înseamnă de fapt determinarea precisă a poziției acestor corpuri cerești, a 

magnitudinii acestora și a momentului de timp când a fost realizată observația astronomică. 

Determinarea poziției acestor corpuri cerești înseamnă, de fapt, determinarea precisă a 

coordonatelor ecuatoriale (ascensia dreapta și declinația). Pe baza acestor măsurători se pot 

determina orbitele unor asteroizi și comete recent descoperite, iar în unele cazuri se poate 

ameliora orbitele acestor corpuri cerești observate la o singură opoziție. În continuare sunt 

prezentate etapele observării asteroizilor și a cometelor cu camera CCD: 

1. În prima etapă se deschide observatorul astronomic, iar acest lucru constă în 

deschiderea calculatoarelor din dotare, mai departe se pornește alimentarea cu energie 

electrică a camerelor CCD și a monturii ecuatoriale de tip german ASA Direct Drive DDM 

85.  

2. A doua etapă are drept scop observarea propriu-zisă a asteroizilor și a cometelor, iar 

pentru a face acest lucru trebuie achiziționate mai multe imagini în care este necesară prezența 

obiectului vizat. Mai departe trebuie stabilite obiectele care au nevoie de observații 

astrometrice. Pentru a stabili o lista de obiecte (în special near-Earth asteroids și comete) care 

au nevoie de observații, trebuie analizată baza de date de la Minor Planet Center. 

3. După ce am stabilit lista obiectelor care trebuie observate, intrăm pe pagina Minor 

Planet & Comet Ephemeris, unde putem genera coordonatele calculate ale obiectelor din listă, 

selectând anul/luna/ziua/ora pentru care vrem să obținem predicțiile și intervalul pentru care 

vrem predicțiile (în general folosim din 15 în 15 minute) și codul de identificare al 

observatorului nostru (C73) [3]. 

 

Figura 2. Captură de ecran realizată în timpul observațiilor astronomice la asteroizi 

(© O. Tercu) 
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4. După ce obținem coordonatele, le introducem în softul MaximDL și comandăm 

telescopul să se ducă în zona respectivă de pe bolta cerească. Tot cu ajutorul softului 

MaximDL folosind Autosave Sequence programăm camera CCD să realizeze o serie de 

imagini care urmează să fie salvate în folderul dorit (Figura 2). 

5. După ce obținem imaginile, folosim softul Astrometrica pentru a măsura coordonatele 

asteroizilor și a cometelor. Acest soft a fost realizat de astronomul amator Herbert Raab și 

este foarte popular în rândul astronomilor amatori [4]. Astrometrica este un soft interactiv 

utilizat pentru reducerea datelor astrometrice în urma analizării imaginilor obținute cu o 

camera CCD (Figura 3).  

 

Figura 3. Captură de ecran realizată în timpul utilizării softului Astrometrica 

(© O. Tercu) 

6. Ultimul pas este trimiterea unui raport către Minor Planet Center la următoarea 

adresă de e-mail: obs@cfa.harvard.edu. Acest raport conține măsurătorile obținute în urma 

observațiilor astronomice. În continuare ca exemplu este prezentat un raport trimis la Minor 

Planet Center în data de 1 octombrie 2019, care conține măsurătorile la asteroidul 2019 SV4: 

COD C73 

OBS O. Tercu, A.-M. Stoian, G. Neagu, D. Zlat 

MEA O. Tercu, A.-M. Stoian, G. Neagu, D. Zlat 

TEL Tel 0.4-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD 

AC2 ovidiu.tercu@gmail.com, andreimarianstoian@gmail.com 

NET Gaia DR1 

     K19S04V KC2019 09 30.99756 23 55 30.07 +40 41 56.9          18.8 G      C73 

     K19S04V KC2019 09 30.99994 23 55 29.03 +40 41 25.9          18.4 G      C73 

     K19S04V KC2019 10 01.00230 23 55 28.05 +40 40 54.0          18.0 G      C73 
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III. Rezultate obținute și discuții 

Folosind metodica descrisă mai sus, la Observatorul astronomic din cadrul Complexului 

Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi au fost observate până în momentul 

în care a fost finalizat acest articol peste 1.300 de obiecte (asteroizi şi comete) şi au fost 

raportate la Minor Planet Center peste 11.000 de poziţii (coordonate cereşti ecuatoriale), din 

care 5.423 de poziţii raportate pentru asteroizi apropiaţi Pământului (Near-Earth Asteroids). 

În anul 2013, Observatorul Astronomic din Galaţi a ocupat locul 8 în Europa şi locul 40 în 

top mondial (din peste 1.800 de observatoare) din punct de vedere al observaţiilor asupra 

asteroizilor şi cometelor, fiind cel mai productiv observator astronomic din România în ceea 

ce priveşte observaţiile la asteroizi şi comete. La realizarea acestor observații astronomice au 

fost implicați studenți și elevi din școlile gimnaziale și liceele din Galați – membri ai 

Astroclubului „Călin Popovici”, aceștia dezvoltându-și competențe de cercetare științifică [5]. 
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Rezumat. Opera artistică eminesciană evocă, cu o forță pe care n-o mai atinsese nici unul din înaintașii săi, 

lumea percepută prin simțuri. Un loc de seamă în pânza operei artistice îl ocupă acele îmbinări de cuvinte, 

care urmăresc scopul de a sugera nu suma semantică a componentelor, ci o abatere de la sensul fundamental 

al cuvintelor componente. Un deosebit interes îl prezintă sensul contextual al lexicului cromatic, care fiind 

folosit în diverse expresii comparative, sau în funcție de epitete și metafore, prin însăși esența lui constituie 

posibilități de construire a imaginii artistice. Astfel, în procesul de traducere trebuie să se țină cont de aceste 

imagini și regularități, pentru că neglijarea lor au făcut probleme traducătorilor, deoarece cuvântul este un 

element creator, el este un sentiment portativ care traduce în exterior energia creatoare a autorului său. 

Cuvinte cheie: imagini artistice, modalități de exteriorizare, sens fundamental, lexic cromatic, expresii 

comparative, epitet cromatic, metafore. 

 

Abstract. Eminescu's work of art evokes, with a force that none of his predecessors had ever touched, the 

world perceived by the senses. An important place of the artistic work is occupied by those combinations of 

words, which pursue the purpose of suggesting not the semantic sum of the components, but a deviation from 

the fundamental meaning of the component words. Of particular interest is the contextual meaning of the 

chromatic lexicon, which being used in various comparative expressions, or depending on epithets and 

metaphors, by its very essence, express possibilities to build the artistic image. Thus, in the translation 

process these images and regularities must be taken into account, because their neglect has caused problems 

for translators as long as the word is a creative element, it is a portable feeling that translates the creative 

energy of its author. 

Keywords: artistic images, ways of exteriorization, fundamental meaning, chromatic lexicon, comparative 

expressions, chromatic epithet, metaphors. 

 

Culoarea este una din însușirile cele mai pregnante ale obiectelor, iar policromia 

naturii prilejuiește ochilor noștri clipe de încântare. Sensibilitatea la jocul culorilor, luminii 

și umbrei care diversifică și împodobesc imaginea artistică, constituie o trăsătură dominantă 

a poeziei eminesciene, iar consecința ei în plan lingvistic va fi frecvența termenilor 

cromatici [1, pag.141]. 

Opera artistică a lui M. Eminescu cuprinde mai multe aspecte: semantic-lexical-

funcțional, fapt care, în consecință, a creat un tablou mai deplin al valorilor și posibilităților 

numelor de culori din limbile română și engleză. 

Un loc de seamă în pânza operei artistice îl ocupă acele îmbinări de cuvinte, care 

urmăresc scopul de a sugera abaterea de la sensul fundamental al cuvintelor componente. 

Această abatere constituie o încărcătură semantică suplimentară, prin care, cu scopul de a 

reda totodată și atitudinea autorului față de cele descrise, se creează o imagine artistică. La 

baza imaginii acesteia, după cum se știe, stă faptul că scriitorul redă o noțiune sau o idee 
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prin mijlocirea altei idei sau noțiuni, care au trăsături comune. Alteori o trăsătură specifică 

unor obiecte poate fi atribuită altor obiecte, pentru care această trăsătură nu este tipică [2, 

pag. 38]. 

S-a susținut adesea teza intraductibilității poeziei pentru motivul real că limbi diferite 

ca rezonanță și tehnică de versificație nu pot reproduce ceea ce a fost exprimat, într-un mod 

unic, de către un mare poet. De aceea orice traducere ar fi fost o nouă creație, estetică 

autonomă, din care se păstrează doar schema ideologică a originalului. Oricât de îndreptățite 

ar fi aceste afirmații, nu se va putea renunța niciodată la vechiul cultural, la circulația 

spirituală a bunurilor spirituale, care este traducerea. De altfel, studii recente, bine 

argumentate [3, pag. 144-181] arată că există și în poezie suficiente valori transmisibile-

sens, armonie interioară, ritm, imagini- chiar dacă se impun unele sacrificii. 

Vom efectua în continuare o analiză a figurilor de stil din opera eminesciană care 

conțin cuvinte cromatice (sau sugerează ideea culorii, urmărind totodată gradul de realizare 

a acestor figuri în versiunea engleză). 

 

Modalități de exteriorizare a epitetului cromatic de ton Roșu în versiunea engleză 

Printre felurite mijloace artistice ale unei opere literare, epitetul este unul dintre cele 

mai potrivite pentru a pune în lumină puterea de observație și de reprezentare a autorului, 

direcția gândirii si a imaginației lui, sentimentele care îl stăpânesc mai cu dinadinsul și care 

precizează atitudinea lui față de lume și societate 

Modalități de exteriorizare a epitetului cromatic și dacă epitetul din română se prezintă 

în traducere engleză. 

1. Epitetul cromatic, realizat printr-o denumire generală „roșu” se traduce printr-un 

termen similar. 

„Ea-și acoperă cu mâna, fața roșie de sfială”  

......................................................[4, p. 128] 

„In the hands she hides her visage, 

That with shyness is all red”  

......................................................[5, p.129] 

Numele de culoare „roșu” exprimă în această zonă semantică nu atât nuanța cromatică 

a cuvântului lui determinat(dat fiindcă culoarea firească a feței nu este roșie, dar are nuanțe 

roșiatice foarte deschise), dar exprimă niște valori semantice facultative(sfială, rușine, 

emoții), condiționate de starea sufletească a personajului. 

În traducere aceste valori sunt exprimate de substantivul „visage”(=chip) și numele de 

culoare „red”(=roșu); traducerea este adecvată și creează aceeași atmosferă informativă și 

estetică a originalului. 

Vom încerca să stabilim în continuare unele inexactități în ceea ce privește traducerea 

epitetelor din limba română(l. sursă) în limba engleză(l. țintă): 

„Ochii căzuţi în capu-i și buze viorie;  
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Cu mânele-i de ceară ea tâmpla și-o mângâie —  

Dar faţa ei frumoasă ca varul este alba” 

..............................................[4, p. 282] 

„But her lips are cold and blue, her eyes seenken, cold; 

So, rising, she smootles back the hair 

From her temples with waxen fingers, 

Shows the beauty of a face white as lime” 

..................................................[5, p. 283] 

Epitetul „vioriu” atât de sugestiv pentru acest cadru dezvoltă pe lângă valoarea 

denotativă, cea a culorii, și sensuri facultative: „melancolie”, „epuizare”, „tristețe”. În limba 

engleză epitetul „vioriu”, este tradus prin îmbinarea sinestezică „lips are cold and 

blue”(buze reci și albastre). Această traducere nu este adecvată deoarece nuanța cromatică 

„blue” (albastru) totuși dezvoltă aceleași semnificații conotative ca și numele de culoare 

„vioriu”. 

 

Modalități de exteriorizare a comparației cromatice în versiunea engleză 

Printre figurile de stil frecvente, atât în vorbirea obișnuită cât mai ales în literatură, 

comparația ocupă un loc de frunte. La baza ei stă apropierea pe care imaginația noastră o 

stabilește între două lucruri, aspecte, acțiuni sau idei, cu intenția de a îngroșa relieful 

primului termen prin raportarea lui la ceea ce are specific termenul al doilea. 

În varianta engleză comparația eminesciană se realizează în majoritatea cazurilor, prin 

construcții similare, dar există cazuri când traducătorul folosește alte figuri de stil cum este 

de exemplu: metafora. 

În continuare vom încerca să realizăm un studiu contrastiv a structurilor comparative 

din varianta română în cea engleză subliniind coincidențele, dar în special greșelile efectuate 

în procesul traducerii. 

„Prin ei curge rumenirea mândră, ca de trandafir 

Și zăpada viorie din obrajii tăi subțiri”. 

..................................................[4, p.66] 

„They take in the rose- like redness, 

The pure redness they in” 

..................................................[5, p. 67] 

Din exemplul „rumenirea ca de trandafir” putem vedea că între cei doi termeni al 

comparației există asemănări a căror alăturare dă contextului un conținut poetic și ne 

comunică universul gândirii artistului. Dar trebuie de menționat că această analogie se face 

numai din punct de vedere cromatic ci ținând seama și de alte trăsături comune ale 

„rumenirii” și „trandafirilor” ca: „splendoare”, „sănătate”, „tinerețe”, „frumusețe”. În limba 

engleză structura comparativă „the rose- like redness”  (roșiori ca trandafirii) se păstrează 

ceea ce face ca traducerea să fie adecvată și să creeze aceiași atmosferă informativă. 
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„Îi foșnea pe frunte poala lung-a albei rochii, 

Fața-i roșie ca mărul, de noroc i-s umezi ochii” 

................................................................[4, p.52] 

„It was trembling dry on her face the long white dress 

Is covering her visage and eyes with hope and wish” 

................................................................[6, p.53] 

Comparația „fața roșie ca mărul” are o forță de sugestie extraordinară si creează 

asociativ pe lângă valoarea primară, cea a culorii, semnificații suplimentare ca: „sfială”, 

„gingășie”, „bucurie”. 

La omiterea acestei structuri comparative, în versiunea engleză contextul pierde din 

exactitate, dar și expresia este mai seacă, deoarece se reduce gradul de plasticitate a ei(e 

expresiei). 

Comparația izbutită e o construcție stilistică încărcată cu multe ecouri profunde de 

meditații eminesciene, cu bogăție a nuanțelor luminii imaginate atât de colorat de poet. [7, 

pag 26] 

 

Modalități de exteriorizare a metaforei cromatice în versiunea engleză 

Metafora sau construcția metaforică au o mare încărcătură stilistică și expresivă 

sugerând egal în contexte respective- culoarea, nuanța, intensitatea culorii, strălucirea ei; 

umbra sau efectele coloristice provocate de alunecarea luminii sau a întunericului pe diferite 

obiecte.  

Culoarea este înfățișată în opera artistică eminesciană prin diferite procedee poetice 

autorul săvârșind în acest caz un act autentic, original de observație, care nu se mai 

limitează numai la prezentarea fidelă a realității, ci aducând-o și filtrând-o prin propria 

sensibilitate, ne-o redă transfigurată, recreată. În versiunea engleză traducătorul realizează 

metafore și construcții metaforice similare și care dezvoltă aceleași virtualități contextuale. 

Aceste construcții metaforice în jurul cărora gravitează combinațiile stilistice 

cromatice luate în discuție din opera eminesciană, se împart în următoarele categorii: 

1. Construcții metaforice și metafore care denumesc culori sau nuanțe cromatice (în 

enunțul lor neexistând un nume de culoare). 

2. Construcții metaforice și metafore care utilizează nume de culori sau obiecte 

caracterizate prin culoare. 

3. Construcții metaforice și metafore care utilizează nume de culori pentru a denumi 

obiecte (fenomene, stări, ființe mitologice etc.) fără raportare directă la valoarea 

cromatică a termenului utilizat.  

Puterea de invenție a scriitorului și, mai ales cu seamă, funcția de sensibilizare și de 

potențare, caracteristice metaforei, sunt produsul unor asimilări dintre o imagine și un lucru, 

în cadrul căreia există diferite grade, fapt care face, ca de obicei, imaginea metaforică să 

aibă un caracter echivoc. Construcțiile metaforice cromatice nu oferă întotdeauna 
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imaginației noastre o limită, nu se fixează într-un cuvânt propriu, ci sunt difuze, infinite și 

din această cauză conțin o mai mare valoare de sugestii. Un și mai mare grad de valoare 

artistică ating simbolurile. Ca și celelalte construcții metaforice și ele implică o comparație, 

dar deseori constă în faptul că aceasta se face între o impresie dată și una rămasă vagă, și ca 

atare, cu neputință de formulat printr-un termen univoc și precis. 

Putem spune că aproape fiecare cuvânt în context a pus probleme traducătorilor, 

deoarece cuvântul este un element creator, el este un sentiment portativ care traduce în 

exterior energia creatoare a autorului său. 

Prin cazurile descrise mai sus, noi nu am epuizat problema traducerii numelor de 

culori în diferite contexte, cercetând în această direcție și inexactități în procesul traducerii 

ale numelor de culori. Aceste abateri devin în ultimii ani cazuri unice, iar calitatea 

traducerilor în genere a atins un nivel fără precedent. Cazurile de utilizare inexactă a 

denumirilor de culori, însă ar putea fi ocolite și ele, dacă s-ar face un studiu minuțios a 

posibilităților de utilizare a acestor termeni cromatici în limba engleză. 
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Rezumat. O trăsătură importantă a sistemului lexical este mobilitatea lui, capacitatea de a fi supus mereu 

schimbărilor. Odată cu dezvoltarea societaţii are loc si evoluţia lexicului, căci lexicul reprezintă sectorul de 

manifestare a raportului limbă-societate. În articol este expusă esenţa dinamicii semantice a lexicului şi 

legătura acestuia cu viaţa de zi cu zi. Sunt enumerate cauzele schimbărilor semantice a vocabularului şi sunt 

menţionate extinderile de realizare a dinamismului sistemului lexical. 

Cuvinte cheie: lexic, semantică, conotaţie,extensiune semantică, restricție semantic, polarizare semantic, 

antifraza, dynamism, apelativitate. 

 

Abstract. What characterizes the lexical system is its mobility, its ability to be under changes. Along with the 

society development, takes place the lexic evolution because the lexic represents the manifestation sector of 

the relation language-society. In the article is presented the essence of the semantic dynamics of the lexic and 

its relation with daily life. Here are mentioned the causes of the vocabulary semantic changes and the 

realization extension of the lexical system dynamism. 

Keywords: lexicon, dynamism, semantics, connotation, semantic extention, semantic constraint, semantic 

polarization, antiphrases, apellative. 

 

1. Conceptul dinamica limbii 

Ceea ce caracterizează îndeosebi sistemul lexical este mobilitatea lui, capacitatea de a fi 

supus mereu schimbărilor. Societatea umană se află într-un proces de neîntreruptă evoluţie, 

iar aceasta trebuie să se reflecte în mod inevitabil în lexic. ,, Limba evoluează din cauza că 

evoluează lumea”[3, p.238]. În cursul dezvoltării istorice a limbii sunt supuse modificărilor 

atât fonetismul, adică partea materială a cuvântului, cât şi semantismul, adică partea ideală a 

lui. 

Dinamica reprezintă în cazul dat ,,variaţie a unei limbi atât în diacronie, deci în evoluţia 

ei de la o etapă istorică la alta, cât şi în sincronie, adică în manifestările ei sincronic 

diversificate”[4, p. 4], dinamica limbii este un concept supraordonat celor de evoluţie, 

schimbare şi de varietate/diversitate. Substantivul dinamică  a făcut carieră în lingvistică şi în 

alte ştiinţe umane pornind de la sensul din limba comună:dezvoltare intensă, schimbare 

continuă, bogăţie de mişcare, sens strâns legat de cel curent al adjectivului dinamic: „plin de 

mişcare, de acţiune, activ; care este în continuă (şi intensă) mişcare, evoluţie; care se 

desfăşoară  rapid”[4, p.4]; el poate fi util ca termen conotativ, cu aprecieri de ordin calitativ 

şi cantitativ, care prezintă  mişcarea, ,,schimbarea în timp sau diversificarea’’ [1, p. 94-94] ca 

având un ritm intens, rapid, o mare amploare. Altfel spus, dinamica (limbii) ar desemna ceea 

ce, cu metafore care evocă  fie rapiditatea, vizibilitatea şi elanul, fie acumularea cantitativă  

din alte domenii, se denumeşte prin zbucium, frământare, efervescenţă, febrilitate, agitaţie 

sau spectaculozitate , respectiv avalanşă, explozie, invazie, inflaţie, în timp ce pentru 

DINAMISMUL SEMANTIC AL LEXICULUI LIMBII ROMÂNE 

Elmira VRABII, studentă, an. IV, gr. 402b 

Anatol IONAȘ, dr., conf. univ. 

Catedra Limba și Literatura Română 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

207



ierarhizarea variantelor se folosesc termeni cu un conţinut care include, mai mult sau mai 

puţin, ideea de agresivitate, de la concurenţă şi confruntare la luptă pentru supremaţie. De 

altfel, din practică, se constată că termenu ,,dinamică” este utilizat în descrierea anumitor 

perioade dinamice, marcate de dinamism, cum este cea actuală  (în sens restrâns) şi în special 

a compartimentului celui mai posibil de schimbări spectaculoase: vocabularul.  

În general vorbind, schimbările semantice pot avea următoarele cauze principale: 

− istorice: progresul în ştiinţă, tehnică aduce cu sine introducerea de obiecte, fapte, 

acţiuni noi, care sunt redate printr-o modificare semantică a unui cuvânt ce dăinuia 

demult în limbă; 

− sociale: specializarea (îngustarea), generalizarea (lărgirea) sensului; 

− psihologice: eufemizarea (înlocuirea unui cuvânt sau a unei expresii cu carater jignitor 

cu altul. Ex: Tu ai luat-o, în loc de - tu ai furat-o; 

− lingvistice (schimbări fonetice, morfologice, sintactice). 

Cu cât cuvântul are o vechime mai mare în limbă , cu atât el dispune de mai multe 

sensuri. Bunăoară, cuvântul cap (lat. caput) este atestat astăzi cu următoarele sensuri 

principale: 

a) parte superioară a corpului; 

b) aceeaşi parte a corpului, ca unitate de numărat vitele; 

c) minte, deşteptăciune (om cu cap); 

d) simbol al vieţii, sănătăţii (a-şi pune capul în primejdie); 

e) partea de sus sau partea de dinainte a unui obiect (capul mesei); 

f) şef, conducător (capul familiei) 

La forma de plural acest cuvânt (cap) dispune de mai multe valori semantice: capi (şefi), 

capete (la om şi animale), capuri (termen geografic).  

Dinamismul sistemului lexical al limbii noastre îşi are multe extinderi de 

realizare.Denotaţia reprezintă sensul obişnuit, stabil al unui cuvânt, prin mijlocirea unui 

concept, pe când conotaţia se referă la procesul de extensiune sau extindere a sensului 

cuvântului. 

2. Extensiunea semantică 

În procesul de evoluţie istorică a limbii un cuvânt poate ajunge să numească un număr 

mai mare de obiecte, fapte, acţiuni - are loc lărgirea sensului.  

Ex: Lat. Passer – vrabia  

În limba latină cuvântul passer denumea doar o anumită pasăre – vrabia. Astăzi în limba 

noastră pasăre denumeşte orice zburătoare. 

Extensiunea se realizează pe mai multe căi: 

1) pe baza unei metonimizări (asemănare prin alăturare) 

Ex: cuvântul masă nu numeşte numai mobila pe care lucrăm sau mâncăm, ci şi mâncarea 

şi totalitatea bucatelor servite la masă.  
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2) prin alunecare de sens  (numirea acţiunii trece asupra rezultatului ei) 

Ex: termenul redacţie înseamnă nu numai ,, faptul de a redacta”, adică acţiunea dată ci 

şi totalitatea redactorilor care lucrează la o editură, cât şi clădirea în care lucrează. 

Trecerea unui substantiv propriu în comun se numeşte apelativitate.   

Ex: Numele unor savanţi au devenit nume comune, de cele mai multe ori termeni în ştiinţele 

respective: 

− amper (unitate de măsură a intensităţii curentului electric), format după numele 

fizicianului francez Andre Marie Ampere(1775-1836); 

− coulumb (unitate de masură a cantitaţii curentului electric) format după numele 

fizicianului francez Ch. Augustin Coulumb(1736-1806); 

− roentgen (unitate de masură a dozei radiaţiilor x sau y), după numele fizicianului german 

Wilhelm Konrad Rontgen (1845-1923); 

− ohm (unitate de rezistenţă electrică), după numele fizicianului german Georg Simon 

Ohm (1787-1854). 

,,Faptul că o unitate lexicală corespunde mai multor semnificații […]  este departe e a fi 

o imperfecțiune a limbilor naturale; aceasta esteo proprietate a vocabularului general, fiind 

consecință normală și obligatorie a vieții limbilor: sensurile cuvintelor se nasc unele din 

altele” [5, p. 122-123]. 

3. Restricţia semantică 

Restricţia semantică este un proces de trecere de la un sens general la unul particular. 

Are loc o specializare a sensului unui cuvânt, mai ales se referă mai mult la împrumuturi 

lexicale.  

Ex: La origine bere era doar forma de infinitiv a verbului a bea, adică având sensul 

general ,, acţiune de a bea”. Versurile lui V. Alecsandri ne vorbeşte depre aceasta: ,,Ş-am să 

mă aşez, măi vere, pe ,mâncare şi pe bere”[2, p. 44]. Cu timpul cuvântul bere şi-a îngustat 

sensul, numind o anumită băutură, preparată din orz şi hamei. 

4. Pierderea legăturii semantice cu sensul iniţial 

Sensul iniţial al unui cuvânt, al cărui conţinut s-a lărgit sau a fost îngustat, poate fi uneori 

uitat cu totul. În procesul dezvoltării sale semantice cuvântul îşi modifică sensul în aşa măsură 

încât ajunge să exprime de acum o noţiune cu totul nouă. Se naşte un nou cuvânt a cărui 

legătură cu lexemul vechi nu mai este simţită. 

Ex: La început (sec. XII) cuvântul bureau numea în franceză o stofă, ţesută din păr de 

cămilă (bure ,,cămilă” ). După aceea bureau desemna o masă, acoperită cu astfel de stofă. În 

sec. al XVI-lea cuvântul a însemnat o grupă de oameni care şedeau în jurul unei mese, chiar 

neacoperite cu ţesătura amintită. Pătrunzând în alte limbi, inclusiv română, birou a căpătat de 

acum un sens cu totul îndepărtat, denumind o cameră întreagă: birou de dactilografiat sau 

chiar o instituţie: birou de presă etc. 
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La noi substantivul birou s-a stabilit cu astfel de valori semnatice: masă de scris, cameră de 

lucru, organ executiv al unei organizaţii. 

5. Polarizarea semantică 

Dezvoltarea în direcţii opuse a valorii semantice a unui cuvânt, la origine 

nedefereanţiate, poartă numele de polarizare semantică sau entiosemie .Pe baza polarizării se 

formează elemente lingvistice cu semnificaţii opuse. 

Ex: Sufixul -aş poate exprima, în fucţie de tema substantivului la care se anexează, atât 

valori semantice pozitive (dragoste, afecţiune – fecioraş, copilaş, băieţaş), cât şi valori 

semantie negative, depreciative (scriitoraş, articolaş). 

Cazurile de polarizare semantică sânt folosite de scriitori pentru a realiza un scop 

stilistic. Adjectivul mintios are sensul ,, deştept, inteligent”. A. Donici include acest cuvânt 

într-un context în care el capătă sens depreciativ: ,,Mintiosule!De unde vii?/ O vulpe pe măgar 

l-a întrebat” [2, p.45]. 

Există o figură de stil numită antifrază, care recurge la polarizarea semantică. Se 

foloseşte un cuvânt sau expresie cu sens contrar semnificaţiei curente.  

Ex.: I. Creangă descrie în ,,Amintiri din copilărie”: ,,Ba la mulţi se întâmpla de veneau 

sâmbătă noaptea cu câte un picior frânt sau cu boii stâlciţi şi aceasta le era câştig pe deasupra.” 

Aici ,,câştig” nu-şi mai are sensul obişnuit ,, profit”, ci sensul contrar ,,pagubă’’.[2, p. 45] 

Polarizarea semantică se poate realiza şi în cadrul sintagmelor.  

Ex: vin vechi – vin bun; vorbă veche – vorbă înţeleapta. 

6. Semantica funcţională 

Evoluţiile semnatice funcţionale consistă în faptul că numirea unui obiect trece asupra 

altui obiect ce îndeplineşte aceeaşi funcţie socială ca şi primul. 

Un caz de semantică funcţională ne prezintă şi cuvântul ,,mămăligă”. Pe vremea lui 

Ştefan cel Mare şi mai târziu mămăliga se făcea din făină de mălai. Prin  secolele XVII-XVIII 

a început să se cultive la noi şi porumbul. Aceeaşi numire a trecut şi asupra noului aliment, 

deşi se făcea din altă făină. Iar numirea mălai a trecut asupra făinei de porumb. 

7. Sensul figurat 

Majoritatea cuvintelor pot avea sens propriu şi sens figurat. Sensul propriu este sensul 

fundamental şi carateristic pentru cuvântul dat, iar când vorbim despre sensul figurat avem în 

vedere că pe baza unor figuri de stil cuvântul capătă o altă semnificaţie decât cea obişnuită. 

Exemplu: - cuvântul FIARĂ are ca sens propriu „animal sălbatic mare”; sensul său 

figurat „om extrem de rău, crud, violent” este obţinut prin transferul denumirii de la animal 

la om; -cuvântul CĂCIULĂ, în contextul: ,,Am plătit cinci mii de lei de căciulă” are sensul 

de „persoană, individ” etc. 

Sensurile figurate i-au naştere din sensul propriu pe baza unor legături reale sau 

imaginare stabilite de vorbitor între două obiecte. 
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8. Condensarea semantică 

Condensarea semantică reprezintă procesul de includere a unor valori semantice în altele 

cu care făceau corp comun. Unul din componenţi îşi lărgeşte valoarea semantică pe contul 

altuia. E vorba, de fapt, de construcţii eliptice: 

- (sărac) lipit pământului; 

- bată-te să te bată (norocul); 

- cum să nu! (a fi de aceeşi părere). 

Dezvoltarea lexicală nu se limitează doar la o completare a vocabularului cu o serie de 

cuvinte şi expresii noi, ci se caraterizează şi printr-o diferenţiere delicată a sensurilor. Limba 

se află permanent într-un proces de evoluţie, ce poate fi mai uşor înţeles dacă îl asemănăm cu 

ciclul evolutiv al unei specii de fiinţe vii, care are în principal patru etape, şi anume:   

− formare  

− dezvoltare 

− stabilizare 

− dispariţie (transformare) [6, p. 1] 

Limbile vii trebuie permanent să se pună de ,,acord” cu dezvoltarea vieţii de toate zilele, 

cu ultimele inovaţii ale tehnicii şi ale ştiintei etc. Acest ,,acord” se realizează în primul rând 

prin intermediul vocabularului, sector unde raportul limbă-societate se manifestă cel mai 

direct şi mai evident prin două modalitaţi principale: pe de o parte, prin împrumutarea sau 

crearea în interiorul şi cu mijloacele limbii respective de termini noi şi pe de altă parte, prin 

îmbogăţirea cuvintelor existente cu noi semnificaţii. Putem menţiona faptul că evoluţia 

semantică constituie o modalitate de creştere cantitativă şi totodată calitativă a vocabularului. 

Astfel, are loc disparţia sau apariţia unor semnificaţii ale cuvintelor. Vocabularul este oglinda 

dinamismului societăţii. 
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Кафедра Иностранных Языков и Литератур, ТГУ 

Rezumat. În articol se cercetează povestirea Schimbul («Обмен») de scriitorul rus Iurii Trifonov. Modul de 

trai influențează asupra personajelor din operă. Autorul Trifonov descrie istoria protagonistului Victor 

Dmitriev, care așteaptă ca lucrurile să se rezolve de la sine. Remarcăm în viața personajului de la început 

compromisuri în lucruri mici în viața de familie, în relațiile cu cei apropiați. În final eroul participă la marele 

„schimb” – „viața mamei pentru apartament”. În concluzie, abordând problemele morale ale vieții zilnice a 

oamenilor obișnuiți, autorul descrie degradarea personalității umane. 

Cuvinte-cheie: modul de trai, schimb, familie, compromis, probleme morale, degradare. 

 

Summary. The article investigates the story The Exchange ("Обмен") by the Russian writer Yuri Trifonov. 

The way of life influences the characters in the opera. The author Trifonov describes story of the protagonist 

Victor Dmitriev, who waits for things to work out on their own. We notice in the life of the character from the 

beginning compromises in small things in family life, in relationships with those close to him. In the end, the 

hero participates in great "exchange" - "mother's life for the apartment". In conclusion, addressing the moral 

issues of everyday life of ordinary people, the author describes the degradation of the human personality. 

Keywords: lifestyle, exchange, family, compromise, moral issues, degradation. 

 

«Сколько всевозможных „союзов” опутало человека со всех 

сторон; сколько каждый индивидуум ухитряется придумать лично для 

себя всяких стеснений! И всему этому, и пришедшему извне, и 

придуманному ради удовлетворения личной мнительности, он 

обязывается послужить, то есть отдать всю свою жизнь. Нет места для 

работы здоровой мысли, нет свободной минуты для плодотворного 

труда! Мелочи, мелочи, мелочи — заполонили всю жизнь». 

(Цикл очерков «Мелочи жизни» М. Е. Салтыкова-Щедрина) 

В области литературоведческого анализа о категории повседневности в последние 

годы публикуются исследования, связанные с интерпретацией различных аспектов 

«следов присутствия» повседневности в художественном тексте. [2, 276] Важно 

отметить существенную вариативность исследовательских точек зрения: под образами 

повседневности в литературном повествовании могут подразумеваться детали быта, 

интерьера, моды, исторически сложившегося уклада, бытового поведения, приватной 

частной семейной жизни человека, локусом повседневности называется дом и т.д. В 

«Словаре русского языка» даётся объяснение слова: «Повседневность – 1. Свойство по 

знач. прил. повседневный – имеющий место изо дня в день, каждодневный. Ничем не 

примечательный; обыденный, будничный». [7, 162] Под повседневностью понимаем 

многогранное явление, которое охватывает все сферы существования человека. В 

настоящее время сложилось несколько подходов к пониманию данного феномена. В 
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современном философском словаре даётся следующее толкование данного понятия: 

«Повседневность – это реальность, самоочевидная и непреодолимая фактичность, 

имеющая своё «стандартное время» и пространство». [8, 519] 

Категория «повседневности» как объект научного исследования описывается в 

трудах учёных различных сфер гуманитарных наук. «Повседневность», как считает 

историк Л.В. Беловинский, является «сочетанием различных видов 

специализированной и обыденной деятельности, детерминированной ценностными 

ориентациями человека, переживающее как настоящее, так и неотъемлемое от него 

прошлое, переживаемое как субъективно, в живом восприятии людей, так и 

объективно, как данность, налагающая отпечаток на настоящее». [1, 15] Философ 

Альфред Шюц, исследователь повседневного и жизненного мира считал, что: 

«Повседневность как бы и вовсе не замечается людьми, словно воздух, которым 

дышишь. Только жизненный мир при всех иллюзиях обладает непосредственной 

достоверностью». [12, 120] Повседневность часто понимается как нечто само собой 

разумеющееся, нормальное, привычное, рутинное, очевидное на уровне здравого 

смысла, не требующее терминологических разъяснений.   

Понятия «обыденность» и «повседневность» («обыденное» и «повседневное») 

особый интерес вызывают к себе и в рамках литературоведческих интерпретаций 

текстов представителя «городской прозы» Юрия Трифонова. Исследователи отмечают, 

что творческая индивидуальность писателя формировалась под влиянием Ф.М. 

Достоевского, А.П. Чехова, М.А. Булгакова, но в то же время писатель остался глубоко 

оригинальным и самобытным, формируя особый художественный мир, который 

воспринимается как уникальная этико-эстетическая реальность.  [4; 9] М.В. 

Селеменева в статье «Поэтика повседневности в городской прозе Ю.В. Трифонова» 

даёт определение повседневности на основе анализа таких рассказов писателя как 

«Обмен», «Долгое прощание», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и др. По мнению 

исследователя, повседневность –это «сфера вещей, событий, отношений, являющаяся 

источником творческого, культурного, исторического, нравственного, философского 

содержания жизни» [6, 196]. Ю.В. Трифонов понимает под повседневностью «само 

течение жизни» и для объяснения своей позиции приводит в пример диалог с 

итальянским новеллистом Альберто Моравиа на одном из писательских съездов: «В 

это день он должен был выступать. Он делал какие-то пометки, и я его спросил: „О чем 

вы будете сегодня говорить?” Он сказал: „О том, что писатель должен писать о 

повседневной жизни». То есть о том, о чем и я, собственно, собирался говорить...” [11, 

340]. Установка Трифонова – «писать о повседневной жизни», привела его к 

осмыслению духовных, нравственных проблем современного общества, коренящихся 

в повседневности. Героями московских повестей являются интеллектуалы, которые 

воспринимают повседневность как естественную среду обитания, но повседневность – 

«источник бесконечных напряжений, конфликтов, споров, непониманий, бед, 
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болезней» [3, 103], причем мир повседневности становится очагом конфликта 

(идейного, социального, любовного, семейного), как правило, в момент актуализации 

«квартирного вопроса», который приводит автора к изображению быта. Нужно 

отметить чуткость Юрия Трифонова к значимости и драматизму повседневного 

течения жизни. Писатель, рисуя характер, который сформировался в бурную эпоху, 

обязан быть вдумчивым исследователем, потому что без постижения сути обычных, 

рядовых людей, вряд ли можно понять общий смысл эпохи, все видоизменения её 

исторического климата. Для Трифонова характерно тяготение к объективной манере 

повествования, предоставляющей читателю бесконечный простор для 

самостоятельной работы мысли. 

В повести «Обмен» автор раскрывает, кажется, самые незначительные события, 

как отмечает исследователь А. Турков: «На зеркальце писательского микроскопа 

колеблется капелька пресловутого моря житейского» [10, 11], поэтому можно 

усомниться в необходимости столь скрупулёзного исследования. В дискуссиях, 

которые появились сразу после того, как было напечатано произведение, автора 

обвиняют в том, что всё ясно с первого абзаца: мать героя повести Дмитриева, Ксения 

Фёдоровна, тяжело, безнадежно заболела, а её невестка Лена «срочно решила 

съезжаться со свекровью, жившей одиноко в хорошей, двадцатиметровой комнате 

на Профсоюзной улице». Когда героиня впервые делится со своим планом с мужем, тот 

не «испытал ни гнева, ни боли»: «Мелькнуло только – о беспощадности жизни. Лена 

тут ни при чём, она была частью этой жизнь, частью беспощадности». 

Исследователь Т. Патера пишет, что «Трифонов следит за движениями души героя на 

протяжении не более суток: с вечера одного октябрьского дня, когда Лена Дмитриева 

посвящает мужа в планы обмена, до его встречи на следующий день с матерью, когда 

он предлагает ей съехаться, чтобы жить вместе. Но за эти сутки сам Дмитриев, а вместе 

с ним и читатель, получают возможность пересмотреть жизнь героя, сотканную из 

больших и малых компромиссов. Все это, однако, лежит в пласте воспоминаний, а в 

тот ответственный для благоустройства жизни их семьи день (обмен с Ксенией 

Федоровной, обреченной на скорую смерть, позволит им без особых материальных 

затрат получить отдельную квартиру) Дмитриев переживает мучительную агонию 

совести». [5] Герой, убитый внезапной материнской болезнью, всеми хлопотами, с нею 

связанными, и женины слова воспринимает в череду тех ужасных неожиданностей и с 

железной необходимостью проистекающих из них следствий. Но в результате истории 

с обменом, Дмитриев ясно понимает горестный итог его семейной жизни, серии его 

мелких капитуляций перед принципами Лены и её родителей, Лукьяновых, и его 

собственное постепенное «олукьянивание» (жестокая, но меткая оценка его сестры, 

Лоры) в процессе общения с кланом «умеющих жить» Лукьяновых было результатом 

его деморализации в годы ответственные для формирования человека. 
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Но существуют и объективные основания и для первой дмитриевской реакции на 

слова жены. Чтобы убедиться в этом, достаточно вдуматься в обстановку ежедневной 

жизни семьи, которая как бы невзначай встаёт перед нами в сцене их ссоры: «Дочка 

спала за ширмой в углу. Там же за ширмой стоял её письменный столик, за которым 

она вечером готовила уроки. Дмитриев смастерил и повесил над столиком полку для 

книг, провёл туда электричество для настольной лампы – сделал за ширмой особую 

комнатку, «одиночку», как называли её в семье. Дмитриев и Лена спали на широкой 

тахте чехословацкого производства, удачно купленной три года назад и являвшейся 

предметом зависти знакомых. Тахта стояла у окна, её отделял от «одиночки» 

дубовый, с резными украшениями буфет…» [10] Комната из семейного общежития 

описывается подробно, автор упоминает, что было время, когда в комнате помещалась 

и нянькина раскладушка. Мы можем представить себе эту повседневную жизнь, 

которая уже много лет, как дерево, если ему мешают окружающие деревья или дома, 

виртуозно-уродливо изгибается, протискиваясь в любую щель, в которой чудится 

просвет в небо или просто в соседний двор. Так и жизнь меняет Виктора Дмитриева, 

который не осуждает душевную чёрствость своей жены, её умение добиваться своего, 

эгоизм, а постепенно и он становится равнодушным, безразличным к чужим 

страданиям, становится способным на подлость, словом, морально деградирует. Автор 

не осуждает Лену, а осуждает её некоторые качества, ненавидит эти качества, которые 

присущи и другим героям. И не зря герой хочет затесаться в толпу себе подобных, как 

это с ним происходит в будни, по пути на службу, «среди мокрых  плащей, толкающих 

по колену портфелей, пальто», «когда шаркающая толпа несла его по длинному 

коридору метро».  

Ю.В. Трифонов, следуя тезису «Быт – это великое испытание», сознательно 

укрупняет «мелочи жизни» (частицу, единицу повседневности) ради высвечивания 

личностных качеств героев, улавливания тончайших нюансов души, выявления 

истинных мотивов поступков. «Великое испытание» бытом проходят практически все 

персонажи «московских» повестей, при этом мелочи служат в повестях Трифонова 

особой сигнальной системой: деталь одежды, предмет обихода, жест, запах играют 

роль авторского комментария, дополняют, конкретизируют произносимые героями 

слова. В повести «Обмен» в описании супружеской спальни Виктора и Лены 

Дмитриевых акцент сделан на такой детали, как две подушки, «одна из которых была 

с менее свежей наволочкой, эта подушка принадлежала Дмитриеву (...). Скоро пришла 

Лена, щелкнула дверным замком, зашуршала халатом, зашелестела свежей ночной 

рубашкой, выключила свет». [10] 

Учитывая контраст несвежей наволочки Виктора и «свежей ночной рубашки» 

Лены (эта деталь появляется в данном эпизоде в целях создания контраста и 

формирования микроконфликта), можно сделать вывод об угасании чувств между 

супругами, выражающемся в игнорировании женой бытовых потребностей мужа. В 
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дальнейшем этот вывод подтвердится такими фактами, как отказ Лены от 

приготовления завтрака, проявление неуважения к памяти об отце Виктора.  

«Стол еще был загроможден посудой после недавней еды Наташки и Лены. 

Теперь торопилась Лена, она уходила на десять минут позже Наташки, и утреннее 

обслуживание Дмитриева принимала на себя теща. (…) Иногда Дмитриев замечал, 

что Лена лишь старается показать, что ей некогда, а на самом деле у нее вполне 

хватило бы времени приготовить ему завтрак, но она нарочно уступала эту миссию 

матери: как бы затем, чтобы Дмитриев был чем-то, пускай незначительным, пускай 

на минуту, теще обязан». [10] 

Последнее обстоятельство подтверждается в эпизоде с портретом Дмитриева-

старшего: Лена вынесла портрет из средней комнаты в проходную, что, по мнению 

старшей сестры Виктора Лоры, «не бытовая мелочь, а ... просто бестактность», в 

восприятии Лены, напротив, это мелочь, пустяк: «она сняла портрет только потому, 

что нужен был гвоздь для настенных часов». [10] 

Ссорятся супруги Дмитриевы в «Обмене» по телефону, также существует 

возможность прервать диалог – также привилегия телефонной связи, которую 

Трифонов часто использует для того, чтобы избежать включения в ход повествования 

объяснений и откровений, а также для создания эффекта недосказанности.  

Мотивы поступков героев, отношения между членами семьи в повести можно 

отчётливее понять через призму мелочей. У Трифонова взгляд влюбленного героя 

всегда видит целостный образ любимой женщины, невлюбленный герой фиксирует 

только разрозненные мелочи, детали. Тот факт, что Лена Дмитриева в «Обмене») – 

нелюбимая жена, подтверждается многочисленными портретными зарисовками 

героини, «сделанными» ее супругом Виктором: «Лена нагнулась, вытягивая вперед 

руки, чтобы достать до дальнего края тахты — лицо ее при этом мгновенно налилось 

краской, а живот низко провис и показался Дмитриеву очень большим…» Также 

«тахта под её тяжестью затрещала»; «рука лежала на плече Дмитриева, она давила 

немалой тяжестью»; «кофточка была с короткими рукавами, что было некрасиво — 

руки у Лены вверху толсты, летний загар сошел, белеет кожа в мелких пупырышках» 

[10] и т.д. 

Автор говорит о том, что в жизни героя, кроме его жены, была ещё одна женщина 

– Татьяна. В одно время, когда он полюбил Таню, то ему казалось, что он «приобщился 

к тому нормальному, истинно человеческому состоянию, в котором должны - и будут 

со временем -находиться люди». На момент событий повести Дмитриев не любит ни 

Таню, ни Лену - по той простой причине, что не способен уже на сильное чувство. 

Гораздо больше читательских (да и авторских) симпатий вызывает Таня. Дмитриев 

знает, что Таня будет любить его всегда: она искренняя, естественная, «настоящая». 

Она не упрекает Дмитриева, сломавшего ее жизнь. Она счастлива уже тем, что любит. 

Между тем Виктор Георгиевич, хотя и не любит свою жену, и ссорится с ней, как это 
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бывает во всякой семье, своими взглядами на жизнь и на людей гораздо ближе к Лене, 

чем к Тане. Из всех живущих на земле людей у него был единственный по-настоящему 

близкий человек, мать, но и ее он не сумел защитить. 

Таким образом, важнейшим уровнем повседневной реальности выступает у 

Трифонова семейная жизнь героев, высвечивающая грани их как индивидуально-

личностного, так и общественного существования. 
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Абстракт. В данной статье изучаются некоторые группы симметрий некоторых геометрических 

фигур, изучаемые в школьном курсе математики. 

Ключевые слова: геометрические фигуры, симметрия, группа симметрии. 

 

Summary. In this article are studied some groups of symmetries of some geometric figures, studied in the 

pre-university course of mathematics. 

Keywords: geometric shapes, symmetry, symmetry group. 

 

С симметрией мы часто встречаемся в искусстве, архитектуре, технике, быту. 

Так фасады многих зданий обладают осевой симметрией. В большинстве случаев 

симметричен относительно оси или центра узор на коврах, тканях, комнатных обоях. 

Все наложения какой-то ни было фигуры на себя, образуют группу – её группу 

симметрии, фигура тем симметричней, чем обширнее её группа симметрии. Самая 

симметричная фигура – всё пространство. Его группа симметрии – это группа всех 

вообще наложений. 

В данной работе будут указаны группы симметрии некоторых геометрических 

фигур, изучаемых в школьном курсе геометрии, а так же выражение каждого 

элемента данной группы через подстановки вершин фигуры при их нумерации 

цифрами от 1 до n. Симметричными пространственными фигурами являются: сфера 

(шар), прямой параллелепипед, тетраэдр, октаэдр, куб, додекаэдр, икосаэдр. К 

плоским фигурам, обладающим группами симметрии, относятся: отрезок, 

равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник, параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат. 

Более подробно остановимся на группе симметрии правильных плоских фигур.  

Первым рассмотрим отрезок АВ. Пронумеруем цифрами 1 и 2 концы отрезка А и 

В соответственно.  

Группа симметрии отрезка содержит три элемента симметрии: тождественное 

преобразование е, центральная симметрия и симметрия относительно оси. 

Центральная симметрия и симметрия относительно оси совпадают. 

 𝑒 = (
1 2
1 2

) , 𝑍𝑂 = (
1 2
2 1

) , 𝐷|𝐴𝐵| = {𝑒, 𝑅𝑂
180°}.  

 

 

 

Рассмотрим группы симметрии треугольников. 

O 

A(1) B(2) 

ПРИМЕРЫ ГРУПП СИММЕТРИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР 

Наталья СЫРОТЕНКО, студентка, первый цикл, Математика 

Валерий БОРДАН, доктор, доцент 

Кафедра Алгебры, Геометрии и Топологии, TГУ 
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1. Группа симметрии разностороннего треугольника содержит лишь один 

элемент симметрии – тождественное преобразование. 

2. Группа симметрии равнобедренного треугольника содержит 2 элемента е и 

симметрия m относительно высоты треугольника, проведенной из вершины на 

основание. 

3. Самой богатой является группа симметрии правильного треугольника. Она 

содержит центр симметрии О и три оси симметрии. Наименьший угол между осями 

равен 60°. Произведение двух симметрий относительно двух осей, пересекающихся 

под углом α, есть поворот вокруг их точки пересечения на угол 2α. Это означает, что 

поворот 
0120

0
R  есть преобразование симметрии равностороннего треугольника. Если 

пронумеровать вершины треугольника АВС цифрами 1, 

2, 3 против часовой стрелки, то любому преобразованию 

симметрии соответствует подстановка 3- го порядка. 

 Если множество М конечно и состоит из n элементов, 

то всевозможные биективные отображения этого 

множества на себя называют подстановками, а 

соответствующая группа преобразований обозначается 

через 𝑆𝑛 и называется группой подстановок из n 

элементов, или симметрической группой n- ой степени. 

Рассмотрим симметрическую группу третьей степени 𝑆3- группу всех 

взаимнооднозначных отображений равностороннего треугольника, вершины которого 

обозначаем числами 1,2,3 на себя. 𝑆3 = 3 ∗ 𝑚 = {𝑒, 𝑣3, 𝑣3
2, 𝑚1, 𝑚2, 𝑚3}, где 

3
v - 

обозначает поворот вокруг оси 3- го порядка на угол 120°, 
2

3
v - поворот вокруг оси 3- 

го порядка перпендикулярной плоскости треугольник на угол 240°, 
1

m - отражение в 

плоскости проходящей через вершину 1, 
2

m - через вершину 2, 
3

m - через вершину 3. 

Каждое из этих преобразований треугольника задается соответствующей 

подстановкой, а именно: 

𝑒 = (
1 2 3
1 2 3

) , 𝑣3 = (
1 2 3
2 3 1

) , 𝑣3
2 = (

1 2 3
3 1 2

) , 𝑚1 = (
1 2 3
1 3 2

) , 𝑚2 = (
1 2 3
3 2 1

) , 𝑚3 = (
1 2 3
2 1 3

), 

где например 𝑣3 = (
1 2 3
2 3 1

) - это отражение треугольника с вершинами 1, 2, 3 на себя, 

при котором 1→2, 2→3, 3→1. 

Умножение подстановок - это их последовательное выполнение. 

Придерживаются следующих правил: если имеем 
13

*mv , то их подстановки пишут в 

том же порядке и выполняют справа налево. 

𝑣3*𝑚1 = (
123
231

) ∗ (
123
132

) = (
123
213

) = 𝑚3, ибо в правом множителе 1→1, в левом 1→2, 

следовательно, в произведении 1→2, и т.д. 

120ᵒ 

60ᵒ 

O 

A(1) 

B(2) 

C(3) 

m1 

m2 

m3 
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Группу симметрии равностороннего треугольника mS *3~
3

 можно представить 

следующей таблицей Кэли. Заполняем таблицу Кэли аналогично таблице умножения, 

где слева стоят левые множители, сверху правые, а на пересечении соответствующих 

строки и столбца – их произведение, которое можно записать для каждой конечной 

группы. 

 Как мы видим, из представленной таблицы Кэли: 

группа mS *3~
3

 некоммутативная, так как не 

является симметричной относительно главной 

диагонали, например: 

𝑚3 ∗ 𝑣3 = (
123
213

) ∗ (
123
231

) = (
123
132

) = 𝑚1; 

𝑣3 ∗ 𝑚3 = (
123
231

) ∗ (
123
213

) = (
123
321

) = 𝑚2. 

 

Далее рассмотрим группы симметрии четырехугольников. 

1. Трапеция. 

 Для общей трапеции не существует элементов 

симметрии. Рассмотрим равнобокую трапецию. 

Группа симметрии равнобокой трапеции имеет 2 

элемента симметрии: тождественную и 

симметрию относительно оси. 

𝐷тр = {𝑒, 𝑚} 𝑒 = (
1234
1234

) , 𝑚 = (
1234
4321

). 

2.Параллелограмм 

Группа симметрии параллелограмма имеет 2 

элемента симметрии: преобразование и 

центральная симметрия. 

 𝐷пар = {𝑒, 𝑍𝑂} 𝑒 = (
1234
1234

) , 𝑍𝑂 = (
1234
3412

) 

3. Прямоугольник 

Группа симметрии прямоугольника: содержит 

тождественное преобразование, две оси 

симметрии, центр симметрии. 𝐷прям =

{𝑒, 𝑚1, 𝑚2, 𝑍𝑂}. Любому преобразованию 

соответствует подстановка 4-го порядка: 

𝑒 = (
1234
1234

), 𝑚1 = (
1234
4321

), 𝑚2 = (
1234
2143

), 

 𝑍𝑂 = (
1234
3412

). 
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 Группу симметрии прямоугольника можно 

представить в виде таблицы Кэли. Она является 

симметричной относительно главной диагонали, 

следовательно группа коммутативна. 

 

 

4. Группа симметрии ромба 

Ромб переходит сам в себя при следующих 

преобразованиях: тождественном преобразовании e, 

симметрии относительно BD (или поворот на 180° 

вокруг данной оси 𝑙1), симметрия относительно 

АС(𝑙2) и симметрия относительно О (поворот вокруг 

оси второго порядка, перпендикулярной плоскости 

ромба). Ромб образует четыре перестановки 

четвертого порядка. 

𝑉 = {𝑒, 𝑙1, 𝑙2, 𝑍𝑂}, 𝑒 = (
1234
1234

) , 𝑙1 = (
1234
3214

) , 𝑙2 =

(
1234
1432

), 

 𝑍𝑂 = (
1234
3412

). 

Найдем произведение (результат последовательного выполнения преобразований 

одного за другим) любых двух из этих преобразований. 

 𝑙1 ∗ 𝑙2 = (
1234
3214

) ∗ (
1234
1432

) = (
1234
3412

) = 𝑍𝑂 ; 𝑙2 ∗ 𝑙1 = (
1234
1432

) ∗ (
1234
3214

) = (
1234
3412

) = 𝑍𝑂  

Группу симметрии ромба можно представить в виде следующей таблицы Кэли: 

Из таблицы видно, что она симметрична относительно 

главной диагонали, следовательно группа коммутативна. 

Число эквивалентных между собой операций, образующих 

группу симметрии, называют порядком группы. Порядок 

группы равен числу максимальных равных частей фигуры, 

на которые она может быть разделена. Так группа 

симметрии ромба, есть группа 4-го порядка. 

5. Группа симметрии квадрата 

 Квадрат имеет центр и 4 оси. Наименьший угол 

между осями 45°, поэтому наименьший угол 

поворота 90°. Преобразованием симметрии 

квадрата соответствуют следующие подстановки 

4-ой степени. 
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𝑒 = (
1234
1234

), 𝑣𝑂
90° = 𝑣 → (

1234
2341

),  

𝑣𝑂
180° = 𝑣2 → (

1234
3412

), 

 𝑣𝑂
270° = 𝑣3 → (

1234
4123

). 𝑚1 = (
1234
1432

), 𝑚2 = (
1234
3214

) 𝑚3 = (
1234
2143

) , 𝑚4 = (
1234
4321

). 

Группа симметрии квадрата, является группой 8 - го порядка 

 𝐶 = {𝑒, 𝑣, 𝑣2, 𝑣3, 𝑚1, 𝑚2, 𝑚3, 𝑚4}. 

 

Представим группу симметрии квадрата в виде следующей таблицы Кэли. 

 

Рассмотрим пример. 

𝑚1 ∗ 𝑚4 = (
1234
1432

) ∗ (
1234
4321

) = (
1234
2341

)

= 𝑣 

𝑚4 ∗ 𝑚1 = (
1234
4321

) ∗ (
1234
1432

) = (
1234
4123

)

= 𝑣3 

При последовательном выполнении 

преобразований для данных элементов, 

получаем различный результат. Из 

рассмотренного примера ясно, что группа 

не коммутативна, поскольку не симметрична относительно главной диагонали. 

 В заключении хочу сказать, что данную работу можно использовать в качестве 

методического материала при проведении дополнительных математических 

факультативов по математике в старших классах. 
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Абстракт. В данной статье изучается проблемное обучение и применение интерактивной программы 

GeoGebra процессе изучения элементов матанализа в лицейских классах. 

Ключевые слова: проблемное обучение, математический анализ, лицейский класс, интерактивная 

среда GeoGebra. 

 

Abstract. This article studies the problematic training and application of the GeoGebra interactive program 

in the process of studying the elements of mathematical analysis in high school. 

Keywords: problem-based learning, mathematical analysis, high school, interactive environment GeoGebra. 

 

Математический анализ демонстрирует красоту математики и агонию 

математического образования. Исследования показывают, что, в то время как 

учащиеся достигают прогресса в освоении базовых навыков, лишь небольшой 

процент учится на желаемых уровнях обучения и овладевает мышлением высшего 

порядка. Хотя учеников обучают основам, они не могут приступить к пониманию и 

использованию передовых знаний. Большинство тем содержат надуманные примеры, 

загадочные доказательства, ориентированы на запоминание и блокируют интуицию и 

энтузиазм. Математика не самая сложная часть математики в этом случае - это 

мотивация. Учебники и учебные программы больше связаны с результатами тестов, 

чем с пониманием или озарением, которое приводит к открытию новых знаний.  

Проблемное обучение вписывается прямо в движение для более высоких 

стандартов и больших достижений. Этот метод требует от учеников 

продемонстрировать понимание материала, а не просто отразить информацию в 

собственной интерпретации. Исследования и опыт преподавателей показали, что 

активные методические приемы, такие как проблемное обучение, могут мотивировать 

скучающих учеников и повышать их понимание и уровень достижений. Эти 

ориентированные на учащихся стратегии формируют навыки критического 

мышления и аргументации, способствуют развитию творческого потенциала и 

независимости учащихся, помогают учащимся обрести чувство причастности к своей 

работе. 

В классах, где преподаватели применяют активные стратегии обучения, ученики 

общаются друг с другом, а не через учителя, и они инициируют и управляют многими 

своими собственными действиями. На этих занятиях учитель является инструктором 

и помощником, предоставляя ученикам возможность повысить свою 

самостоятельность и развить собственный творческий потенциал. Учителя меньше 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ СРЕДЫ GEOGEBRA  

ПРИ ПРОБЛЕМНОМ ОБУЧЕНИИ НА ПРИМЕРЕ  

ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ЛИЦЕЕ 
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Лариса САЛИ, доктор, доцент 

Кафедра Алгебры, Геометрии и Топологии, TГУ 

223



полагаются на учебники, используя их как один из множества достоверных 

источников информации, которые включают в себя все, от Интернета до членов 

сообщества. Аналогичным образом, школы, использующие активное обучение, 

становятся более гибкими, что дает учителям большую свободу в воспитании и 

структурировании их собственных курсов. Помощь ученикам в овладении 

информацией, необходимой для решения проблемы, и развитие их аналитических 

навыков мышления оказываются такими же важными, как запоминание 

определенного контента. 

Проблемное обучение основано на моделировании процесса познания в учебных 

условиях. Суть его заключается в следующем: после того как перед учениками 

поставлена проблема, ученики исследуют пути и способы ее решения самостоятельно 

или при непосредственном участии учителя. Процесс внедрения этого метода 

подразумевает: построение гипотезы, планирование и обсуждение способов проверки 

валидности гипотезы, аргументацию, экспериментирование, наблюдение, анализ 

результатов, доказательство сформулированных утверждений.  

Объектом исследования является процесс изучения элементов матанализа в 

лицейских классах. 

Предметом исследования является разработка методики создания и применения 

проблемных ситуаций в процессе изучения элементов матанализа в лицейских 

классах с использованием интерактивной среды GeoGebra. 

Гипотеза исследования. Применение интерактивной программы GeoGebra 

процессе изучения элементов матанализа в лицейских классах будет способствовать: 

− Повышению интереса учащихся к предмету (особенно гуманитарного 

направления). 

− Увеличению количества часов для решения задач. 

− Эффективному проведению обобщающих занятий. 

− Пробуждению интереса учащихся к созданию презентаций.  

− Освобождению времени на решение задач исследовательского уровня (в 

реальных классах). 

Цель и гипотеза исследования определили его частные задачи: 

1. Определить основные психолого-педагогические и методические положения 

теории проблемного обучения, составляющие основу внедрения проблемного 

обучения при изучении математического анализа в лицейских классах. 

2. Изучить и систематизировать опыт организации проблемного обучения 

математике, и, прежде всего, при изучении математического анализа в лицейских 

классах. 

3. Разработать систему проблемных ситуаций при изучении математического 

анализа в лицейских классах с использованием интерактивной среды GeoGebra.  
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3. Разработать систему проблемных ситуаций при изучении математического 

анализа в лицейских классах с использованием интерактивной среды GeoGebra. 

4. Экспериментально проверить и оценить педагогическую эффективность 

разработанной методики организации проблемного обучения в процессе изучения 

математического анализа в лицейских классах с использованием интерактивной 

среды GeoGebra. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

− анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы по теме 

исследования: куррикулума по математике, учебников, задачников, различных 

пособий, статей и диссертационных исследований; 

− изучение и обобщение педагогического опыта учителей, обобщение личного 

опыта преподавания математики; 

− наблюдение, беседы с учителями и школьниками, анкетирование учителей и 

учащихся; 

− проведение педагогического эксперимента, анализ его результатов. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем:  

1. Систематизированы и дополнены положения о методике создания и 

внедрения проблемных ситуаций, которые состоят в следующем: проблемные 

ситуации, задания, задачи должны быть наглядными, доступными; проблемные 

ситуации должны быть полностью согласованы с изучаемым в данный момент 

теоретическим материалом; проблемные задания и проблемные вопросы и задачи 

строго привязаны к соответствующим проблемным ситуациям и позволяют 

сформировать элементы исследовательских компетенций у учащихся лицеев; 

проблемные ситуации применимы в творческих и исследовательских STEAM-

проектах, выполняемых учениками самостоятельно (продукт, созданный своими 

руками). 

2. Разработаны методические рекомендации относительно способов 

использования проблемных ситуаций по темам «Преобразования функций», 

«Исследование функций», «Применение определенного интеграла», «Решение задач с 

параметрами» в процессе изучения математического анализа в лицейских классах с 

использованием интерактивной среды GeoGebra. 

Теоретическая значимость работы заключается в выявлении и теоретическом 

обосновании возможностей использования средств и методов проблемного обучения 

при изучении математического анализа в лицейских классах с использованием 

интерактивной среды GeoGebra, что сводится к построению основополагающих 

проблемных ситуаций и к разработке на их основе содержательных проблемных 

заданий. 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что в нем для 

учителей математики разработаны проблемные ситуации по темам «Преобразования 

функций», «Исследование функций», «Применение определенного интеграла», 

«Решение задач с параметрами», а также разработаны подробные рекомендации по 

использованию интерактивной среды GeoGebra при итоговом повторении. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивается 

построением исследования на основе положений современной психологии и 

дидактики; согласованностью полученных выводов с основными положениями 

теории и методики обучения математике и концепции школьного математического 

образования; положительной оценкой учителями и методистами разработанных 

учебных материалов и методики их использования; результатами 

экспериментального обучения и внедрения в практику преподавания математики. 

Для математического исследования явлений реального мира особо значимыми 

оказываются понятия предела и производной, так как это – основные понятия того 

языка, на котором говорит природа. 

Изучение производной функции в программе лицейского звена — достаточно 

сложный процесс, однако усвоение этого материала является очень важным. Понятие 

производной является фундаментальным для более сложных разделов высшей 

математики — дифференциального исчисления, математического анализа и других. 

Понимание смысла элементов математического способствует дальнейшему освоению 

курса математики. Учащиеся классов реального профиля должны в полной мере 

освоить теоретический материал и научиться решать множество задач разного уровня 

сложности, тем самым освоить достаточно сложный материал практически на уровне 

вузовской программы. В большинстве учебников материал излагается на 

математическом языке, соблюдается строгость изложения материала. Изучение 

данных тем вызывает большие сложности в освоении из-за отсутствия пропедевтики. 

В основном усвоение данной темы формальное, учащиеся часто не понимают смысла 

вводимых понятий, а задания выполняют на интуитивном уровне. Серьезный 

диссонанс возникает после того, как учащиеся, освоив на интуитивном уровне какое-

либо понятие, знакомятся с его формулировкой на математическом языке, к которому 

ученики еще не привыкли.  

Проведенное экспериментальное исследование позволило сделать следующие 

выводы 

1. Реализуется системно-деятельностный подход, направленный на развитие 

исследовательской деятельности учащихся, поскольку GeoGebra может эффективно 

применяться не только в передаче знаний, но и способствовать саморазвитию 

ученика. 

2. Изменяется характер учебной деятельности через разнообразие методов и 

способов достижения учебных целей с помощью ИКТ. 
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3. Изучение интерактивной среды доступно для учащихся разного возраста, 

начиная с 5 класса, т.к. программа русифицирована и проста в использовании в 

сравнении с другими аналогами. 

4. При изучении математики применение среды GeoGebra способно более 

эффективно влиять на развитие познавательного интереса обучающихся за счет 

интерактивности средств, лёгкости построения чертежей, высокой степени 

наглядности. 

5. Осуществляется дифференцированный подход в обучении. 

6. Происходит оптимизация учебного процесса за счёт более рационального 

использования времени на различных этапах урока. 

7. Снижается эмоциональное напряжение на уроке, т.к. возрастает уровень 

понимания учебного материал. 
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Резюме. Целью статьи является выявление основных трудностей при переводе с русского языка на 

английский, описание методики работы при обучении переводу, сравнение и анализ различных 

переводов рассказов А.П. Чехова. 

Ключевые слова: перевод, адекватность, эквивалентность, художественный перевод. 

 

Summary. The aim of the article is to identify the main difficulties in translating from Russian into English, 

a description of the working methods of teaching translation, comparing and analyzing various translations 

of A.P. Chekhov stories. 

Key words: translation, adequacy, equivalence, literary translation. 

 

1. Введение 

Содержание любого художественного произведения - главное в тексте. В нем 

передается суть, идея, мысли и позиция автора. Так мы говорим про особые стили 

Достоевского, Толстого, Платонова, Горького и Чехова, которые создают образность 

самыми разнообразными языковыми средствами, и для этого они применяют все 

богатство родного языка. Именно поэтому перевод такого произведения дается очень 

нелегко. Переводчик должен обращать особое внимание на тонкие детали, из которых 

складывается художественное впечатление, чтобы в переводе не лишить 

произведение его особой красочности, яркости и индивидуальных особенностей 

стиля автора. Тема организации процесса перевода с русского языка на английский, и 

возникающие при этом трудности были освещены в работах: М.А. Апполовой, В.Д. 

Аракина, В.В Бурлаковой, В.Н. Комиссарова, Л.К. Латышева, А.В Паршина. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время значительно 

возросло количество переводов с русского на английский язык, но не все из них 

можно считать адекватными и эквивалентными. В связи с этим, можно определить 

цель данной работы: выявить основные трудности при переводе с русского языка на 

английский, описать методику работы при обучении переводу, сравнить и 

проанализировать различные переводы рассказов А.П. Чехова. Следовательно, 

ставятся следующие задачи: изучить особенности перевода с русского на английский 

язык, выделить наиболее действенные приемы перевода, описать проблему 

«переводимость - непереводимость» и способы ее решения. При этом объектом 

данного исследования является процесс перевода с русского языка на английский, а 

предметом - специфика перевода рассказов А.П. Чехова с русского языка на 

английский. 

  

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА А. П. ЧЕХОВА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

СРАВНИТЕЛЬНО – СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Анна ФЛЕНКЯ, студентка группы 403 

Любовь Фоминична ПРОКОПИЙ, др. конф. унив. 

Кафедра иностранных языков и литератур, ТГУ 
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2. Понятие «перевод», «адекватности» и «эквивалентности» перевода 

Многим известно, что перевод имеет длинную и интересную историю несмотря 

на то, что наука о переводе достаточно «молодая». За это время он стал незаменимым 

средством общения между разными странами. Благодаря переводу стали доступны 

открытия в той или иной области знаний, люди получили возможность передавать и 

узнавать информацию о разных культурах. Перевод стал незаменимой частью 

общества. 

Известно, что при переводе всегда имеются два текста, из которых один является 

исходным и создается независимо от второго, а второй создается на основе первого 

путем определенных операций — межязыковых трансформаций. Первый текст 

называется исходным текстом (или просто «подлинником), второй — текстом 

перевода (или просто «переводом»). Язык, на котором произнесен или написан текст 

подлинника, - исходный язык (сокращенно ИЯ). Язык, на который осуществляется 

перевод (язык текста перевода), - переводящий язык (сокращенно ПЯ). Кроме этого, 

главными критериями, по которым оценивается перевод, являются его 

эквивалентность и адекватность. Оба эти понятия следует различать. Перевод, 

осуществляемый на уровне, необходимом и достаточном для передачи неизменного 

плана содержания при соблюдении норм ПЯ, является переводом эквивалентным. 

Единицей эквивалентности называется инвариант, то есть то, что должно оставаться 

неизменным в результате процесса перевода, информация, предназначенная для 

передачи. Помимо этого, эквивалентным может называться перевод, который 

воспроизводит содержание оригинала на одном из уровней эквивалентности. 

Комиссаров выделяет 5 таких уровней. [Комиссаров, 2007] 

1. Эквивалентность на уровне цели коммуникации. Эквивалентность 

переводов первого типа заключается в сохранении только той части содержания 

оригинала, которая указывает на общую речевую функцию текста в акте 

коммуникации и является целью коммуникации. Например, «That's a pretty thing to 

say! – Ну как тебе не стыдно! ».   

2. Эквивалентность на уровне описания ситуации. На втором уровне 

эквивалентности общая часть содержания оригинала и перевода передает не только 

одинаковую цель коммуникации, но и отражает одну и ту же внеязыковую ситуацию, 

т.е. совокупность объектов и связей между объектами, описываемая в высказывании. 

Например, «He answered the phone. – Он снял трубку. 

3. Эквивалентность на уровне высказывания. Для этого уровня 

эквивалентности характерно сохранение структуры сообщения, когда для описания 

ситуации в оригинале и переводе выбираются одни и те же ее признаки. Например, 

«London saw a cold winter last year. - В прошлом году зима в Лондоне была холодной».  

4. Эквивалентность на уровне сообщения. В четвертом типе эквивалентности, 

в переводе воспроизводится и большая часть значений синтаксических структур 
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оригинала. Например, «I told him what I thought of her. – Я сказал ему то, что я думаю 

о ней». 

5. Эквивалентность на уровне языковых знаков. На этом уровне достигается 

максимальная степень близости содержания оригинала и перевода, которая может 

существовать между текстами. Например, I saw him at the theatre. - Я видел его в 

театре.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать заключение о том, что 

эквивалентный перевод — это перевод, воспроизводящий содержание оригинала на 

одном из уровней эквивалентности. В зависимости от того, какая часть содержания 

передается в переводе для обеспечения его эквивалентности, различаются разные 

уровни эквивалентности. Каждый из таких уровней обладает определенными 

характеристиками, и переводческая эквивалентность может основываться на 

сохранении или утрате разных элементов смысла, содержащихся в оригинале. Но 

главным остаётся то, что на любом уровне эквивалентности перевод может 

обеспечивать межъязыковую коммуникацию. Далее следует вернуться к определению 

«адекватный перевод». Это такой перевод, который обеспечивает прагматические 

задачи на максимально возможном уровне эквивалентности, не допуская нарушения 

норм ПЯ, соблюдая жанрово-стилистические требования и соответствуя 

конвенциональной норме перевода. Важно отметить, что адекватный перевод должен 

быть эквивалентным (на том или ином уровне эквивалентности), но не всякий 

эквивалентный перевод будет адекватным.  

Таким образом, различия понятий эквивалентности и адекватности заключаются 

в следующем:  

1) эквивалентность ориентирована на результаты перевода, на соответствие 

создаваемого в итоге межъязыковой коммуникации текста определенным параметрам 

оригинала;  

2) адекватность связана с условиями протекания межъязыкового 

коммуникативного акта, с его детерминантами и фильтрами, с выбором стратегии 

перевода, отвечающей коммуникативной ситуации. Иными словами, если 

эквивалентность отвечает на вопрос о том, соответствует ли конечный текст 

исходному, то адекватность отвечает на вопрос: соответствует ли перевод как процесс 

данным коммуникативным условиям [Бархударов, 2008]. 

3. Художественный перевод 

Художественный перевод охватывает все жанровое разнообразие 

художественной литературы (проза, поэзия, драматургия, фольклор), литературной 

критики и публицистики. Главная особенность данного вида перевода заключается в 

том, что в таких текстах особое значение приобретает форма изложения. От того, как 

и в какой форме передается содержание, зависит уровень эмоционального 

воздействия на читателя. Сложность же при художественном переводе состоит в том, 
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что переводчик обязан досконально знать идиомы в разных языках, чтобы не 

исказить смысл и преподнести перевод, максимально приблизив его к оригиналу. 

Также важно сохранить стилистику и авторские языковые особенности, чтобы не 

подменить его текст собственным. 

4. Особенности перевода рассказов А.П. Чехова  

Особый интерес для изучения представляет история переводов Чехова на 

английский язык, — традиция, берущая своё начало еще при жизни писателя и 

продолжающаяся до сих пор. Один из самых преуспевающих прозаиков 30‒х годов 

ХХ века, Сомерсет Моэм, отмечал, что восхищаться Чеховым в Англии стало 

признаком хорошего вкуса. «Не любить его значит объявить себя филистером». О 

благотворном влиянии творчества А.П. Чехова говорил также английский прозаик и 

драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе — Дж. Голсуорси, утверждая, 

что «в рассказах Чехова нет ничего такого, чего не было бы в действительности. 

Страшная сила его таланта именно в том, что он никогда ничего не выдумывает от 

себя, не изображает того, «чего нет на свете...». 

Известно, что наиболее сложными для перевода на английский язык являются 

классические произведения, так как в них представлен образ жизни, уклад, 

философия русского народа, часто описываемые словами, эквиваленты которым 

трудно подобрать на иностранном языке. Ярким примером таких произведений 

можно считать рассказы А. П. Чехова: они насыщенны особым юмором, иронией, 

подтекстом, для выражения которых Чехов часто использует исконно русские слова 

со скрытым смыслом. Среди объективных трудностей — несовпадение русских и 

английских реалий и соответствующей им лексики. Например, нелегко поддаются 

точному переложению на английский язык такие понятия, как «мещанин», 

«общественный человек», «светлая личность». На первый взгляд, они простые, но 

могут быть по - настоящему раскрыты только в контексте русской жизни. При этом 

они являются обязательным звеном для понимания рассказов Чехова. Кроме того, 

основной сложностью при переводе чеховских рассказов может оказаться перевод 

говорящих фамилий: Очумелов, Хрюкин, Унтер – Пришибеев. Все эти фамилии несут 

в себе скрытый характер героя, его сущность, но зачастую это невозможно передать 

на английский язык, что, к сожалению, лишает рассказ глубокого смысла и ярких 

образов. Несомненно, влияют на перевод и стереотипные представления о другой 

нации. Известно, что в отличие от англичан, говорящих простыми конструкциями, 

русская речь очень эмоциональная, насыщенная различными сложными 

конфигурациями. Так и речь персонажей Чехова отражает специфику того времени, 

характеризует определенный тип людей, их особенности и обладает необыкновенным 

стилем. Таким образом, чеховские рассказы действительно достаточно трудны для 

перевода. И, чтобы интерпретировать их как можно ближе к оригиналу, необходимо 

учитывать все особенности русской культуры, речи, образа жизни, времени и места 
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описываемых событий. Только в этом случае переводы произведений Чехова А.П. 

будут иметь значение для мировой культуры. С целью демонстрации особенностей 

перевода чеховских рассказов, рассмотрим несколько вариантов интерпретации его 

произведений, выполненных различными переводчиками. 

5. Анализ переводов рассказа «Душечка» 

Для сравнения возьмем два перевода наиболее известного рассказа «Душечка», 

выполненные Ольгой Шартце и Джесси Каулсон. Впервые рассказ был опубликован в 

1899 году. Героиня рассказа – Оленька, Ольга Семеновна, которую все называют 

душечка – постоянно ощущает потребность кого-то любить, потому как без 

привязанностей к кому-либо в жизни Оленьки наступает пустота, одиночество. 

Конечно, в первую очередь хотелось бы обратить внимание на название рассказа. 

Как утверждает Кузнецова М.В.: «Душечка – это определение, которое дает героине 

не сам автор, а знакомые Оленьки и ее первый муж. Причем такую оценку люди дают 

героине исключительно под влиянием ее внешности: «Глядя на ее полные розовые 

щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую наивную улыбку…гостьи-

дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за руку и не 

проговорить в порыве удовольствия – душечка!». Еще более ироничный окрас 

приобретает слово чуть позже, когда первый муж Оленьки Кукин произносит его в 

первый и последний раз в рассказе: «И когда он увидел, как следует ее шею и полные 

здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил – Душечка!». Душечка – 1) 

приятный, милый человек; 2) употребляется как фамильярно-ласковое обращение к 

мужчине или женщине В современных словарях за этим словом закрепилось еще 

одно значение: «употребляется как характеристика типа женщины, которая любит 

мужа или мужчину, находящегося рядом с нею, беззаветно предана ему и видит в нем 

идеал совершенства, поскольку собственного представления об идеале у нее нет». 

Очевидно, что это значение сформировалось на базе чеховской «Душечки». 

Словарь Merriam - Webster дает следующие определения слова darling: 1) 

adearlylovedperson; 2) favorite; 3) verypleasing [Merriam-Webster, 2014]. В cвою очередь 

OxfordDictionary приводит следующие определения данного слова: 1) beloved; 2) 

pretty, charming [OxfordDictionary, 2014]. Таким образом, darling – это дорогая, 

любимая, замечательный человек, прелесть, душка, баловень, любимец. С одной 

стороны, семантически душечка и darling частично совпадают, то есть можно 

говорить об их частичной эквивалентности. Но, к сожалению, ироничный смысл 

заглавия частично утрачен при переводе. Кроме того, в переводе потеряно как 

таковое понятие «душа», присутствующее в слове «душечка». Далее перейдем к 

содержанию переводов. Для того, чтобы увидеть разницу в них, попробуем выделить 

различные приемы перевода, которыми пользовались Каулсон и Шартце, или 

обратить внимание на то, что было изменено переводчицами.  
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Наибольшую трудность вызвал перевод реалий. Уже во вступлении обоих 

переводов видны некоторые расхождения. Например, оба переводчика по – разному 

передают слово «крылечко» в предложении «Оленька, дочь отставного коллежского 

асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке, задумавшись…». Именно 

уменьшительно – ласкательный статус слова делает его русской реалией, так как во 

многих русских песнях, сказаниях и былинах, авторы редко называют «крылечко» 

«крыльцом», потому что «крылечко» - это часть дома, а дом – это любимое место, 

поэтому все, что с ним связано, старались называть нежно. Ольга Шартце переводит 

его как «porch», в то время как, Джесси Каулсон передает это слово как «veranda».  

Таким образом, можно заметить, что два разных слова создают разные образы в 

сознании читателя. «Porch» более близко к оригиналу, нежели «veranda», потому что 

сам Чехов пишет о том, что «Оленька сидела на крылечке», а именно, как свойственно 

русскому народу, на ступеньках, ведущих в дом. Каулсон же использует иностранное 

слово «veranda», что немного искажает образ, представление читателя, так как 

«veranda – is a roofed platform along the outside of a house, level with the ground floor» 

[Oxford Dictionary, 2014]. То есть для русской культуры «веранда – это крытая 

терраса», что было свойственно зажиточным, обеспеченным людям, а Оленька не 

была из таковых, это подчёркивает и Антон Павлович, поясняя, что девушка 

происходит из семьи «коллежского асессора». Важно остановиться и на переводе 

этого чина. Обе переводчицы подбирают одинаковые эквиваленты «Collegiate 

Assessor». Конечно, такое словосочетание не раскрывает всей сущности чина. При 

помощи данной интерпретации почти невозможно донести до иностранного читателя, 

что таким образом Чехов хотел показать, что Ольга Семеновна не была обеспеченной 

женщиной, а происходила родом из «простого, низкого» класса. Также интересным 

для анализа можно считать описание «субботних обедов» Пустовалова и Оленьки. 

Главным образом, нужно обратить внимание на то, как переводчики интерпретируют 

исконно - русские слова «самовар», «борщ» и «баня».  

При переводе слова «самовар» и Шартце, и Каулсон прибегают к приему 

«транслитерации», побуквенному копированию графических символов, что 

позволяет читателю более ярко представить образ русского быта. Однако, уже при 

переводе слова «борщ», Шартце просто подбирает эквиваленты: «beet soup», что в 

переводе означает «свекольный суп». То есть, переводчик интерпретирует эту 

лексическую единицу в верном направлении, но не передает того «русского духа», о 

котором пишет Чехов. Каулсон же снова использует прием «транслитерации», и 

«борщ» также звучит на английском – «borshch». Таким образом, можно заметить, 

что в переводе Каулсон, читателям удается лучше окунуться в русскую культуру, 

познакомиться с традиционным блюдом. Но, к сожалению, при переводе слова 

«баня», обе переводчицы обращаются к английскому «bathhouse». Так, читатель 

может интерпретировать это слово как «дом для помывки», что не раскрывает 
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полного значения «русской бани» (наличие русской печи, пара и веников). А так как 

«баня» является одним из главных символов русской культуры, переводчицам 

следовало бы и в этом случае использовать прием «транслитерации», чтобы 

полностью описать читателю русскую атмосферу.  

Далее следует остановиться на грамматических заменах, к которым порой 

прибегают переводчики. Шартце в своем переводе меняет цель высказываний. 

Чехов пишет: «Какой ты у меня славненький! ...Какой ты у меня хорошенький!». 

Перевод Шартце звучит следующим образом: Doesn’t my hubby look nice and sweet?...  

Doesn’t my hubby look pretty?». В то время как Каулсон оставляет предложения 

утвердительными и восклицательными:   hat a dear sweet person you are!… You are so 

handsome!». Сравнивая такие переводы, нужно сказать, что ближе к оригиналу 

оказалась Джесси Каулсон, ее перевод более адекватен к исходному тексту, потому 

что русскому языку времени Чехова, вопросительные предложения с утвердительной 

окраской не были свойственны, и даже могли казаться немного странными. 

Впоследствии нужно остановиться на моменте, когда Оленька узнает о смерти своего 

первого мужа Кукина через телеграмму. Чехов описывает это так: «Иван Петрович 

скончался сегодня скоропостижно сючала ждем распоряжений хохороны вторник». 

Такие опечатки автор оригинала вносит не случайно: во - первых, чтобы показать, что 

смерть Кукина действительно была неожиданной, и отправлявший телеграмму 

торопился, поэтому были допущены такие глупые ошибки в словах; во – вторых, эта 

телеграмма, сделавшая Душечку глубоко несчастной, содержит нелепо - смешные 

слова “сючала”, “хохороны”. Эти “хохороны вторник” странно повторяют ранее уже 

связанный с Кукиным мотив. Свой монолог с жалобами на судьбу он произносил во 

второй день разговоров с Оленькой “с истерическим хохотом”. Как будто эхом-

повтором с того света звук этого кукинского истерического хохота отозвался в 

телеграмме. Возвращаясь к переводам, нужно заметить, что данный отрывок 

выполнен по-разному. Но обе переводчицы компенсировали игру слов при помощи 

приема модуляции в сочетании с переводом на уровне графем и уровне слова.  

Перевод Шартце звучит следующим образом: «IVAN PETROVICH DIED 

SUDDANLY THIS NORMING AWAITING YOUR INSTRUCTIONS GUMERAL 

TUESDAY». 

Каулсон же интерпретирует телеграмму так: «Ivan Petrovich passed away today 

suddenly nycally await instructions fuferal Tuesday». Таким образом, мы видим, что оба 

переводчика сделали ошибку в слове «funeral» (похороны), как и у Чехова, но это не 

передает той иронии, которую задумал автор оригинала. Возможно, для того, чтобы 

немного приблизиться к чеховскому приему, следовало бы просто добавить к слову 

«funeral» дополнительную букву «n», что дало бы ошибку - «funneral», которую 

можно перевести как «забавные похороны», так как в это лексической единице 

появляется слог «fun», обозначающий «веселье», но в целом напоминает слово 
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«funeral». Другая же опечатка более удачно выполнена Каулсон, так как достаточно 

сложно понять, что имелось в виду под «nycally», как и у Чехова «сючала» не 

выражает ничего особенного. Шартце же допускает ошибку в слове «norming», но 

читателю легко догадаться, что имелось в виду «morning». То есть, она вносит что-то 

свое, чего нет у Чехова. Но оба перевода выглядят достаточно неплохо, потому что не 

сильно искажают смысл исходного текста. При дальнейшем рассмотрении переводов 

важно не упустить такой момент, как сохранение полноты предложения. В 

продолжении рассказа Оленька выходит замуж за Пустовала, который «управляет 

лесным складом купца Бабакаева». С этого момента Ольга Семеновна начинает вести 

разговоры о лесостроительных материалах и тарифах на лес. То есть, ее речь 

наполняется разными терминами, относящимися к лесному хозяйству: «балка, 

кругляк, тес, шалевка, безымянка, решетник, лафет, горбыль…». 

Ольга Шартце дает этим словам следующие англоязычные эквиваленты: «log, 

beam, board, truss, cleat, lath», в то время как Каулсон, переводит такие слова как: 

«baulk, lath, joist, tie-beam». Таким образом, можно подчеркнуть, что обе переводчицы 

просто подбирают синонимы и эквиваленты чеховской цыпочке слов, но их 

количество не соответствует оригиналу, так как Чехов употребляет русские реалии, 

такие как «безымянка, шелевка», которые отсутствуют в английском языке. Тем не 

менее, можно отметить, что в данном случае более успешно с переводом справилась 

Ольга Шартце. Хотя она и не подобрала всевозможные интерпретации, ей почти 

удалось сохранить количество переводимых слов, уменьшив их всего на два, в 

отличие от Каулсон, которая использовала всего четыре лексические единицы вместо 

восьми.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что, перевод был бы 

более успешным, при слиянии методик и приемов обеих переводчиц, то есть при 

объединении двух переводов в один. Следовало бы выделить наиболее удавшиеся 

места того или иного перевода и объединить их в одном переводе. В таком случае, 

перевод был бы еще более близким к оригиналу, с отражением всех важных 

моментов, которые в нем описываются. 

Выводы 

В данном исследовании был проведен сравнительно – сопоставительный анализ 

двух переводов рассказа А.П. Чехова «Душечка», выполненных Ольгой Шартце и 

Джесси Каулсон. Было выявлено, что в целом переводы передали главную мысль и 

сюжет, задуманный Чеховым, на достаточно высоком уровне. Нужно отметить то, что 

переводы отражали сущность оригинала. Кроме этого, каждый из переводов был 

адаптирован на иностранного читателя, что тоже является немаловажным аспектом, 

так как непонятные и слишком сложные тексты читаться не будут, а автор не получит 

всеобщего мирового признания. Хотелось бы обратить внимание и на то, что все 

переводчики смогли сохранить форму и содержание текстов. Конечно, порой 
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нарушались структуры, использовались приемы лексического добавления или 

опущения, но за счет этого достигалась передача основного смысла рассказов. В то 

же время, как подтверждает наш анализ, ни один из переводов не был выполнен 

идеально. Это объясняется рядом причин. Во–первых, чувствуется недостаточная 

осведомленность переводчиков в русской культуре, русском быте. Во – вторых, 

просматривается недостаточно неглубокое понимание скрытого смысла рассказа 

«Душечка». В – третьих, упускаются некоторые детали, которые порой помогают 

раскрыть суть того или иного явления. Как было указано в теоретической главе 

данного исследования, наибольшую трудность в переводах вызывали реалии, 

названия и говорящие фамилии. Это объясняется тем, что такие лексические единицы 

не имеют соответствий и аналогов в других языках, и, поэтому, переводчикам 

приходилось использовать различные модификации и приемы, чтобы преодолеть этот 

«барьер». 
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