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SECŢIA III. ȘTIINȚE SOCIO-UMANISTICE
FORMAREA COMPETENȚEI INTERCULTURALE ÎN
PROGRAMELE ȘCOLARE PENTRU LICEU
Ana-Maria ANDRIOAIE, doctorandă,
Școala Doctorală Științe ale Educației
Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 22 mai
2018 privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile
incluziunii și a dimensiunii europene a predării menționează că
„educația ar trebui să promoveze competențele interculturale,
valorile democratice și respectarea drepturilor fundamentale, să
prevină și să combată toate formele de discriminare și de rasism
și să doteze copiii, tinerii și adulții cu capacitatea de a interacționa
pozitiv cu semenii lor care provin din medii diferite”. [1]
Acest articol reprezintă o cercetare teoretică asupra
disciplinelor de studiu prin care se dezvoltă competențele
interculturale ale elevilor de liceu. În acest sens, am studiat
programele școlare în vigoare [2] pentru învățământul liceal,
filieră teoretică, profilurile umanist și real.
Pentru

efectuarea

cercetării

teoretice,

am

analizat

competențele generale, dar și valorile și atitudinile specificate în
programele școlare în vigoare. Am selectat doar acele competențe
generale, valori și atitudini care sunt relevante pentru formarea
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competenței interculturale în rândul elevilor care studiază
respectivele discipline. Competenţele generale au fost considerate
relevante pentru cercetarea teoretică, deoarece acestea trebuie
formate prin procesul de predare-învăţare a unei discipline de
studiu și „jalonează achizițiile de cunoaștere și de comportament
ale elevilor pentru un ciclu de școlarizare”.

[3] Aceste

competențe generale au la bază şi promovează anumite valori şi
atitudini, care sunt finalităţi de natură axiologică, urmărite prin
studiul disciplinei, definite pentru învăţământul liceal.
Programele școlare studiate au fost aprobate prin Ordinul
ministrului educației și cercetării, în mare parte între anii 20042006, excepție făcând programele școlare la disciplina Religie
(2008), dar și cele la disciplinele Limba și literatura română ciclul inferior -, Logică, argumentare și comunicare care au fost
aprobate în 2009.
Din aria curriculară Limbă și comunicare am studiat
disciplinele Limba și literatura română, Literatura universală
(studiată în clasele a XI-a şi a XII-a, exclusiv la specializarea
filologie), Limba engleză, Limba franceză și Limba latină
(studiată în clasele a IX-a și a X-a, profilul umanist și clasele a
XI-a și a XII-a, specializarea Filologie).
Din aria curriculară Om și societate am studiat disciplinele
Logică, Argumentare și comunicare (studiată în clasa a IX-a),
7

Psihologie (studiată în clasa a X-a), Sociologie (studiată în clasa
a XI-a, profil umanist), Filosofie (studiată în clasa a XII), Studii
sociale (studiată în clasa a XII-a, specializarea studii sociale),
Religie, Istorie și Geografie.
Din aria curriculară Arte am studiat disciplinele Educație
muzicală, Educație vizuală, Educație artistică (studiată în clasele
a XI-a și a XII-a, profilul umanist).
Am studiat aria curriculară Consiliere și orientare, care se
adresează profesorilor diriginți din învățământul liceal și
consilierilor școlari.
La disciplina Limba și literatura română, ciclul inferior al
liceului, se urmărește formarea unei personalităţi autonome a
elevilor, capabile de discernământ şi de spirit critic, apte să-şi
argumenteze propriile opţiuni, dotate cu sensiblitate estetică,
având conştiinţa propriei identităţi culturale şi manifestând
interes pentru varietatea formelor de expresie artistică.
Valorile şi atitudinile vizate sunt:
•

Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi
valorile literaturii române;

•

Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a
argumentelor celorlalţi;
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•

Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi
recunoaşterea

rolului

acesteia

pentru

dezvoltarea

personală şi îmbogăţirea orizontului cultural;
•

Dezvoltarea

interesului

faţă

de

comunicarea

interculturală.
În ciclul superior al liceului, în plus față de ciclul anterior,
se pune accent pe dezvoltarea competenţei culturale a elevilor,
ceea ce implică un demers de contextualizare istorică şi culturală
a fenomenului literar. Specificul acestui segment de şcolaritate
urmărește formarea competenţelor de lectură ale cititorului
avizat, capabil să sintetizeze trăsăturile definitorii ale unei epoci
culturale / ale unui current cultural sau literar şi capabil să
contextualizeze, să încadreze într-un context cultural larg textele
studiate, să identifice apropierile dintre un text literar şi curentele
/ doctrinele estetice la care poate fi raportat sau particularităţile
care-l individualizează în raport cu acestea. Din acest considerent,
a apărut următoarea competență generală distinctă: situarea în
context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente
culturale / literare.
Disciplina Literatura universală se studiază doar în ciclul
superior și este destinată exclusiv specializării Filologie, având
drept finalitate familiarizarea elevilor cu mari creaţii literare ale
spiritului uman. Se urmăreşte ca, în cadrul orelor alocate
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disciplinei literatură universală, elevii să dobândească o imagine
de ansamblu asupra diversităţii fenomenului literar-cultural
universal, să-şi exerseze şi să-şi dezvolte competenţele de
înţelegere, analiză şi interpretare de text, dobândite la disciplina
limba şi literatura română, dar și să-şi formeze o gândire
autonomă şi critică în raport cu textele şi cu fenomenele culturale
abordate. Sunt relevante două competențe generale, care vizează
plasarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau
la curente culturale/ literare și argumentarea în scris sau oral a
propriilor opinii asupra unui text literar sau a unui fenomen
cultural. Valorile și atitudinile vizează

formarea unor

reprezentări culturale privind fenomenele literare și artistice, în
general.
Disciplinele Limba engleză și Limba franceză sunt
redactate în oglindă, în calitate de limbi moderne studiate.
Curriculumul pentru limbile moderne pune accentul pe practica
rațională a limbii, pe formarea și dezvoltarea de competențe de
comunicare și interacțiune, iar competențele generale gravitează
în jurul acestui deziderat.
Valorile și atitudinile specifice celor două discipline pentru
ciclul liceal sunt:
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 Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi
în cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de
comunicare;
 Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru
manifestarea

toleranţei

prin

abordarea

critică

a

diferenţelor şi a stereotipurilor culturale;
 Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte
culturale specifice, prin receptarea unei varietăţi de texte
în limba engleză şi prin raportarea la civilizaţia spaţiului
cultural anglo-saxon/francofon;
Disciplina Limba latină reliefează o serie de componente
culturale ale antichităţii care, reconsiderate critic, au devenit
dimensiuni cheie ale societăţii contemporane. Competențe
generale sunt identice cu cele menționate la limba engleză și
limba franceză. Valorile și atitudinile specifice limbii latine duc
la conştientizarea contribuţiei limbii latine şi a civilizaţiei romane
la elaborarea modelului cultural european.
Competențe generale, specifice didacticii limbii engleze,
limbii franceze și limbii latine, se axează pe dezvoltarea
competențelor receptive și a celor productive în limba-țintă. La
aceste trei limbi străine apare conceptul de civilizație specifică
popoarelor care vorbesc limba-țintă, care este esențial în formarea
competenței interculturale.
11

Aria curriculară Om şi societate este cea care are ca
obiective de atins formarea oamenilor pentru societate, decuparea
profilelor sociale standard și adecvarea comportamentelor la
cerinţe.

Disciplinele

socio-umane

urmăresc

formarea

personalităţii prin accentuarea creativităţii personale şi prin
acordarea libertăţii de exprimare şi gândire,

imprimarea

comportamentelor prosociale la elevi, precum și realizarea
profilului social necesar integrării.
La disciplinele Logică, argumentare și comunicare,
Psihologie, Sociologie, Filosofie și Studii sociale, competențele
generale sunt comune și fac referire la utilizarea eficientă a
conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru cunoaşterea şi
explicarea unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală,
rezolvarea unor situaţii problemă, cooperarea în cadrul diferitelor
grupuri, manifestarea unui comportament social activ si
responsabil, dar și participarea la luarea deciziilor si la rezolvarea
problemelor comunității.
Valorile și atitudinile diferențiază cele șase discipline
înrudite. Disciplina Logică, argumentare și comunicare
urmărește formarea disponibilității şi a interesului pentru
comunicare, în general, pentru comunicarea interculturală, în
special, dar și relaţionare pozitivă cu ceilalţi. Disciplina
Psihologie urmărește afirmarea liberă a personalităţii și
12

relaţionarea pozitivă cu ceilalţi. Prin studiul Filosofiei, elevilor li
se formează disponibilitatea pentru dialog și dezbatere,
constientizarea identității personale, acceptarea diversității și
valorizarea pozitivă a diferențelor. Sociologia vizează formarea
în rândul elevilor a propriului sistem de valori prin cunoaşterea şi
raportarea la valorile sociale, dar și a disponibilității pentru dialog
şi relaţionare pozitivă cu ceilalţi. De asemenea, sunt vizate
conştientizarea identităţii personale şi valorizarea pozitivă a
diferenţelor, dar și acceptarea diversităţii şi manifestarea
toleranţei. La disciplina Studii sociale, valorile și atitudinile
vizează valorizarea pozitivă a diversității și toleranță.
În programa școlară pentru disciplina Religie aferentă
cultului ortodox (majoritar în România), este specificată o
competență generală referitoare la definirea specificului propriei
credinţe, în raport cu alte credinţe şi convingeri. Valorile și
atitudinile urmăresc formarea responsabilității în exercitarea
drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din apartenenţa la diferite
identităţi (confesiune, naţiune, comunitate, profesie, cultură etc.),
manifestarea respectului şi a înţelegerii faţă de semenii de alte
credinţe şi convingeri dar și a grijii faţă de aproapele.
Disciplina Istorie urmărește studierea faptelor /proceselor
istorice (politice, economice, culturale, ideologice, militare,
precum şi a imaginii societăţii în diferite perioade. Competența
13

generală relevantă pentru formarea competenței interculturale
face referire la formarea imaginii pozitive despre sine şi despre
ceilalţi. Valorile și atitudini care urmează a fi formate în rândul
elevilor pe parcursul ciclului liceal vizează relaţionarea pozitivă
cu ceilalţi, dar și asumarea toleranţei etnice, religioase şi
culturale.
Geografia, în calitate de știință integratoare, de sinteză între
ştiinţele naturii şi ştiinţele sociale, contribuie la formarea
competenței interculturale în ciclul liceal prin dezvoltarea
competenței generale referitoare la dobândirea unor competenţe
sociale, interpersonale, interculturale, civice şi antreprenoriale pe
baza studierii geografiei. Valorile și atitudinile vizează formarea
unei atitudini pozitive faţă de educaţie, cunoaştere, societate,
cultură, civilizaţie, dar și a respectului pentru diversitatea naturală
şi umană. În ciclul superior al liceului se accentuează
dimensiunea educaţională specifică: deschiderea spre universal,
spre cultură şi spre latura civică a vieţii cotidiene prin studierea
unor elemente de geografie culturală, precum originea, geneza şi
evoluţia ariilor culturale.
Disciplina Educație muzicală pune accentul pe exprimarea
prin şi despre muzică, valorificând dimensiunile afectivă, creativă
şi estetică ale propriei personalităţi, oferindu-le elevilor accesul
la un complex de valori muzicale naţionale şi universale. Valorile
14

și atitudinile specifice acestei discipline sprijină conştientizarea
contribuţiei muzicii la constituirea fondului cultural comun al
societăţii.
Disciplina Educație plastică, în calitate de artă vizuală,
urmăreşte dezvoltarea armonioasă a elevilor prin capacităţi de
comunicare prin imagine (superioară celei verbale prin calitatea
universală de transmitere), depăşind graniţele lingvistice.
Valorile și atitudinile, formate pe parcursul ciclului inferior al
liceului, fac referire la disponibilitatea pentru cultivarea
capacităţilor estetice ca fundament pentru participarea la viaţa
culturală.
Disciplina

Educație

artistică

are

drept

finalitate

sensibilizarea tinerei generaţii faţă de valorile culturale, astfel
încât acestea să fie descoperite, promovate şi conservate, precum
și conştientizarea identităţii culturale a elevilor şi a valorii
acesteia în viaţa socială a viitorilor cetăţeni. Competențele
generale sunt îndreptate spre valorificarea elementelor de
patrimoniu cultural și utilizarea elementelor componente ale
limbajului cultural-artistic. Valorile și atitudinile specifice
relevante pentru formarea competenței interculturale sunt:
disponibilitatea pentru receptarea informaţiei culturale şi
artistice; manifestarea iniţiativei în raport cu fenomenul cultural;
valorizarea propriei sensibilităţi estetice şi pe a celorlalţi, în
15

context intercultural, precum și conştientizarea dimensiunii
educaţionale a fenomenului cultural-artistic.
Aria curriculară Consiliere și orientare, care se adresează
profesorilor diriginți din învățământul liceal și consilierilor
școlari, urmărește dezvoltarea competenței generale privind
integrarea abilitatilor de interrelationare, în vederea dezvoltarii
personale și profesionale a elevilor. Valorile și atitudinile
specifice acestei arii curriculare vizează recunoașterea unicității
fiecarei persoane, valorizarea relațiilor interpersonale, dar și
creșterea interesului pentru învatare permanentă într-o lume în
schimbare și în societatea cunoașterii.
Referinţe bibliografice:
1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/

?uri=CELEX: 32018H0607(01)&from=EN
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http://programe.ise.ro/Actuale/Programeinvigoare.aspx
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Bocoș, M, Răduț-Taciu R, Stan C., Chiș O.,
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Andronache D.: Dicționar praxiologic de pedagogie,

Pitești, Editura Paralela 45, 2015, volumul I, p. 227
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METODE ALTERNATIVE DE RECEPTARE A
MESAJULUI TEXTULUI LITERAR „PROMETEU
ADUCE OAMENILOR FOCUL”
Crina-Ramona ANTIP,
Doctorand, Universitatea de Stat din Tiraspol cu Sediul în
Chișinău, R. Moldova,
profesor Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, România
Abstract: 2020. A year that not only humanity will easily
forget, but also world education systems. If until then every
teacher used technology in class to spice up the time, to attract
children and teach them to think "out of the box", now the teacher
uses technology to ensure compulsory learning and only the one
who is bold and creative, thinks about what applications to use,
in addition to the platform imposed by the school.
Keywords: Innovation, technology, creativity
Ora de literatură este una dintre cele mai ofertante ore , mai
ales dacă ai o clasă care colaborează și care are competențe
tehnologice adecvate.
Încă din primele ore de studiu ale acestui an școlar elevii
clasei a șaptea au avut de citit Legendele Olimpului, iar textul dat
spre consolidare a fost legenda Prometeu aduce oamenilor focul.
Fiind una dintre cele mai frumoase legende, mi-am propus să
disec acest text în cele mai variate moduri posibile , folosind o

17

serie de metode moderne și clasice care se pretau spre studiul
textului și anume:
-Metoda cadranului: după cum se știe foarte bine, aceasta e o
metodă de întâlnire cu textul , de familiarizare cu acesta. Tehnica
presupune împărțirea ecranului în patru părți egale , iar fiecare
cadran conține o sarcină de lucru:
*primul cadran-ideile principale
*al doilea cadran- presupune identificarea cuvintelor cheie ale
operei
*cadranul numărul trei –legătura operei cu realitatea
*ultimul cadran-un desen adecvat inspirat de operă.
Copiii au perceput opera astfel:

Fig. 1. Metoda cadranului
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-Metoda ciorchinelui- prin această metodă, copiii au găsit
attribute ale focului , prin consultarea unor surse de pe internet
sau dicționare de simboluri:

Fig. Nr.2. Metoda ciorchinelui
-Metoda proiectului- Ideea învăţării bazate pe proiect a fost
lansată de William H. Kilpatrick, prin lucrarea The Project
Method (1918). Proiectul este o metodă interactivă de predareînvăţare-evaluare, care presupune o micro-cercetare sau o
investigare sistematică a unui subiect, cu interes pentru elevi.
Metoda proiectului este fundamentată pe principiul învăţării prin
acţiune practică, cu finalitate reală (“learning by doing”), ceea ce
îi conferă şi motivaţia necesară.

Fig. Nr.3. Metoda proiectului-tema-Focul în mitologie
19

-Metoda benzilor desenate clasic sau 3D cu aplicația
Toontastic-inspirată din revistele pentru copii și denumită și
povestirea în imagini, această metodă face deliciul copiilor, iar
profesorul descoperă și alte competențe la elevii săi: competențe
digitale, artistice .

Fig.Nr.4. Metoda benzilor desenate clasic
Fig.Nr.5. Metoda benzilor desenate în aplicația Toontastic
- Prin Mindmap, copiii își creează propriile legături între
elementele cheie ale operei și își pot structura informațiile de așa
natură, încât să nu uite esențialul. Harta mentală poate fi
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îmbunătățită nu doar cu desene, dar și cu emoticoane, în funcție
de afinitatea elevului față de personajele operei literare.

Fig. Nr.6- Mind map
În concluzie, studiind textul prin toate aceste metode sau cu
ajutorul unor aplicații on-line, elevii au descoperit esența
legendei, trăsăturile de caracter ale personajului, rolul informativ
și formativ al textului, aceștia fiind încântați de tema discutată.
Prin metodele folosite, am creat acea condiție IF,pentru ca
elevii să devină din ascultători pasivi, niște elemente implicate ,
lectori convinși, în toată puterea cuvântului.
Bibliografie:
1. Limba și literatura română, Manual pentru clasa a VII-a, Editura
Aramis, București,2017
2. http://www.ecoleinclusiveeurope.eu/pdf-roumani
3. bp/2_e_98_ro_metoda-proiectului--metoda-activa-deinvatare.pdf
https://www.google.com/search?q=mindmap-&oq=mindap
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INCURSIUNE ÎN EVOLUȚIA CONCEPTULUI
INOVAȚIE PEDAGOGICĂ
Aurelia BALAN, doctorandă,
Universitatea de Stat din Tiraspol,
director, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Bălți
Abstract: În this article are analyzed the definitions of
innovation by authors from different geographical areas and is
highlighted the pedagogical aspect of the targeted concept; are
specified the dimensions of the innovation and described the
categories of innovations, which are specific to the educational
process, also are analyzed, the essential forms of pedagogical
innovation: macro-educational innovation and microeducational innovation.
Key-words: innovation, pedagogical innovation, the
innovation process, dimensions of innovation, categories of
innovations, macro-educational innovation and microeducational innovation.
Schimbările frecvente în sistemul social, inclusiv în cel
educațional, conduc la necesitatea creării viziunilor noi asupra
modului în care proiectăm și realizăm activitatea pedagogică,
asupra modului în care sunt identificate necesitățile cadrelor
didactice și ale elevilor, asupra modului în care se decide direcția
de evaluare a proceselor educaționale. Or, sesizăm accelerarea
procesului de inovare a societății în general și a sistemului
educațional – în special.
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Inovația pedagogică vine ca răspuns la schimbările în
educație, la problemele sistemului de învățământ și la nevoile
profesionale și personale ale cadrelor didactice. Statul, prin
politica sa, susține și promovează inovația pedagogică. Astfel,
Codul Educației al Republicii Moldova, art. 5 (b) reflectă
aspectele de inovație prin misiunea educației „dezvoltarea
potențialului uman pentru a asigura calitatea vieții, creșterea
durabilă a economiei și bunăstarea poporului”. Evidențiem aici și
Idealul educațional notat în art. 6 al Codului Educației, care
prevede „formarea personalității cu spirit de inițiativă, capabile
de autodezvoltare …” [4].
În realizarea schimbărilor prin implementarea inovațiilor
se solicită obligatoriu identificarea elementului de noutate, acesta
fiind principalul criteriu pentru asigurarea durabilității și
estimarea valorii formative a procesului inovațional.
În practica educațională, ca și în alte dimensiuni ale
activității umane, noutatea este relativă, atât personal cât și
istoric: ceea ce este nou pentru un cadru didactic poate să nu fie
nou pentru altul. Noutatea are întotdeauna un caracter istoric
concret, născându-se la un moment dat, rezolvând progresiv
problema unei etape istorice concrete, în timp devine normă,
general acceptată de practica de masă, sau mai târziu, chiar o
frână pentru dezvoltare. Referindu-ne la domeniul pedagogic,
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menționăm că noutatea este de câteva tipuri, fiecare având
anumite caracteristici esențiale, ele fiind reflectate în figura
alăturată.

Figura 1. Tipuri de noutăți pedagogice
În opinia lui Sorin Cristea, inovația pedagogică reprezintă
un stadiu superior al creativității pedagogice, care poate fi atins la
nivel de produs al activității, în contextul sistemului de
învățământ şi în cadrul procesului de învățământ [5].
Gabriela Popa, în articolul „Inovarea și schimbarea în
educație”, argumentează faptul că inovația acționează în
învățământ la nivelul tuturor componentelor sale: structură și
organizare, conținutul învățământului, mediul educațional. În
opinia autoarei, evoluția inovației, rezultatele la care se ajunge
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depind și de caracteristicile socioeconomice ale societății și de
particularitățile sistemului de învățământ [10].
Dicționarul explicativ al limbii române tratează inovația
din câteva perspective, și anume:
•

înnoire introdusă într-un domeniu de activitate, prin
adoptarea unor fapte, lucruri, metode noi în felul de a
munci;

•

noutate, schimbare, prefacere;

•

rezolvare a unei probleme de tehnică sau de organizare a
muncii cu scopul îmbunătățirii muncii, perfecționării
tehnice sau raționalizării soluțiilor aplicate [6].
Printre primii autori care au definit inovația în educație a

fost Huberman (1973) în opinia căruia „o inovație este o
ameliorare măsurabilă, deliberată, durabilă și puțin probabil să se
producă frecvent” [7, p. 356-371]. Autorul susține că inovațiile se
deosebesc între ele și le clasifică în trei categorii:
1) inovații materiale, care vizează mediul educativ și
echipamentul școlar: sălile de clasă, laboratoarele, cabinetele,
mijloacele de învățământ, manualele, cărțile etc.;
2) inovații „de concepție”, referitoare la modalitățile de
proiectare și organizare a procesului instructiv-educativ, la
întregul curriculum școlar și la componentele acestuia:
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obiectivele educaționale, conținutul învățământului, strategiile de
predare și învățare, strategiile de evaluare;
3) inovații legate de conduita interpersonală, care vizează
rolurile și relațiile dintre cei doi poli/ factori ai binomului
educațional – educatorul și educatul, relațiile stabilite între
cadrele didactice (de exemplu, colaborarea pentru realizarea unor
cercetări pedagogice, pentru organizarea de cercuri școlare pe arii
curriculare sau cu caracter interdisciplinar, pentru creșterea
randamentului școlar etc.), relațiile dintre educatori, educați și
personalul administrativ etc.
Cercetătorii francezi Jean-Pierre Béchard și Patrick
Pelletier consideră că inovația în învățământ este o activitate
deliberată, care urmărește introducerea unei noutăți într-un
context dat și este pedagogică pentru că își propune ameliorarea
substanțială a pregătirii elevilor/ studenților printr-o situație de
interacțiune și interactivitate [2].
Autorii L.-M. Băloiu și I. Frăsineanu definesc inovația
drept rezultat, finalitate a procesului de inovare, ce vizează
introducerea invenției în practica socială [1].
Membrii Consiliului Cercetării Sociale și a Activității
asupra Inovației Tehnologice și Sociale din Canada menționează
că inovația pedagogică se produce pe trei dimensiuni de bază:
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• dimensiunea curriculară – inovația la nivel de programe
școlare;
• dimensiunea pedagogică – inovația la nivelul procesului de
învățământ;
• dimensiunea organizațională – inovația la nivel de structură,
roluri și funcții îndeplinite de persoanele implicate în învățământ.
În aceste sens, inovația în învățământ este definită ca un
„proces deliberat de transformare a practicilor prin introducerea
unei noutăți curriculare, pedagogice sau organizaționale, care
face obiectul unei diseminări și care vizează ameliorarea durabilă
a reușitei educative a elevilor și studenților [9, p. 3-10].
Inovația poate fi realizată la diferite niveluri: cel mai înalt
nivel include inovații care afectează întregul sistem pedagogic.
Înțelegem deja că inovațiile apar pe o bază științifică și contribuie
la avansarea practicii - prin urmare a apărut chiar o direcție
fundamental nouă și importantă - teoria inovațiilor și a proceselor
inovatoare (în știința pedagogică). De fapt, toate reformele din
educație reprezintă (sau cel puțin ar trebui să reprezinte) un sistem
de inovații care vizează transformarea radicală și îmbunătățirea
funcționării, dezvoltării și autodezvoltării instituțiilor de
învățământ și a sistemului lor de management.
Vom specifica ideile propuse de M. Bocoș, care este de
părerea că inovațiile sunt transformări înnoitoare conștiente,
27

planificate și sistematice ale sistemului educațional, menite să
îmbogățească substanțial calitatea educației la macro sau micro
nivel și evidențiază două forme ale inovației:
• reforma educațională/ inovarea macroeducațională, care
acționează asupra macrosistemului, respectiv asupra întregului
sistem de învățământ, asupra tuturor componentelor structurale și
funcționale ale învățământului, vizând restructurarea lor integrală
sau cvasintegrală;
• inovarea microeducațională, referitoare la schimbarea
pedagogică la nivelul microstructurii, a componentelor sistemului
instructiv-educativ, adică la îmbunătățirea practicii educaționale,
potrivit cerințelor reformei (de exemplu, introducerea de noi
planuri de învățământ, de noi programe școlare, de noi mijloace
de învățământ, valorificarea de noi resurse metodologice,
promovarea de noi tipuri de relații educative etc.).
Între cele două forme ale inovației există o legătură
strânsă, întrucât reforma educațională reprezintă, de fapt, un
ansamblu unitar sau un sistem de inovații, care determină
restructurarea generală a sistemului educativ, în conformitate cu
cerințele actuale și de perspectivă ale societății, precum și
creșterea eficienței acestuia. Exemplu: Inovația pedagogică
reprezintă: ,,Acțiune deliberată de a introduce noul în procesul de
educație. Spre deosebire de schimbările care se produc spontan în
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învățământ, în pas cu evoluția socială, inovația pedagogică
presupune o intenție de îmbunătățire. Inovațiile pedagogice se pot
referi la organizarea învățământului, la finalitățile urmărite, la
metodologia pedagogică, la instrumentele de evaluare.” [3].
Pornind de la definițiile expuse, Gabriela Neagu, în
articolul „Inovația în învățământ”, evidențiază principalele
caracteristici ale inovației în învățământ: inovația propune o
ameliorare care poate fi măsurată (creșterea nivelului de educație
al populației, a ratei de participare școlară, a rezultatelor,
performanțelor educaționale obținute de elevi la diferite examene,
teste naționale sau/și internaționale etc.; inovația trebuie să fie
durabilă (descentralizarea învățământului); inovația trebuie să
fie o acțiune deliberată, care să contribuie la reușita școlară a unui
număr cât mai mare de indivizi (prelungirea duratei obligatorii de
școlarizare, care reușește să mențină în sistem și populația școlară
expusă riscului abandonului școlar, programe educaționale de
incluziune în sistemul de învățământ a persoanelor cu dizabilități,
a celor defavorizați din punct de vedere socioeconomic și
familial, a adulților etc.) [8, p. 110–121].
Având în vedere caracteristicile esențiale ale inovației,
există toate motivele pentru a o considera ca un proces și ca un
produs (rezultat).
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Inovația ca proces înseamnă o schimbare parțială sau la
scară largă a stării sistemului și a activității umane
corespunzătoare. Inovația ca rezultat asigură procesul de creare
(reproducere) a unui lucru nou, care are un nume specific
„inovație”. Pe această bază, dacă un profesor descoperă lucruri
fundamental noi sau dacă transformă o idee științifică în practică,
atunci el este un inovator.
Pentru ca inovațiile pedagogice să poată fi transferate în
practica educațională și să contribuie la producerea schimbărilor
calitative, este nevoie de motivarea cadrelor didactice care sunt
nemijlocit implicate în acest proces. Or, schimbarea mentalității
profesorilor școlari este una dintre condițiile esențiale în
realizarea transferului de inovații pedagogice. Tony Wagner
consideră că persoanele inovative trebuie să fie empatice pentru
a-și imagina lumea din perspective multiple și de a pune oamenii
pe primul loc, cu gândire integrativă pentru a vedea toate
aspectele unei probleme, precum și posibile soluții revoluționare,
optimiste pentru a găsi soluții la oricare problemă, oricât ar fi de
dificilă, experimentaliste pentru a analiza problemele și posibilele
soluții în moduri noi și creative, colaborative pentru a realiza
activități interdisciplinare și cu entuziasm [11, p. 35-37].
Procesul de implementare a inovațiilor pedagogice este
unul destul de complex, care necesită o atenție deosebită. Ne
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raliem la ideile propuse de autorii ruși P. Pidcasistîi și N.
Vorobiova (2007), care au propus un algoritm de realizare a
transferului de inovații pedagogice, cu etape distincte [12]:
Identificarea criteriilor și indicatorilor de evaluare a
sistemului/ procesului educațional existent
Evaluarea multiaspectuală a sistemului/ procesului
educațional
Selectarea exemplelor de soluții pedagogice existente
Analiza multiaspectuală a exemplelor de soluții pedagogice
Proiectarea unui model de transfer a inovațiilor pedagogice
Implementarea modelului de transfer a inovațiilor pedagogice
Specificarea eficienței și eficacității modelului de transfer a
inovațiilor pedagogice
Figura 2. Algoritm de realizare a transferului de inovații
pedagogice
Eficiența

și

eficacitatea

transferului

de

inovații

pedagogice poate fi stabilită prin realizarea funcțiilor inovațiilor:
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• funcția axiologică – deplasarea accentului de pe aspectele
reproductive spre aspectele creative prin descoperirea și
valorificarea potențialului individual al fiecărei persoane;
• funcția de umanizare a conținutului educației –
identificarea și implementarea noilor abordări de selectare a
conținuturilor educației prin introducerea unităților de curs/
disciplinelor școlare ce corespund noilor paradigme educaționale
și problematicii lumii contemporane;
• funcția de stimulare a eficacității managementului
educațional – pregătirea managerilor inovatori, care tind spre
autorealizare profesională și stimulează subordonații spre creștere
și dezvoltare a carierei;
• funcția de dezvoltare a competențelor profesionale ale
cadrelor didactice – crearea condițiilor și motivarea cadrelor
didactice pentru formarea profesională continuă, inclusiv prin
realizarea transferului de inovații pedagogice;
• funcția de informare – asigurarea instituțiilor de
învățământ cu suport informativ, cu mijloace tehnice de
informare și instruire prin monitorizarea circuitului informațional
în instituție;
• funcția de protejare și asigurare a sănătății persoanelor
– crearea condițiilor ergonomice de activitate pentru menținerea
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și asigurarea sănătății fizice, intelectuale, morale și emoțională a
persoanelor din instituție;
• funcția de modernizare a activității economico-financiare
– planificarea și gestionarea eficientă a bugetului instituției de
învățământ și identificarea mecanismelor de atragere a fondurilor
suplimentare pentru acoperirea deficitului economic existent.
În concluzie, activitățile pedagogice noi pot avea caracter
de inovație dacă satisfac următoarele condiții: au caracter
conștient, deliberat, intenționat, voluntar și programat/ planificat
(deosebindu-se prin aceasta de schimbările spontane); presupun
schimbări de fond, cu grad ridicat de relevanță și cu efecte
dezirabile asupra activităților educaționale, schimbări privind
problemele fundamentale ale educației: concepțiile pedagogice,
viziunile pedagogice, strategiile educaționale, modificări ale
modelelor de lucru, atitudini, mentalități, paradigme etc.;
presupun transformări importante și eficiente pe scară largă,
transformări care sunt de durată, rezistente în timp; presupun
modificări substanțiale în proiectarea politicii educaționale.
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Abstract
Emotional intelligence includes better understanding of
one's emotions, effective management of emotions and increasing
quality of life, understanding others and a high comfort the
interpersonal relationships, as well as building relationships with
others at all levels and increasing productivity, along with
improving personal image. According to statistics researches,
emotional competence is twice as important as technical or
intellectual skills. The development of emotional intelligence
represents the understanding and management of emotions to
create harmonious relationships with others.
Among the benefits of increasing emotional intelligence
are: increased performance, improved motivation, increased
innovation, increased self-confidence, efficient management and
comfort in the teamwork. The importance of emotional
intelligence for the optimal development of adolescents lies in the
fact that: people with high EQ (emotional intelligence) are
happier, healthier and more effective in the relationships they
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establish; present a balance between emotion and reason, are
aware of their own emotions; show empathy and compassion for
others and have a high level of self-respect.
Keywords: Emotional intelligence (EQ), emotions,
management of emotions, interpersonal relationships, intellectual
skills, emotional competence.
„Bine nu poți vedea decât cu sufletul; ceea ce este
esențial este invizibil pentru ochi.”
(Antoine de Saint-Exupery)
Extrem de dinamic și ultra-tehnologizat, mediul din ziua
de astăzi este și unul foarte divers când vine vorba de adolescenții
din care aceștia fac parte. Generația Z (Gen Z) va constitui în
următorele decenii principala forța de muncă, astfel la diferențele
de vârstă și experiență profesională, se adaugă valori, așteptări și
nevoi specifice fiecărei generații. În contextul societăţii de azi,
personalităţile complexe şi dinamice integratoare trebuie să
dovedească o permanentă adaptare la schimbările inevitabile,
specifice ritmului alert al evoluţiei socio-culturale. Astfel, se
avansează noi provocări educaţiei, care trebuie să ia în
considerare forţa esenţială a emoţiilor în propulsarea pozitivă pe
orbita existenţială, în rezolvarea rezonabilă a situaţiilor vieţii,
emoţiile oferind energie şi susţinere motivatoare.
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Încă de mici copii, am fost învățați că perseverența și
efortul constant sunt ingredientele cheie ale rețetei succesului,
mai ales în ceea ce privește mediul profesional. De cele mai multe
ori perseverăm, trudim, facem eforturi ca să fie ca la carte și
dobândim abilitățile tehnice necesare obținerii jobului mult visat.
Însă, odată ajuns în mediul organizațional, observi că majoritatea
colegilor tăi sunt la fel de bine pregătiți și dedicați ca și tine. Se
pare că rețetei inițiale îi lipsește un ingredient, și aici vorbim de
acel ingredient care este indispensabil în integrarea în cadrul unui
colectiv, grup sau mediu social, inteligența emoțională (EQ). [3]
Definiția fundamentală a inteligenței emoționale a fost formulată
pentru prima dată Peter Salovey și John Mayer [2] și a fost
preluată mai apoi în cercetările aprofundate ale lui Daniel
Goleman [1].
Epistemologia conceptului de inteligență emoțională (EQ)
s-a constituit în baza ideilor, concepțiilor, teoriilor și cercetărilor
care demonstrează importanța competențelor emoționale pentru
realizarea personală și socială a individului. [8]
În prezent, există un dezacord dacă inteligenţa emoţională
e mai mult un potenţial înnăscut ori dacă ea reprezintă un set de
abilităţi, competenţe sau îndemânări învăţate. Daniel Goleman
(1998), amintit de Mihaela Roco [5], susţine că „spre deosebire
de gradul de inteligenţă, care rămâne acelaşi de-a lungul vieţii sau
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de personalitatea care nu se modifică, competenţele bazate pe
inteligenţa emoţională sunt abilităţi învăţate”. Mai mult, studiile
demonstrează

faptul

că

inteligenţa

emoţională

prezice

aproximativ 80% din succesul unei persoane în activitatea
profesională și în viaţă.
Învățarea emoțională începe din primii ani de viață și se
continuă pe toată perioada anilor de școală, urmând să se rafineze
pe tot parcursul vieții. Deși contextul în care cresc acum
adolescenții este unul diferit de cel în care am crescut noi, ei sunt
totuși niște copii aflați într-o călătorie spre maturitate. Haosul
vieții cotidiene și amalgamul de contradicții cu care sunt
bombardați îi face mai debusolați și uneori chiar copleșiți de
evenimentele la care participă, uneori în mod involuntar.
Pericolele reale din mediul exterior sunt o adevărată provocare
pentru mediul educațional și cel familial, care încearcă prin
eforturi susținute să transmită măsura echilibrului în adaptarea lor
socială.
Alături de familie, şcoala este principalul izvor de cultură
și factor de civilizație în care se desăvârșește formarea omului ca
persoană

capabilă de

relații

și

responsabilități

sociale.

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale este un obiectiv important al
educaţiei actuale, deoarece mulţi adolescenţi nu sunt capabili să
înţeleagă complet şi să exprime adecvat situaţiei ceea ce simt. [7]
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Competenţa de a recunoaşte, exprima şi folosi emoţiile proprii şi
ale celor din jur, este necesară pentru luarea celor mai adecvate
decizii şi aplicarea lor în practică. În școală, inteligența
emoțională ridicată este cheia consilierii de succes. Printre
beneficiile creșterii gradului de inteligență emoțională se numără:
performanțele crescute, motivația îmbunătățită, inovația sporită,
creșterea încrederii în sine, managementul eficient și confortul în
munca de echipă. Adolescenţii sunt fragili din punct de vedere
emoţional şi psihic, au dispoziţii depresive frecvente, iar eşecul îi
demobilizează. În educaţie contează şi este apreciată foarte mult
iniţiativa, curajul, dorinţa de a da tonul emoţional într-o acţiune
şcolară, însemnând o modalitate de a conduce la nivel profund,
foarte personal, “dirijând emoţiile celorlalţi” spre acţiuni
eficiente, controlabile, cooperante. Să muncești inteligent
emotional este o provocare.
De modul în care copiii sunt dezvoltaţi din punct de
vedere emoţional depinde eficienţa întregii lor activităţi,
rezultatele, succesul şi performanţa în viaţa lor socială. Spectrul
larg de sentimente şi emoţii transmise nemijlocit de profesor îi va
ajuta pe elevi şi, implicit, pe adulţii de mai târziu, în a-şi defini şi
satisface propriile trebuinţe emoţionale, nevoile de a fi receptivi
la trăirile celorlalţi, asigurându-şi o existenţă în armonie şi
echilibru.
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Importanţa inteligenţei emoţionale pentru dezvoltarea
optimă a adolescenţilor rezidă în faptul că: persoanele cu EQ înalt
sunt mai fericite, mai sănătoase şi mai eficiente în relaţiile pe care
le stabilesc, prezintă un echilibru între emoţie şi raţiune, îşi
conştientizează clar propriile emoţii, manifestă empatie şi
compasiune pentru alţii şi au un nivel ridicat de autostimă.
Ce anume poate da valoare fiinţei umane? Mulţi
adolescenţi tind să-şi dezvolte imaginea de sine în baza unor
aptitudini, prin comparaţie cu ceilalţi sau cu o imagine idealizată
despre ceea ce ei ar trebui să fie. Când adolescentul va realiza ce
anume simte şi va şti să-şi impună punctul de vedere,
comunicându-le natural deciziile celorlalţi, va începe să îşi dea
seama ce anume înseamnă să facă faţă diverselor situaţii sociale.
Este important să menționăm faptul că competențelecheie, incluse în Recomandarea Parlamentului European și al
Consiliului Uniunii Europene [4], trebuie dobândite de: tinerii
aflați la sfârșitul perioadei obligatorii de învățământ și formare;
competențele cheie i-ar pregăti pe aceștia pentru viață adultă, în
special pentru câmpul muncii, constituind totodată o bază pentru
continuarea învățării; adulți pe tot parcursul vieții, printr-un
proces de dezvoltare și actualizare a abilităților.
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Pentru a determina potențialul afectiv al adolescentului
contemporan, sa recurs la administrarea unui test de apreciere a
nivelului de cultură emoțională.
Experimentul s-a realizat pe un eșantion de 259
adolescenți cu vârsta cuprinsă între 15-17 ani, de la programele
de formare profesională „Contabilitate”, „Turism”, „Organizarea
Serviciilor în Hoteluri și Complexe Turistice”, „Merceologie” a
Colegiului Național de Comerț al ASEM. Subiecților cercetați li
s-a aplicat testele ce determină variabilele privind nivelul
inteligenței emoționale. În urma analizei datelor am obținut
următoarele nivele ale inteligenței emoționale
Tabelul 1. Nivelul inteligenței emoționale ale adolescenților
Nivelul
inteligenței (EQ)

Valoare în %

Nivelul
Valoare în
inteligenței
%
(EQ)
Excepțional
45,48 %
Mediu
18,81%
Ridicat
26,09 %
Scăzut
9,61%
Demersul experimental cuprinde studiul inteligenței

emoționale la adolescenți. Conform rezultatelor cercetării atestăm
că 118 (45,48%) din adolescenții din lotul experimental manifestă
un nivel excepțional de inteligență emoțională. De asemenea am
identificat și legătura dintre inteligența emoțională și trăsăturile
de personalitate la adolescenți. Astfel adolescenților cu nivel
ridicat de inteligență emoțională le sunt definitorii următoarele
trăsături

de

personalitate:

conștiinciozitate,
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perseverență,

seriozitate, prudență, stăpânire de sine, autocontrol ridicat,
respectarea regulilor existente, calmitate și echilibru. Întrebările
din chestionarul propus au fost formulate astfel pentru a putea
indentifica trei aspecte ale inteligenței emoționale, acestea
cuprind:
 aspect general: indică că 47,7% sau 124 de
adolescenți din cei 259 intervievați nu sânt pregătiți emoțional
pentru a se confrunta cu situații din viața de zi cu zi, ceea ce și
corespunde vârstei adolescente, aceștea nu au încă formate
competențe necesare pentru a răspunde în mod cert și sigur
provocărilor cotidiene. Aceștea sânt vulnerabili în situații de
incertitudine, necunoaștere, nesiguranță.
 relația elev – elev atidudinea adolescenților în mediul
lor, de aceeași vârstă, vizeză 61,95% adică 161 de elevi, ce sânt
capabili prin prisma EQ să-și gestioneze eficient stările și au
capacitate de a interveni corect în relaționarea cu semenii lor. Tot
aici, am dorit să identificăm

și aspectul privind abilități de

leadership prin prisma inteligenței emoționale (EQ). Astfel, 30,85
% sau 80 de elevi prin intermediul inteligenței emoționale dispun
de competențe de a deveni sau a fi lideri, dar am mai realizat că
circa 30 % din adolesceți nu pot relaționa cu mediul social din
care fac parte, asta ne duce la gândul că acești adolescenți au
nevoie de a dezvolta afecțiunea emoțională față de semenii săi;
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 relația profesor – elev 48 elevi sau 18,90% dau dovadă de
un EQ excepțional în relaționarea cu persoane mature, iar 59,5%
sau 154 de elevi sânt pregătiți emoțional să aplaneze situații
conflictuale dintre un adult și adolescent. Relația emoțională
profesor-elev influențează modul de integrare a acestuia în
mediul instituției de învățământ.
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Diagrama 1. Structura EQ la adolescenți pe eșantionul realizat
Elevul care se adaptează ușor în instituția de învățământ,
care se descurca cu sarcinile, care este motivat să participe la
activitățile școlare, care se simte integrat în mediul școlar este
elevul care se bucură de o relație bună cu profesorii. O relație
bună a profesorului cu elevul asigură implicarea lui în educația
sa, respectarea regulilor, satisfacția și motivația elevului de a avea
rezultate bune (invers, relații deficiente îl lipsesc de orice
satisfacție și motivație și îl fac să nu aibă respect mare pentru
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mediul școlar); nu mai trebuie adăugat faptul ca satisfacția și
motivația sunt esențiale pentru performanțele școlare. Elevul care
are o relație bună cu profesorii va fi motivat să învețe, va accepta
sfaturile, însă și criticile profesorului mai ușor, va respecta
regulile și va simți satisfacție în urma rezultatelor școlare bune.
Problema inteligenţei emoţionale prezintă o importanţă
deosebită fiind apreciată la nivel empiric ca esenţială pentru
performanţa socială a unui individ. Nu numai la nivel politic şi de
reprezentare socială, dar şi în relaţiile obişnuite, inter-individuale
rolul inteligenţei emoţionale este de presupus ca fiind deosebit.
Inteligenţa emoţională ca fenomen psihic complex îşi pune
amprenta pe parcursul întregii vieţi a omului pe comportamentul
său, fără de care ar fi dificil de explicat relaţia persoanei cu cei
din jur, comunicarea interpersonală, înţelegerea celorlalţi şi
construirea proprii strategii de acţiune în societate.
Cercetările contemporane relevă tot mai mult rolul culturii
emoţionale în asigurarea integrării personalității, succesul
personal şi profesional, devenind mod de apreciere a calităţii
activităţii pe dimensiunea socioafectivă. Administrarea eficientă
a vieţii afective cu înaltă conştiinţă de sine proiectează avantaje
cuantificabile în ceea ce priveşte menţinerea sănătăţii mintale,
reuşita în relaţiile interpersonale şi realizări mai bune în viaţă.
Activitatea educațională se deosebeşte, în mod esenţial, de alte
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activităţi profesionale şi pretinde de la cadrele didactice o
dezvoltare optimă sub raport socioafectiv, cu posedarea unor
competenţe emoţionale productive și cultură emoțională înaltă,
care le-ar asigura un comportament echilibrat, orientat valoric,
constructiv, sociabil.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
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PRIORITĂȚI ACTUALE PRIVIND COMUNICAREA
ASERTIVĂ ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL
Elena BÎRSAN, dr., conf. univ.
Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova
Rezumat: Comunicarea asertivă este o formă de
comunicare prin care persoana își exprimă propriile opinii şi
emoţii fără să le atace pe cele ale interlocutorului, fiind o
modalitate de deschidere a comunicării şi pentru subiectele care
sunt potenţial conflictuale. Prin dezvoltarea comunicării asertive
la elevi/studenți, cadrele didactice contribuie la formarea
personalității lor, la autocunoaștere și intercunoaștere; la
valorificarea
potențialului
intelectual,
în
asumarea
responsabilității pentru acţiunile sale, la formarea demnității și
creșterea încrederii în forțele proprii. Altfel spus, la crearea și
menținerea unui mediu educațional sănătos, bazat pe respect.
Cuvinte cheie: comunicare, comunicare asertivă,
asertivitate, mediu educațional
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Pedagogia secolului XXI trebuie să dezvolte capacitatea de
adaptare, de schimbare a elevilor în conformitate cu necesitățile
apărute. Lumea este într-o continuă schimbare, globalizarea şi
modernizarea impunându-le oamenilor să se adapteze constant,
spune expertul Andreas Schleicher directorul Departamentului de
Educaţie şi Competenţe din cadrul OECD. Şcolile trebuie să
pregătească elevii pentru viaţă şi pentru muncă într-o lume unde
majoritatea oamenilor vor fi nevoiţi să comunice cu persoane care
vin din culturi foarte diferite şi să aprecieze idei, perspective şi
valori care diferă de cele pe care le-au învăţat.
„Trăim într-o lume unde oamenii trebuie să înveţe încredere
şi comunicare, iar şcolile secolului XXI trebuie să-i ajute pe elevi
să îşi dezvolte autonomia, identitatea şi capacitatea de a
comunica cu alţii”, este de părere Schleicher [12].
În urma celor menționate observăm că sunt lucruri care
necesită schimbare, adaptare și altele care rămân la fel de
importante în mediul educațional precum au fost. Ne referim la
comunicare, care este o modalitate fundamentală de interacțiune
psihosocială, un schimb continuu de mesaje între interlocutori,
menit să construiască o relație interumană durabilă, care să
permită afirmarea individualității și realizarea obiectivelor
personale și de grup.
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Comunicarea este o interacțiune psihosocială prin care
subiecții transmit informații și așteaptă reacții de răspuns, își
împlinesc scopuri, dirijează și controlează activitatea proprie sau
a unei persoane ori grup. A comunica eficient și expresiv cu
ceilalți și cu sine, după cum subliniază Gheorghe Dumitriu
(1998), înseamnă „să convingi, să poți dezvolta gândirea,
afectivitatea și personalitatea celorlalți, să informezi inteligibil și
să înțelegi corect semnificația mesajului, să sesizezi și să
conștientizezi
comportamentale

reacțiile,
ale

atitudinile
receptorilor

și

modificările

sau

auditoriului”.

Comunicarea stă la baza organizării sociale, coagulând şi
controlând raporturile „orizontale” dintre oameni, dar angajează
totodată şi aspiraţiile lor „verticale”, într-o mişcare ascensională
către planurile superioare ale realităţii, menționează I. Lesuţan [7,
p. 2].
Considerăm, că mediul educațional are nevoie de
comunicare liberă, deschisă, de comunicare asertivă.
Nu ne vom axa în cercetarea de față pe etimologia
conceptului și multitudini de definiții deoarece am făcut acest
lucru în alte studii, dar vom face referiri generale cu privire la
importanța comunicării asertive în mediul educațional.
Literatura de specialitate ne oferă o multitudine de definiții
pentru asertivitate și comunicare asertivă. La unele dintre acestea
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vom face și noi referire în cadrul cercetării. Una dintre acestea este
definiţia formulată de Rimm şi Masters (1979) care susţin că:
„asertiv este considerat comportamentul interpersonal ce implică
exprimarea onestă şi relativ directă a gândurilor şi sentimentelor
adecvate social în care se ţine cont de sentimentele şi bunăstarea
altor oameni” [13].
Autorul spaniol E. Gardner, în lucrarea Assertiveness,
afirmă că asertivitatea se referă la „încredere în sine şi în ceilalţi,
la respect şi stimă de sine, la independenţă şi la o relaţie
sănătoasă cu realitatea şi cu viaţa în general” [14]. Cel mai
important aspect abordat în această definiție în viziunea noastră
este „relație sănătoasă cu viața în general”. Dacă ne gândim că
instituțiile școlare trebuie să pregătească oameni care să poată
face față provocărilor vieții și să se adapteze la schimbările
continui atunci comunicarea asertivă este tocmai oportună și
absolut necesară în acest sens.
O altă definiție este elaborată de M. Roco (2004) care
afirmă că ,,asertivitatea îşi propune să-l facă pe individ să-şi
exprime personalitatea, continuând să fie acceptat social fără
teama de a stârni ostilitatea în mediul înconjurător”[10, p.
104]. Observăm că asertivitatea ne permite să ne exprimăm
personalitatea, gândurile, sentimentele adecvate social. Or, de
foarte multe ori unii dintre noi anume din frica de a nu fi acceptat
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social nu ne exprimăm de fiecare dată ceea ce simțim.

În

contextul celor relatate, cercetătoarea M. Cojocaru-Borozan
(2009) menţionează în cercetările sale „comportamentul asertiv
permite omului să-şi apere propriile interese, să-şi exprime liber
propriile

sentimente

fără

a

leza

drepturile

celorlalţi,

reprezentând un comportament partenerial sigur, atunci când
omul găseşte soluţia corectă acţionând în funcţie de
circumstanţe”[2, p. 57]. Din această definiție probabil cel mai
mult am atras atenția la faptul că acest comportament este un
„partenerial sigur”, lucru de care este absolut necesar în relația
elev/profesor; elev/elev; profesor/profesor ș.a. Tot despre relație
bazată pe respect abordează și cercetătoarele O. Dandara şi A.
Spinei (2006) în lucrările lor. În viziunea autoarelor asertivitatea
în comunicare semnifică ,,abilitate de comunicare directă,
deschisă şi onestă, care ne face să avem încredere în noi şi să
câştigăm respectul prietenilor şi colegilor, ... presupune abilitatea
de exprimare a emoţiilor şi gândurilor într-un mod în care ne
satisfacem nevoile şi dorinţele, fără a le deranja pe cele ale
interlocutorului, precum şi abilitatea de exprimare a emoţiilor
pozitive [4, p. 26].
Comunicarea asertivă este cea care permite schimbarea
atitudinală și produce influență asupra celorlalți prin mijloace
democratice de exprimare autentică a propriilor opinii și
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concepții, de ascultare și acceptare a parteneriatului, de
exprimare emoțională nuanțată și de convingere și argumentare.
Comunicarea asertivă ne ajută să ne confruntăm cu situații
cotidiene dificile, să facem față unor evenimente profesionalerelaționale problematice și ne pune la dispoziție mijloace de a
răspunde acestor evenimente fără complexe sau culpabilitate și
fără a-i răni pe alții.
În monografia Paradigma comunicării asertive a cadrelor
didactice. Repere teoretice și practice (2017), El. Bîrsan face
referire la comunicarea asertivă a profesorului. Autoarea
opinează că, comunicarea asertivă a profesorului presupune
„comportamentul în situaţie de comunicare profesională a
cadrelor didactice, ce apare ca soluţie pentru satisfacerea
trebuinţei de dezvoltare personală şi a nevoii de stimă şi respect,
şi se exprimă în motivaţie către succes, încredere în sine,
orientare comunicativă, comunicare empatică, afirmare de sine,
autodezvăluire şi integrare de succes generând interacţiuni
comunicative eficiente şi inserţie socio-profesională” [1, p. 82].
Conform opiniei autoarei comunicarea asertivă este o soluție
pentru satisfacerea trebuinței de dezvoltare personală și
profesională care prin valorile promovate: motivație către succes,
încredere în sine ș.a. conduc la autodezvăluire și inserție socioprofesională.
52

Analizând cele relatate menționăm, că formarea pentru
comunicarea asertivă este un imperativ, nu doar al pregătirii
profesionale, ci mai ales al dezvoltării personale. Având în vedere
faptul că asertivitatea se caracterizează prin afirmarea clară a
sentimentelor altora, cadrele didactice ca agenţi ai educaţiei la fel
de mult, sau poate mai mult ca alţii, au nevoie de a învăţa
comunicarea asertivă pentru a-şi dezvolta imaginea de sine
pozitivă. Aceasta din urmă favorizează dezvoltarea potenţialului
individual, atrage succesul şi confirmă imaginea de sine.
Comunicarea directă, deschisă şi sinceră a agenţilor educaţiei
(profesor şi elev/student) permite recepţionarea mesajelor
educaţionale fără blocaje şi distorsiuni ceea ce menţine şi
îmbunătăţeşte relaţiile cu ceilalţi. A comunica asertiv, presupune a
deveni afirmativ, adică a face pași spre succesul social și spre
încrederea în sine. Comunicarea asertivă ne învață să exprimăm
ceea ce vrem clar și precis, să acționăm în acord cu ideile, opiniile
și sentimentele noastre, să ne situăm în postura de veritabil
partener.
Comunicarea asertivă ne ajută să ne confruntăm cu situații
cotidiene dificile, să facem față unor evenimente profesionalerelaționale problematice și ne pune la dispoziție mijloace de a
răspunde acestor evenimente fără complexe sau culpabilitate și
fără a-i răni pe alții [6, p. 8].
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Anumite cercetări în domeniu (G. Dumitriu (1998), Ș.
Boncu și C. Ceobanu (2013), C. Cucoș 2014,) arată că, atunci
când contextul relațional din clasă sau școală este deschis
comunicării interpersonale, schimburilor cu mediul sociocultural, se creează un climat propice activității de învățare.
Dimpotrivă, atunci când mediul școlar este închis promovării
schimburilor intra- și intergrupale cu structurile sociale externe,
se diminuează motivația participanților în procesul interacțiunii și
relațiilor interpersonale. Astfel, asigurându-se că fiecare copil se
simte

bine-venit,

profesorul,

prin

intermediul

acțiunilor

educaționale, le transmite elevilor mesajul că fiecare persoană
trebuie respectată, că fiecare elev constituie un element important
al comunității din clasă. Este evident că profesorul, în exercitarea
funcției sale, este parte integrantă a mediului educațional școlar.
Trebuie să dea de gândit faptul că, prin poziția și rolul jucat,
personalitatea profesorului și modul în care își proiectează
propria identitate în activitatea profesională dau specificitate
mediului educațional școlar; același mediu educațional poate fi
structurat ca ansamblu de factori stimulativi ai învățării în
valorizarea lor de către un profesor, sau ca mediu frenator al
învățării în interpretarea altuia. Menționăm că învăţarea este o
activitate realizată în cadrul mediului educaţional şcolar. Prin
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urmare, o importanță majoră are mediul în care se regăsește,
dezvoltă elevul, copilul.
Cu referire la conceptul de mediu găsim mai multe
explicații și definiții. Vom face referire la unele dintre acestea
care sunt relevante pentru cercetarea de față.
Din cele mai vechi timpuri, noţiunea de mediu, provenit pe
filieră latină „medium”, a prezentat interes cercetătorilor din mai
multe științe: filosofie, teologie, medicină, biologie, economie,
educaţie etc., care promovează anumite sintagme: mediul
înconjurător, mediul ambiant/natural, mediul intern, mediul de
cultură, mediul economic, mediul financiar, mediul de marketing,
mediul educațional ș. a. marcând vaste domenii ale cunoaşterii,
fără a deraia de la sensurile de bază.
Conform DEX conceptul mediu presupune „natură
înconjurătoare și totalitate a factorilor externi în care se găsesc
ființele și lucrurile”[15].Dicţionarul de psihologie Larousse prin
noţiunea de mediu desemnează 1).„totalitatea factorilor de
influenţă a activităţii psihice”; 2).„ansamblul elementelor naturale
şi artificiale care condiţionează viaţa umană” [11, p. 152] .
Carmen Cătălina Ioan (1996) evidenţiază mediul „sub cele
două laturi ale sale, fizică şi socială” [Apud, 5, p. 17].
Componenta fizică a mediului este constituită din ansamblul
elementelor fizice care acţionează direct sau indirect asupra
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omului, influenţându-l mai mult sau mai puţin vizibil. Factorii
fizici (temperatura, factorii chimici, factori acustici, relieful,
umiditatea, vibraţii etc.) exercită o influenţă fizică evidentă, cu
răsfrângere asupra activităţii fiziologice a organismului, având
consecinţe directe asupra eficienţei.
Componenta socială include elemente psiho-sociale a căror
manifestare se resimte la diverse niveluri – individual, grup,
comunitate, global. Mediul acţionează asupra persoanei în
complexitatea lui fizică, socială şi culturală. În raport cu factorul
dominant se poate vorbi despre mediul fizic, mediul social,
mediul cultural, mediu şcolar etc.
O abordare de suprafaţă permite constatarea interesului
sporit al subiectului – mediul şcolar, vizualizat ramificat, în
multiple aspecte. În acelaşi context, consemnăm faptului că
abordarea mediului în ştiinţele educaţiei este realizat pe două
filiere: din perspectivă globală, o abordare complexă, marcând
zone generalizatoare, dar şi contextualizată prin anumite structuri,
individualizată, specifică pentru o situaţie anume [Ibidem, p. 8].
Cercetătorul român, S. Cristea operează cu noţiunea de
mediul pedagogic, noţiune generală, ce reprezintă „ansamblul
factorilor naturali şi sociali, materiali şi spirituali, angajaţi în
activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii umane conform
unor obiective stabilite în mod explicit şi/sau implicit la nivelul
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comunităţii educative naţionale, teritoriale, locale” [3, p. 243].
Din definiția autorului Cristea observăm că formarea-dezvoltarea
personalității umane se realizează în conformitate cu idealul
educațional la etapa dată; ideal care este fixat de către societate.
Menționăm că, mediul este un factor modelator care
permite relevarea, stimularea şi chiar amplificarea dispoziţiilor
genetice prin acţiuni instituţionalizate.
Un alt autor, M. Ştefan dezvoltă noţiunea de mediul
educativ ce reprezintă „ambianţa în care copilul trăieşte direct
experienţa de viaţă socială prin situaţiile educative pe care le
parcurge” [Apud, 8, p. 23].
Iar E. Păun (1999) prezintă mediul şcolar drept „ambianţă
intelectuală şi morală care domneşte într-un grup, ansamblu
percepţiilor colective şi stările emoţionale existente în cadrul
organizaţiei” [9, p. 18]. Dacă analizăm aceste definiții atunci este
lesne de observat cât de important este mediul, atmosfera în care
se dezvoltă copilul, elevul. Tocmai de aceea menționăm că o
atmosferă bazată pe respect, pe comunicare deschisă, liberă și
asertivă este necesară pentru dezvoltarea armonioasă a copilului,
elevului.
Şcoala postmodernă, tipică societăţii informaţionale,
devine o organizaţie dezvoltată în raport de obiective pedagogice
care vizează eficienţa activităţilor sale specifice: educaţia,
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instruirea, consilierea şi orientarea şcolară, asistenţa pedagogică,
formarea profesională (Cornescu et al., 2004).
Vom menționa în cercetare și teoria neoclasica sau a
„relațiilor umane” care își au punctul de plecare în curentul inițiat de
Elton Mayo și W.J.Dickson care acordă un rol primordial omului,
problemelor lui, trăirilor lui psihologice și mai ales fenomenelor
psihosociale care apar ca urmare a interacțiunii indivizilor. În cadrul
acestei teorii elementul central devine „relația umană” care trebuie
optimizată. Creearea unui climat psihologic pozitiv, a unei
atmosfere plăcute, motivarea corespunzătoare a personalului,
mărirea gradului lor de satisfactie, eliminarea tensiunilor dintre
participanți reprezentau sarcini fundamentale pentru reprezentanții
școlii relațiilor umane [16]. Analizând elementele de bază ale acestei
teorii observăm că pentru obținerea rezultatelor bune la fel urmează
să punem accent pe relațiile umane, ca rol primordial în obținerea
succesului. Or, tocmai comunicarea asertivă oferă oportunitate de
dezvoltare și menținere în cadrul grupurilor a unor relații sănătoase,
bazate pe respect.
A forma la elevi/studenți abilități de comunicare asertivă
presupune a le facilita achiziții în planul dezvoltării personale.
Asertivitatea este soluția pentru creșterea motivației și interesului
față de învățare, pentru integrarea optimă în grupuri și colaborarea
în echipă, pentru implementarea de proiecte personale și
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urmărirea cu perseverență a unor planuri de carieră. Tehnicile
comunicării asertive acționează asupra fricii de a vorbi în public,
tremorului, sentimentului de panică și sufocare ce duc la tendința
de ocolire a situațiilor relaționale și compromit viața socială și
profesională a omului. Asertivitatea intervine, de asemenea, în
reducerea stresului școlar și profesional prin aceea că plasează
fiecărei

acțiuni

importanța

cuvenită,

reglează

optimul

motivațional și crește încrederea în forțele proprii și în șansele de
izbândă ale individului, indiferent care ar fi planurile lui.
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Rezumat: În condiţiile actuale ale progresului ştiinţei,

tehnicii şi culturii, un popor cu un nivel scăzut al creativităţii, cu o
cultură limitată, nu va putea rezolva eficient problemele cu care se
confruntă. Lumea actuală este produsul unor decizii bazate pe
creativitate, unele dintre ele venind din supravieţuirea ideilor marilor
gânditori ai lumii, altele – din negarea lor sau din numeroase momente
de gândire asupra lor.

Cuvinte-cheie: management, creativitate, elevi.

Managementul, un concept cvasinecunoscut la sfârşitul
secolului al XlX-lea evoluează rapid în cursul secolului al XXlea, atrăgând atenţia unui număr mare de specialişti din întreaga
lume a căror amprentă o putem observa în paleta diversă a
definirii conceptului, aflată în concordanţă cu spiritul vremii şi cu
nivelul cunoştinţelor acumulate până în acel moment.
Trebuie subliniat de la început că managementul nu este
nou. Conceptele sale de bază au fost descrise sub diferite forme
de mii de ani. Majoritatea teoreticienilor în management găsesc
începuturile managementului la Frederick Taylor și la Henry
Fayol. Unii consideră că au existat și înaintea acestora specialiști
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și practicieni care puseseră în evidență elemente manageriale (R.
Owen, Ch. Babbage etc). Potrivit unor cercetători, începuturile
managementului trebuie văzute în antichitate. Astfel, cele dintâi
referiri la management se pot găsi în Vechiul Testament; concepte
manageriale foarte valoroase chiar şi astăzi au fost folosite la
construirea Piramidelor din Egipt. De asemenea, în Codul
Bunelor Maniere din Babilonia se regăsesc diverse sugestii în
acest sens. Aceste exemple sunt vechi de 30 de secole şi nu sunt
singular [12].
Etimologic, conceptul management

derivă din latinescu

manus, care semnifică 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 semnifică a
administra, a conduce. Englezii au derivat din el cuvintele
management (conducere) și manager (conducător) [apud: 2, p. 8].
Conform dicționarului explicativ al limbii române
managementul are următoаreа definiție: „1. Activitatea şi arta de
a conduce. 2. Ansamblul activităţilor de organizare, de conducere
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şi de gestiune a întreprinderilor. 3. Ştiinţa şi tehnica organizării şi
conducerii de întreprinderi”[3, p. 231]. În dicționarul limbii
franceze conceptul analizat este definit drept: „ansamblu de
principii, metode și tehnici raționale de organizare, de gestiune și
de conducere a întreprinderii”. Un alt dicționar, de data aceasta
dicționarul de economie politică vede managementul „ansamblul
de tehnici de organizare și gestiune a întreprinderii”. Analizând
definițiile din dicționarele menționate, elementul comun este
activitatea de organizare și conducere a întreprinderii.
În contextul celor relatate, cercetătătorul american F. Taylor,
numit și „părintele managementului științific”, definește
managementul ca și „capacitatea de a şti exact ce doresc să facă
oamenii”, totodată, H. Fayol a elaborat teoria că managementul
este „acțiunea de a prevedea, a organiza, a comanda, a coordona
şi a controla”. În aceeași ordine de idei, specialistul american al
managementului P. Drucker pune accentul în definiția sa pe
direcționarea activității celorlalți, având în vedere exemplul
personal al conducătorului întreprinderii. Iar japonezul K.
Matsushita introduce în definiția sa elemente din care se
subînțelege managementul participativ, adică toți angajații își
exercită sarcinile pentru a servi scopului urmărit de
întreprindere.

Cercetătorul

A.
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Mackenzie

generalizează

conținutul obiectului conducerii în felul următor: idei, lucruri,
oameni [11].
Literatura de specialitate menționează că managementul este
văzut atât ca știință cât și ca artă.
Managementul ca ştiinţă reprezintă ansamblul organizat de
cunoştinţe, concepte, principii, metode şi tehnici prin care se
explică în mod sistematic fenomenele şi procesele ce au loc în
conducerea organizaţiilor. Managementul ca ştiinţă studiază
fenomenul de conducere, adică procesul de influenţă a subiectului
asupra obiectului, care are un anumit scop, se înfăptuieşte după o
anumită schemă (algoritm) şi care se produce cu ajutorul unor
mijloace speciale. Elementele principale ale ştiinţei management
sunt: 1. Teoria; 2. Metodologia; 3. Tehnologia; 4. Practica.
Detaliem mai jos succint elementele menționate.
Teoria constituie o formă de reflectare a realităţii în
gândire, o formă de cunoaştere abstractă generalizată într-un
sistem de noţiuni ştiinţifice, legi, categorii, principii.
Metodologia este sistemul de metode, moduri de cercetare
folosite atât în teorie, cât şi în practică cu ajutorul cărora pot fi
înţelese fenomenele şi optimizate rezultatele. Metodele sunt
procedee

folosite

în

realizarea

scopurilor

preconizate.

Principalele metode (instrumente) utilizate în activitatea de
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management sunt cele economice, administrative, organizatorice,
social-psihologice, matematice etc.
Tehnologia poate fi reprezentată prin algoritmul de
realizare al activităţilor. Practica – setul de cunoştinţe şi
deprinderi acumulate în activitatea de conducere şi terenul pe care
sunt aplicate realizările teoretice. În aşa mod managementul ca
ştiinţă presupune elaborarea unor concepte, principii, metode şi
tehnici de lucru cu caracter general, a căror utilizare poate şi
trebuie să asigure folosirea optimă a potenţialului disponibil.
Ca artă managementul reprezintă măiestria managerului
de a aplica la realităţile diferitelor situaţii în condiţii de maximă
eficienţă cunoştinţele teoretice. Anume capacitatea de a aplica
ceea ce oferă ştiinţa management, de fapt este tocmai arta de a
conduce [13]. Menționăm că există o multitudine de definiții
pentru conceptul de management în literatura de specialitate. Nu
vom extinde mult definirea conceptului de management în cadrul
acestui studiu, dar considerăm că definițiile reflectate accentuiază
elementele esențiale ale conceptului.
Managementul este adesea privit de echipele de cercetare și
dezvoltare ca un obstacol în calea cercetării și inovării. El
circumscrie cercetarea, creativitatea și inovația, împiedicând
gândirea liberă, ideile noi, reducând asumarea riscurilor și
încetinind procesul de cercetare și dezvoltare. O tensiune clasică
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în organizațiile inovatoare este între libertate și control adică cât
de multă libertate poate fi permisă și cât de multe dintre
activitățile lor trebuie controlate. Este vorba despre modul în care
managementul poate deveni o resursă și nu o piedică pentru
creativitate.
Creativitatea este un fenomen extrem de complex, cu
numeroase aspecte sau dimensiuni. Capacitatea de creație este o
dimensiune permanentă a omului pe parcursul întregii sale istorii
și desemnează, chiar metaforic, o calitate demiurgica, dată, se
pare, doar acestei specii terestre [12].
Din perspectivă etimologică, conceptul de creativitate îşi
are originea în latinescul „creare”, care semnifică „a naşte”, „a
făuri”, „a zămisli”. Însăşi originea cuvântului demonstrează că
termenul de creativitate defineşte un proces, un act dinamic, care
se dezvoltă, se desăvârşeşte şi cuprinde originea şi scopul [3, p.
58].
Termenul fost introdus în vocabularul psihologic de către
americanul Gordon Allport (1937) și înlocuiește vechii termeni:
spirit inovator, identititate, talent [5, p. 60].
Creativitatea este un concept multidimensional și se poate
manifesta în multiple domenii. Identificarea și cuantificarea naturii
creativității constituie obiective dificile. Conceptul de creativitate
poate fi definit din perspectiva unor discipline diferite
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precum: psihologie,

psihologie

socială,

științe

cognitive,

arte, inteligență artificială, filozofie, economie, management, etc.
și, deci, la multe niveluri distincte: cognitiv, intelectual, social,
economic, artistic, literar etc. Dificultatea definirii creativității
rezidă în asocierile particulare ale acestui concept cu artele, în
natura complexă a creativității și în varietatea teoriilor care au fost
dezvoltate pentru a o explica. Mulți oameni asociază creativitatea
în special cu artele: muzica, teatrul, dansul, literatura etc. care
sunt deseori denumite „arte creative”. Așa cum s-a precizat mai
sus, creativitatea nu este proprie numai pentru arte, ci este la fel
de fundamentală pentru progresele din științe, din matematică,
tehnologie, politică, afaceri și în toate domeniile vieții cotidiene
[9].
Prima încercare de a studia din punct de vedere științific
creativitatea a avut loc în anul 1869, când savantul englez Francis
Galton, în lucrarea sa Hereditary Genius, studiază arborele
genealogic al unui număr considerabil de familii celebre din care,
timp de mai multe generații, au provenit personalități creatoare și
ajunge la concluzia că forța creatoare se transmite ereditar.
Ulterior, studiul asupra creativității continuă în anul 1950
în cadrul Congresului Asociației Psihologilor Americani, unde J.
P. Guilford pune problema asupra studiului creativității și vine cu
câteva schițe de cercetare a acestei dimensiuni a personalității
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umane. În urma acestui congres, problematica diversă a
creativității a intrat în programul de cercetare a mai multor
universități din S.U.A și din diferite țări ale Europei [apud, 7].
În cele ce urmează vom efectua o analiză a conceptului
creativitate după diverse surse. Așadar, în dicționarul de
psihologie Larousse (1978) creativitatea este „o dispoziție ce este
în stare potențială la toți indivizii, de toate vârstele creativitatea
nu mai este un fenomen de excepție, ci o trăsătură general-umană
(Larousse -1978).
Cercetătorul C. Aubric defineşte creativitatea ca fiind „un
proces prin care un individ sau un grup plasat într-o situaţie dată
elaborează un nou produs, original – în conformitate cu
necesităţile şi scopurile situaţiei respective” [1, p.123-124].
Psihanalistul A. Adler vede în creativitate un mijloc de anihilare
a complexului de inferioritate, specific individului. Creativitatea
este o formă de adaptare superioară, întrucât, prin activitatea
creatoare, individul se auto-realizează şi devine util societăţii din
care face parte; astfel, prin scopurile atinse, indivizii creativi
formează un grup de elită al societăţii [10].
În aceeași ordine de idei, psihologul I. A. Taylor vede
creativitatea prin „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 în viziunea
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cercetatorului E. P. Torrance ,,creativitatea este procesul
modelării unor idei sau ipoteze, al testării acestor idei și al
comunicării rezultatelor”. Un alt cercetător, E. Limbos, definește
creativitatea ca pe „capacitatea de a imagina răspunsuri la
probleme, de a elabora soluții inedite și originale” [4, p. 97-99].
Prin examinarea definițiilor creativității, ajungem la
concluzia că noutatea, originalitatea, ingeniozitatea și valoarea
teoretică sau practică reprezintă trăsăturile esențiale ale activității
creatoare. Prin urmare, persoanele creative dețin următoarele
trăsături: curajoase în convingeri, curioase, cercetătoare,
independente în judecată, intuitive, preocupate de sarcinile care i
s-au dat, nu acceptă lucrurile numai în baza a ceea ce i se spune,
idealiste, doritoare să-și asume anumite riscuri. Probabil toate
aceste trăsături oferă oportunitate de dezvoltare a personalității la
elevi.
Deşi creativitatea este o nevoie socială, care asigură
supraviețuirea unui popor, totuşi chiar şi în societățile avansate
din punct de vedere ştiinţific şi tehnic se pot aduce numeroase
critici culturii şi educaţiei. Cercetătorul C. Rogers în cercetările
sale prezintă următoarele critici:
 “În educaţie se tinde spre formarea unor oameni
conformişti, cu stereotipii numeroase şi marcante, considerânduse că este de preferat să asiguri o educaţie cât mai completă decât
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să dezvolţi o gândire originală şi creativă.” Distracţiile din timpul
liber ale oamenilor au un caracter pasiv, sunt noncreative.
 În domeniul ştiinţific sunt apreciaţi mai mult oamenii
erudiţi, conformiști. Cei creativi care formulează ipoteze noi, au
idei originale şi îndrăzneţe, sunt oarecurm toleraţi.
 În industrie, creaţia este rezervată câtorva categorii de
personal - managerului, şefului din departamentul de cercetare în timp ce majoritatea oamenilor sunt frustraţi de eforturi de
originalitate şi creativitate.
 În familie şi în viaţa personală creativitatea nu este bine
văzută. Astfel, prin îmbrăcămintea noastră, mâncarea pe care o
consumăm, cărţile pe care le citim sau care ne sunt recomandate,
ideile pe care le susţinem, rernarcăm prin toate acestea că există
o puternică tendinţă spre conformitate şi stereotipie [8].
Analizând literatura de specialitate observăm mai multe
modele ale procesului de creație. Unul din modelele timpului ale
procesului de creație a fost propus de G. Wallas (1858-1932),
profesor de Științe Politice la London School of Economics, în
cartea sa The Art Thought (Arta gândirii, 1926). Modelul propus
de Wallas conținea cinci faze: Pregătirea; Incubația; Intimarea;
Iluminarea; Verificarea. Expunem succint fiecare fază în cele ce
urmează.
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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). Persoana creativă trebuie să cunoască
bine domeniul său de specializare, înainte de a se aștepta ca idelile
să apară în acest domeniu.
Incubația este o perioadă în care problema este lăsată
deoparte, pentru o vreme care poate dura minute, săptămâni sau
chiar ani. În perioada de incubație, problema este internalizată în
conștient; după angajarea activă de la început, gânditorul creativ
se ocupă de altceva, complet diferit, iar momentele care exprimă
triumful revelației vor apărea ca rezultat al gândirii inconștiente.
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.
Ideile iluminante pot fi declanșate, uneori, de diferite
experimente, utilizând metafore, observând natura, ascultând
muzică etc. Este o fază misterioasă și dificil de descris.
Verificarea - în această fază finală, cunoscută și ca
validare, întreprind activități pentru a verifica ideea apărută prin
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iluminare și rezolvarea ei, dacă este necesară o eventuală
eliminare a unor erori sau lacune [9].
Astăzi, într-o lume de largă deschidere democratică,
recunoaşterea şi promovarea creativităţii nu este numai un
deziderat, ci o reală şi stringentă necesitate. Încă de acum două
decenii, psihologul M. Stein anunţa acest prag de relevantă
deschidere pentru creativitate şi spiritele creative: „O societate
care stimulează creativitatea asigură cetăţenilor săi patru libertăţi
de bază: libertatea de studiu şi pregătire, libertatea de explorare şi
investigare, libertatea de exprimare şi libertatea de a fi ei înşişi”.
Acest din urmă „a fi tu însuţi” vizează formarea creativă şi în
învăţământul actual. Este important să menţionăm şi faptul că
creativitatea în toate domeniile, inclusiv în didactică, se naşte şi
se dezvoltă în libertate. Este vorba de o libertate a tuturor,
individuală şi socială, în deplină concordanţă cu actele sociale
constitutive: politice și economice, morale şi culturale ale
societații, care permit şi asigură independenţa personalităţii, în
vocaţie şi în acţiune practică [apud, 6, p. 21-22].
În contextul tuturor schimbărilor putem afirma că,
societatea viitorului va arăta că una dintre nevoile ei prioritare
este formarea comportamentului creativ. Parafrazându-l pe
Malraux, putem să afirmăm că societatea viitorului va fi una
creativă sau nu va fi deloc. Acest aspect ar trebui să ne facă să
72

gândim unele elemente și la nivel de politică educațională care
vor permite și mai mult dezvoltarea creativității. Creativitatea
socială constituie doar prelungirea creativităţii şcolare, societatea
nefăcând altceva decât să culeagă creativitatea pe care „a
semănat-o” şcoala.
Astfel putem afirma că pentru învăţământ, educabilitatea
creativităţii are o importanţă deosebită, care implică receptivitate şi
atitudine deschisă faţă de experienţa pozitivă, sensibilitate faţă de
nou, dorinţa de a experimenta şi valorifica noi ipoteze, o activitate
călăuzitoare de norme şi achiziţii valorificate, dar bazate pe invenţie,
pe creaţie şi pe dăruirea profesorului faţă de copil şi valori. Profesorii
au menirea de a identifica şi a valorifica acest imens potenţial creator
al elevilor. Dezvoltarea creativităţii elevilor are loc în cazul când
între cadru didactic şi activitatea acestuia există o compatibilitate.
Rezultatul compatibilității duce la elevi creative care tind să fie
independenţi, nonconformişti în gândire și acțiune, sunt relativ
neinfluențaţi de alții. Fiecare elev creator este o entitate
independentă şi irepetabilă atât sub aspectul portretului
psihologic, cât şi sub acel al manifestării sale prin creaţie.
Unicitatea elevului creator este determinată de dinamica şi
evoluţia identităţii de sine, de zestrea ereditară, structura
aptitudinală, mediul social apropiat, experienţele personale
(rutinele şi evenimentele) şi de contextul socio-cultural.
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Dimensiunea importantă a elevului creator este motivaţia
creatoare, ca premisă subiectivă pentru formarea unei atitudini
favorabile demersurilor creative. Individualitatea elevului creator
se conturează în produsul creaţiei, prin care se reflectă
personalitatea cu trăsăturile, motivaţiile şi aspiraţiile sale
specifice, criteriul de validare fiind cel estetic [ibidem, p. 53].
În concluzie, menționăm că personalitatea umană este,
în același timp, creată și creatoare de cultură. Creativitatea
reprezintă poate, cea mai expresivă trăsătură a umanului, fiind în
același timp, definitorie pentru dezvoltarea personalității.
Creativitatea a fost dintotdeauna, un vertij ce a atras în mișcările
sale ascendente atât ființa creatorului, dornic de a se exprima pe
sine (ideile, imaginile, sentimentele și credințele sale), dar,
totodată, şi pe curioși, ori pe cei fascinați de frumusețe ori inedit.
Ea exprimă, în cele din urmă, gradul de maturizare, nivelul de
inteligență şi de actualizare al personalității. Creativitatea face ca
acţiunea umană să fie mai eficientă, mai productivă, de aceea este
nevoie ca societatea să insiste pe rezolvarea creativă a
problemelor. Un potenţial creativ descoperit la timp şi dezvoltat
corespunzător poate fi un catalizator pentru obţinerea succesului
personal, educaţional sau profesional.
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PROVERBELE ȘI ZICĂTORILE – MODELE DE
CERCETARE PENTRU EDUCAȚIA MORALĂ A
GENERAȚIEI TINERE
Aurica BUZENCO, doctor în pedagogie
Summary. The article develops a system of ideas on the
formative value of proverbs and idioms in early childhood
development through the research. The content describes the
importance of the national culture for the moral education of
generations in the developmental process. It establishes the fact
that proverbs and idioms are the models of research necessary
for moral education in early childhood.
Keywords: early childhood, preschooler, moral
education, national culture.
Problemele educației contemporane fac actuală exigența de
formare a omului cercetător și inovator al mediului de proveniență.
Arhicunoscut este faptul, că prin achiziția și explorarea culturii
personalitatea umană își demonstrează demnitatea și dreptul la
inserție socio-culturală, deoarece „cultura reprezintă totalitatea
valorilor materiale şi spirituale create de om în procesul activităţii
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sociale şi individuale desfăşurate de-a lungul existenţei sale
istorice”. Din perspectiva examinării culturii naționale a unui
popor, A. D. Xenopol afirmă, că „importanţa culturii naţionale
constă în a menţine şi dezvolta un popor la conştiinţa de sine”,
opinie ce corespunde și viziunii lui Hegel „popoarele sunt ceea ce
sunt înfăptuirea lor” [6, p.37].
Prin cultura populară se depun eforturi sporite pentru ca
fiecare persoană să însușească tradiţiile culturale şi istorice. În acest
sens, pedagogia populară este o comoară inepuizabilă de
înţelepciune populară, care educă generații în spiritul naţional din
perspectiva valorilor general-umane, ceea ce contribuie la formarea
personalităţii în interacţiune cu alţi membri ai societăţii [11, p.34].
Orice individ, de obicei, aderă la un grup social cu care
împărtăşeşte în comun o serie de sentimente. Aceste sentimente
se pot manifesta cu privire la familie, ţară, / popor, etnie,
ideologie etc. [16, p.107]
Educaţia are menirea de a asigura continuitatea în timp şi
spaţiu a generaţiilor: în timp pentru că îşi trage seva din
experienţa acumulată de generaţiile trecute, se desfăşoară în
prezent şi formează personalitatea într-o perspectivă a viitorului,
şi în spaţiu, prin faptul, că se desfăşoară într-un spaţiu educaţional
concret, care, de regulă, este şi mediul de existenţă al unei
comunităţi etnice. Practicile populare constituie un tezaur necesar
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de valori educaţionale, acestea reprezentând esenţa pedagogiei
populare, parte componentă a culturii spirituale a poporului, fiind
baza pedagogiei ştiinţifice. Cercetătorii pedagogiei româneşti, din
cele mai vechi timpuri, au demonstrat interacţiunea şi corelaţia
pedagogiei populare cu ştiinţa pedagogică, care se completează
una pe alta [7, p.64 ].
În toate timpurile subiectul relației părinţi-copii a fost piatră
de temelie a educației societăţii, a formării culturii acesteia.
Observăm că pentru formarea culturii pedagogice este deosebit
de importantă dezvoltarea și îmbunătățirea, desăvârșirea,
perfecționarea oamenilor și lucrurilor [5, p. 59].
Istoria educaţiei prezintă opinii care susțin ideea, că omul
asigură progresul muncii. De la generaţie la generaţie munca a
devenit diversă şi perfectă trecând desigur prin schimbări
progresive şi educaţie. D. Gusti menționa „Astăzi când lumea e
de acord, că şcoala este singura cale de propăşire, se cade ca tot
ce e forţă în fruntea statului să se pună în serviciul ei. Fără şcoală,
organizaţia juridică şi politică a acestui stat este clădită pe nisip”
[14, p. 115].
De o importanta vadita în realizarea politicilor în domeniul
educației copiilor este Strategia de dezvoltare a educației pentru
anii 2014 - 2020, unul din documentele care prevede Obiectivul
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specific 7.3. „asigurarea educaţiei parentale eficiente în vederea
îmbunătăţirii practicilor de educaţie a copiilor [13, p.56].
Iniţierea copilului în cultura naţională, realizată în mod
spontan în familie, trebuie continuată şi completată în forme
organizate axate pe o metodologie ştiinţifică în instituţia preşcolară
şi în familie spre gândirea concretă a copilului, la formarea sa
valorică, care are contactul direct cu valorile culturale materiale,
pornind de la cele naționale. Creaţiile populare reprezentând un
adevărat univers al trăsăturilor morale prin încărcătura lor afectivă,
crează mediul favorabil pentru dezvoltarea limbajului şi gândirii
copiilor [12, p.153].
Copiii sunt nu numai consumatori, ci şi producători de
folclor. În cultura populară, folclorul copiilor ocupă un loc aparte.
Este foarte accesibil, se învaţă prin imitaţie şi, pe anumite motive
de bază, ingeniozitatea copiilor creează o multitudine de variante
[1, p.123]. O deosebită grijă manifestă poporul pentru formarea
morală a preşcolarilor. Cultul binelui este prezent în toate
producţiile folclorice [4, p.39].
Folclorul, ca valoare etnopedagogică, sensibilizează
psihicul uman și sufletul omului, provocând tendința spre
perfecţiunea şi demnitatea umană, criticând viciile omeneşti,
devierile comportamentale și amoralitatea etc. Folclorul
constituie o formă a conştiinţei sociale care generează norme ale
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conştiinţei umane în diferite situaţii de viaţă, norme generate de
convingeri, obiceiuri și tradiţii. Folclorul trebuie să ne arate cum
se răsfrâng în sufletul poporului diferite manifestări ale vieţii,
cum simte şi cum gândeşte acesta fie sub influenţa ideilor,
credinţelor, superstiţiilor moştenite din trecut, fie sub aceea a
impresiilor pe care i le formează împrejurările de fiecare zi,
consideră cercetătorii N. Silistraru, I. Avram etc. [2, p. 105].
Programul concret al desăvârşirii personalităţii umane a
apărut şi s-a dezvoltat în dependenţă de condiţiile istorice ale
fiecărui popor. Specificul premiselor vieţii umane se reflectă în
idealul naţional al personalităţii. Percepţiile general-umane
despre frumos şi bine sunt caracteristice tuturor etniilor
conlocuitoare

în

Republica

Moldova,

care

apreciază

cumsecădenia, inteligenţa, hărnicia, sinceritatea, curajul, vitejia,
mărinimia, nobleţea, bunătatea [1, p.55].
Pedagogia populară stă la baza multor sisteme de educaţie.
În ceea ce ne priveşte, „cel mai mult pot ajuta folclorul şi
folcloristica, iar în cadrul folclorului, latura paremiologică,
proverbele şi zicătorile, şi alături de ele, făcând oarecum parte din
familie, ghicitorile şi jocurile pentru copii” [15, p. 30].
Proverbele şi zicătorile contribuie la formarea şi
dezvoltarea valorilor morale ale generaţiei tinere, fiind mijloace
afective de influenţare verbală a copiilor cu scopul formării
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reprezentărilor morale, elaborării deprinderilor şi comportării
morale. În zicători şi proverbe moralitatea este considerată scop,
iar frumosul şi raţiunea - mijloace. Ele au forme frumoase,
conţinut înţelept. Unitatea formei şi a conţinutului în acest caz
este una din interrelaţiile apariţiei mijloacelor combinate de
influenţare a personalităţii. Astfel interacţiunea epistemică şi
axiologică este armonioasă la toate treptele [1, p. 5].
Proverbele sunt formulări concise, plastice, relativ
stereotipe, care exprimă concentrat adevăruri cu valoare generală,
rezultând din îmbinarea unei largi şi bogate experienţe practice,
cu observaţii pertinente asupra fenomenelor şi lucrurilor lumii
înconjurătoare. Într-un limbaj metaforic, de mare forţă sugestivă,
ele exprimă concepţia şi atitudinile specifice ale poporului nostru
şi conduc la o concluzie privind o normă morală cu mare grad de
generalitate. Însoţite de explicaţii, proverbele sunt accesibile
copilului, sunt uşor reţinute şi reproduse, pătrunderea sensului lor
producându-se treptat. Zicătorile sunt expresii populare menite a
caracteriza succint şi plastic împrejurări ale vieţii. Ele reliefează
o idee, un sfat, previn răul, susţin o afirmaţie. Limbajul este
obişnuit, cotidian, cu o structură metaforică mai accentuată decât
a proverbelor. Zicătorile au valoarea regulilor de conduită, având
pronunţat caracter didactic [9, p. 8].
Utilizarea proverbelor şi zicătorilor influenţează formarea şi
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dezvoltarea personalităţii în context etnopedagogic cu participarea
activă a individului în practica educaţiei populare, sunt legate de
dezvoltarea inteligenţei, a gândirii, limbajului, aptitudinilor de
comunicare şi capacităţilor de interacţiune. Astfel, capacităţile
intelectuale ale individului ce pot fi dezvoltate prin utilizarea
proverbelor şi zicătorilor constă în perceperea moralei proverbului
sau a zicătoarei însuşite. Valorificarea potenţialul educativ al
proverbelor şi zicătorilor prin perceperea sensurilor cu care acestea
sunt folosite de autori permit aplicarea învăţămintelor în diverse
situaţii de viaţă cu care se confruntă omul în societate, cum ar fi:
lupta dintre adevăr şi minciună, dintre dreptate şi nedreptate, rostul
omului în viaţă [Ibidem, p. 7].
Producţiile paremice, cu deosebire proverbele şi zicătorile,
au o bogată semnificaţie morală. Concizia proverbelor, limbajul
metaforic de o mare forţă sugestivă le face atractive, iar analogia
cu fapte reale le face accesibile [10, p.109].
Tradiţiile reflectate prin folclorul literar, obiceiurile şi
datinile din practica tradiţională sunt nu numai o dovadă a
preocupării poporului nostru pentru perpetuarea fiinţei naţionale,
ci şi un izvor nesecat pentru pedagogia cultă. În transmiterea
experienţei tradiţionale este esenţială imitaţia, care se manifestă
preponderent la vârsta preşcolară mare [3, p.80].
Înţelepciunea populară, întruchipată în special, în proverbe
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şi zicători, sunt modele utile de cercetare pentru educaţia morală a
generaţiei tinere, ele contribuie la formarea sentimentelor şi
conştiinţei personalităţii acestora. Această înţelepciune

se

adresează sufletului și minţii, și conţin numeroase idei, ce pot fi
folosite conştient şi sistematic în procesul educativ desfăşurat în
instituţiile de învăţamânt [8, p.57].
În concluzie, examinarea atentă a sitemului de idei colectat
din proverbe şi zicători, constatăm, faptul, că în context
etnocultural acestea reprezintă chintesenţa învăţămintelor trase
din experienţa de viaţă cotidiană, din reuşitele şi eşecurile suferite
de omul de rând în confruntarea cu viața.
În activitatea educativă semnificativ este să se valorifice
plenar și complex valenţele formative ale acestor nestemate
derivate din cugetul românesc, utile pentru sensibilizarea copiilor
şi apropierea lor accesibilă de lumea valorilor. Din această
perspectivă,

pedagogia populară promovează cunoaşterea

experienţei educative a poporului, ce permite valorificarea
culturii pedagogice, întrunind diverse funcţii, factori, metode şi
forme ale educaţiei deoarece eficienţa ideilor pedagogice
populare îndeamnă mereu la o activitate creatoare în procesul
educaţional. Menţionăm, că utilizarea proverbelor și zicătorilor în
mediile educaţionale contribuie la proiectarea, modelarea,
educarea și dezvoltarea capacităţilor de cercetare a personalităţii,
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contribuind esențial nu doar la formarea personalității și la
integrarea sa socială, asigurându-le radăcini sigure necesare
pentru ancorarea în realitatea contemporană.
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EDUCAȚIA PENTRU REZOLVAREA CONFLICTELOR
LA ELEVII DIN CICLUL LICEAL
Marina BULAT, psiholog școlar, masterandă UST
Elena RUSU, dr., conf. univ.,
Catedra Pedagogie și Psihologie generală, UST
Abstract: Conflicts in high school students are
contradictions that arise between students-students in connection
with solving problems of social, school or personal life. Conflict
resolution in high school students refers to the acquisition of
solutions that meet all the apparent requirements of the conflict
forces. Conflict resolution education for high school students is
the type of activity aimed at weakening and limiting conflicts.
Keywords: conflict, conflict resolution, conflict resolution
education, high school students.
Fiecare elev din ciclul liceal, în funcție de individualitatea
sa, își ,,dezvoltă” în comunicare o metodă proprie de-a reacționa
la evenimentele din jurul său: în colectivitate apar stări tensionale,
provocate de cauze diferite, manifestate în forme variate, de
scurtă sau lungă durată, cu efecte imediate sau întârziate. Spre
regret, însă de multe ori succesul comunicării cu semenii este
foarte des umbrit de conflictele ce apar între elevii din ciclul
liceal.
Conflictele la elevii din ciclul liceal sunt componente
naturale, obișnuite a existenţei cotidiene în general şi a realităţii
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şcolare în special. De cele mai multe ori conflictele la elevii din
ciclul liceal sunt spontane, apărute în cadrul lecţiilor, activităţilor
extraşcolare, recreaţiilor; dar pot fi şi planificate, când problema
persistă de ceva timp, trecând prin stadiile de evoluţie şi
declanşându-se conştient sau în cazul unui conflict impus şi
dirijat.
În majoritatea cazurilor conflictele la elevii din ciclul
liceal sunt provocate de: conflictul de norme; diferenţele şi
incompatibilităţile dintre elevi;

lezarea stimei

de sine;

comportamente neadecvate; atmosferă competitivă; comunicarea
incorectă; exprimarea nepotrivita a emoţiilor; absenta priceperilor
de prevenire şi rezolvare a conflictelor; aplicarea incorectă a
puterii de către cadrele didactice etc.
Rezolvarea conflictelor la elevii din ciclul liceal este un
proces de căutare a soluţiei ce ar satisface ambele părţi implicate
în conflict. Această soluţie, în fine, produce armonizarea relaţiilor
între părţi. În viziunea lui D. Patraşcu - rezolvarea conflictelor se
produce dacă părţile implicate în conflict ajung la un acord, după
ce şi-au evaluat, redefinit şi luat în calcul elementele relevante
ale relaţiilor. [7, p. 38]
Conflictul la elevii din ciclul liceal apare atunci când
acţiunea şi comportamentul rezultat din comunicare sau din lipsa
ei, naşte atitudini ostile, devenind greu de rezolvat dacă asupra lui
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nu se intervine la timp. La nivelul relaţiilor interpersonale în clasa
de elevi dar şi la nivelul şcolii conflictele sunt de neevitat având
multiple cauze.
Educația pentru rezolvarea conflictelor la elevii din ciclul
liceal este tipul de activitate orientată spre prevenirea, atenuarea
şi reducerea conflictelor.
În procesul educației pentru rezolvarea conflictelor la
elevii din ciclul liceal este important să se ţină cont de
următoarele principii:
1. Principiul toleranţei - răbdarea, acceptarea alte părţi.
2. Principiul oportunităţii – rezolvarea conflictului în
momentul apariţiei.
3. Principiul operativităţii – nu se tărăgănează procesul
rezolvării conflictului.
4. Principiul publicităţii – toate părţile implicate în
conflict trebuie să cunoască paşii întreprinşi în rezolvarea
conflictului.
5. Principiul conceperii – conştientizarea problemei reale,
coraportului de forţe în conflict, obiectul conflictului, cunoaşterea
potenţialilor conflictogeni, orientarea bună în condiţiile potenţiale
de apariţie şi fazele dezvoltării conflictului;
6. Principiul previziunii – prognozarea conflictelor
potenţiale şi pregătirea din timp pentru rezolvarea lor.
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7. Principiul cointeresării de consecinţele ale conflictului
- necesitatea de a vedea importanţa educativă a conflictului, de a
face posibilă aplicarea lui pentru dezvoltarea morală a
personalităţii elevilor, evaluarea experienţei pozitive de fiecare
participant la conflict.
8. Principiul analizei sistemice a cauzelor conflictului recurgea la trei nivele de analiză: simptom; proces; conţinut.
9. Principiul înlăturării responsabilităţii unilaterale
pentru apariţia conflictului - unde fiecare parte poartă
răspunderea de aportul său în dezvoltarea conflictului.
10. Principiu profilaxiei conflictului - profilaxia eficientă
a conflictului nu constă în ignorarea situaţiei conflictuale; ea
constă în evidenţierea ei şi lucrul individual cu fiecare situaţie.
Lucrul cu situaţia de conflict înlătură măsurile formale, dar nu
trebuie să uităm şi pe cele pedagogice. Dacă grijile pedagogilor
se reduc numai la stingerea incidentul, atunci conflictul poate să
capete o formă ascunsă/latentă, periculoasă prin consecinţele sale
distructive participanţilor conflictului [4, p. 52]
Din perspectivă educației pentru rezolvarea conflictelor la
elevii din ciclul liceal, conflictele se deosebesc prin caracterul lor
contradictoriu. Unele din ele au un caracter constructiv şi
contribuie la dezvoltarea personalității elevilor, în cazul dinamicii
adecvate a conflictelor. Altele au un caracter distructiv şi
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contribuie la deprecierea și subaprecierea personalității elevilor.
În procesul educației pentru rezolvarea conflictelor la elevii din
ciclul liceal este important de a ţine cont de problemele şi factorii,
cât şi de caracterul relaţiilor interpersonale ale conflectanţilor
până la conflict, simpatiile şi antipatiilor lor. [8, p. 67]
Educația pentru rezolvarea conflictelor trebuie să formeze
la elevi următoarele predilecții:
1. Menţinerea unei relaţii pozitive pe perioada conflictului
(prin: ascultare activă, utilizarea întrebărilor deschise pentru
clarificarea mesajelor).
2. Focalizarea pe problemă nu pe persoane, utilizarea
terminologiei adecvate, concrete şi specifice în descrierea
situaţiei („A apărut o problemă”... nu „Tu ai creat o problemă”
...).
3. Utilizarea comunicării directe, fără a reacţiona cu
propriile

argumente,

calificarea

întrebărilor,

solicitarea

informaţiilor pentru înţelegerea situaţiei, evitarea învinovăţirii şi
etichetării, evaluarea impactului conflictului asupra relaţiei sau
grupului/clasei.
4. Identificarea barierelor în rezolvarea conflictului,
căutarea de contraargumente. 5. Utilizarea competenţilor de
rezolvare a problemelor în abordarea conflictului.
Un pas imporant în educația pentru rezolvarea conflictelor
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este conștientizarea conflictelor și în mod special a consecințelor
ce le pot provoca conflictele.
Consecințele conflictelor pot fi:

(furie,

negative - produc emoţii şi sentimente negative

anxietate,

teamă,

suferinţă,

tristețe,

agresiune,

resentimente, singurătate, stres); confuzie afectivă şi cognitivă;
îmbolnăviri psihice şi organice; pot distruge coeziunea şi
identitatea grupului; diminuează sentimentul de încredere în sine;
produc dificultăţi în luarea deciziilor;
pozitive - creşte motivaţia pentru schimbare, combat
stagnarea; îmbunătăţeşte identificarea problemelor şi a soluţiilor;
creşte coeziunea unui grup după soluţionarea comună a
conflictelor; creşte capacitatea de adaptare la realitate; oferă o
oportunitate de cunoaştere şi dezvoltare personală; dezvoltă
creativitatea; consolidează încrederea în sine şi stima de sine
creşte calitatea deciziilor, eficientizează activitatea. [1, p. 49]
Miza cea mai mare în educația pentru rezolvarea
conflictelor la elevii din ciclul liceal, este conștientizarea
conflictului de către elevi. Situaţiile pot fi mai puţin grave dacă
învăţăm elevii să anticipeze un conflict potenţial şi să-1 trateze în
mod constructiv.
Pentru a preveni şi diminua conflictele la elevi cadrul
didcatic ar trebui să includă următoare acţiuni: depistarea la timp
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a primelor semne de conflict, deoarece acestea pot apoi genera
conflicte în clasă; aplicarea unor măsuri menite să contribuie la
dezvoltarea maturităţii sociale a elevilor: - a capacităţii de
autocontrol, a abilităţii de a rezolva problemele apărute fără a
apela la ajutorul adultului, a capacităţii de luare a deciziilor, s.a.;
optimizarea comunicării pedagogice şi interpersonale prin
crearea unui climat relaţional care să încurajeze exprimarea liberă
a elevilor; analiza periodică a relaţiilor socioafective ce au luat
naştere între elevii grupului-clasă sau dintre aceştia şi grupul
informal; înlocuirea pedepselor, a sancţiunilor (sau a ameninţării
cu pedeapsa) cu diferite tehnici de persuasiune sau chiar de
manipulare în vederea inducerii conformismului la elevii;
Cadrul didactic trebuie să fie exigent şi autoexigent,
optimist şi lejer în contactele cu elevii, echilibrat şi rezistent la
stresuri. Numai astfel se va putea obține o educație de calitate în
care copiii/elevii nu vor crea situații de conflict
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DEFINING THE INTERRELATION OF SOCIOEMOTIONAL INTELLIGENCE AS AN
INTERCHANGEABLE APPROACH LEADING TO
INTER/INTRA PESONAL SUCCES
Valeria BUZENCO
Harper College, SUA
Abstract. Socio-emotional intelligence (SEI) is a product
of the social and emotional learning to the self-optimization and
interpersonal performance; moreover, social and emotional
competencies are interrelated, and there is an interchangeable
relation between them as social interactions lead one's emotions.
According to the theory of multiple intelligences advanced by
Howard Gardner, social intelligence ("interpersonal
intelligence") is separate from, but complimentary to emotional
intelligence ("intrapersonal intelligence"), and we need both
models in order to understand ourselves and the way we interact
with others. SEI is a predictor of life satisfaction, of mental and
psychical health in term of positive interactions with others.
Through its competencies as intra/inter-personal, decisionmaking, self-expression, self-participation and stress
management skills, the ones’ lead themselves to develop adaptive
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strategies to successfully cope with challenges, and lead them to
personal and interpersonal performance and success.
Keywords: socio-emotional intelligence, emotional
intelligence, social intelligence.
How to manage our emotions and how to communicate
effectively with others? To respond to this essential question of
today’s demands, we need to understand how important the
emotions are and how they influence human life, activities and
interactions. To fulfill this demands we have to be socioemotional intelligent.
Socio-emotional intelligence is viewed as a predictor of life
satisfaction, of mental and psychical health in term of positive
interactions with others. Emile Durkheim has been called one of
the "architects" of the social constructionist approach to emotions.
In his writings on social solidarity over a hundred years ago he
made the intriguing logical supposition that emotions are the glue
that holds society together. Until the late 1970s, this and other
claims from early sociologists like Georg Simmel and Max Weber
on the significance of affect and emotion have not had a
discernable impact on modern social theory. Despite the late rediscovery, the study of socio-emotional intelligence has
accelerated over the past three decades as can be seen by consulting
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earlier reviews and compilations of sociological research and
theorizing on emotions [7].
The most comprehensive definition of the term of socioemotional intelligence (SEI) is perhaps the one purposed by
psychologist Reuven Bar-On (2006) which state that “ SEI is a
cross-section of social and emotional interrelated competencies,
skills and facilitators that determines how we understand and
effectively express ourselves, understand others and relate with
them, and cope with daily demands" [3]. The author purposed five
main

components

interpersonal,

of

socio-emotional

decision-making,

intelligence

self-expression,

as:
self-

participation and stress management skills that are associated
with phsychological and physical health [1].
In intelligence field, SEI is intricately related with social and
emotional competencies; therefore, SEI is a product of the social
and emotional learning to the self-optimization and professional
performance. The two area of social and emotional intelligence
are interwoven, exactly as the two brain hemispheres, right (more
involved in nonverbal emotional expression and spatial tasks) and
left (superior in language abilities, speech, reading and writing).
To support this approach there is a multidimensional model to
explain and operationalize the SEI. It depicts two macro
dimensions, the social intelligence (SQ) and the emotional
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intelligence (EQ) which encompass five factors: motivation (M),
self-regulation (SR), self-awareness (SA), empathy (E), and
social skills (SS) [2].
Until the last decades of the twentieth century , emotional
intelligence and social intelligence have evolved in parallel, and
each one has it journey of development.
Emotional intelligence
Salovey and Mayer (1990) were the first authors who offered
a formal model of emotional intelligence (EQ). They defined EQ
as "the ability to perceive emotions, to access and generate
emotions so as to assist thought, to understand emotions and
emotional knowledge, and to reflectively regulate emotions so as
to promote emotional and intellectual growth" (Mayer & Salovey,
1997, p. 5) [3]. Their model included four branches of emotional
intelligence: perceiving emotion (accurately perceiving emotion
in the social world by reading facial expressions, tone of voice,
body language, or detecting emotion in art or music), facilitating
thought using emotion (using emotions to aid in problem solving),
understanding emotions (comprehending the causes and
consequences of emotions, how they change over time, and how
they blend together), and managing emotions (regulating one's
own and others' emotional states) [8].
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The term of emotional intelligence begun popular and
more broadly recognized after it appeared in Daniel Goleman’s
book “Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than
IQ?” (1995), where author drew the connections between
emotional competencies and prosocial behavior. Influenced by
Salovey and Mayer's work, and other their collaborations,
Goleman offered a more lay conceptualization of emotional
intelligence as being composed of abilities such as “being able to
motivate oneself and persist in the face of frustrations; to control
impulse and delay gratification; to regulate one's moods and keep
distress from swamping the ability to think; to empathize and to
hope” [8]. The book emphasized how people with emotional
intelligence might be more socially effective than others in certain
respects.
After this book and it popularity, the term of emotional
intelligence became widely known and the interest in its study
have been increased, as it can be seen to appear in many articles
and books (Kemper 1990, Smith Lovin 1995, Stets 2003, Turner
& Stets 2005, 2014) [6]. People with low EQ have lack abilities
to manage their own emotions, to understand the emotional
responses of others, and respond appropriately. On the other hand,
people with high emotional intelligence possess these abilities,
and are able to appreciate and use their emotions constructively,
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and success in life. Fortunately, there are different test and
various trainings to train a person’s emotional intelligence.
Social intelligence
The study of social intelligence, in comparison with
emotional intelligence, has a much longer history. The term has
been first defined by Thorndike (1920), who argued that human
intelligence has three independent components: abstract,
mechanical, and social. Social intelligence is the ability to “
understand others and act wisely in interpersonal relationships”,
[4] and is consistent with our experience with others in social
settings and with our observations of the social interaction of
others.
Hunt (1928) defined social intelligence as the “ability to deal
with people”, employing a measure (the George Washington
Social Intelligence Test) with dimensions such as judgment in
social situations, memory for names and faces, recognition of
facial expressions, and recognition of mental states evident in
quotations from literature and speech [8].
Kosmitzki and John (1993) identified several components
of social intelligence as: perceptiveness of others’ internal state
and mods; general ability to deal with others; knowledge about
social rules and social life; insight and sensitivity in complex
social situations; use of social technique to manipulate others;
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perspective taking; and social adaptation [9]. These components
are the skills that rise the success in social interaction.
In the decades that ensued, researchers have had a difficult
time agreeing on exactly what social intelligence is as well as
establishing social intelligence as a construct that is unique from
general intelligence. However, in the early 20th century, social
intelligence was something of a hot topic. The author Daniel
Goleman (2006) brought the interest to the concept with the
publication of his book “Social intelligence: the new science of
social relationship”. He argued that social intelligence is not just
being intelligent about relationships but being intelligent in
relationships. A recent social scientific model of social
intelligence was offered by Boyatzis, Gaskin, and Wei (2015)
who described the behavioral competencies stemming from social
intelligence
management,

as

involving

teamwork,

empathy,
systems

influence,

thinking,

and

conflict
pattern

recognition. [ibidem] Thus, individuals with high in social
intelligence can accurately perceive moods in self and others
through verbal and nonverbal cues. In terms of cognitiveanalytical ability, individuals high in social intelligence
understand social rules, decode social situations, and understand
the thoughts and feelings of self and others. Finally, in terms of
behavioral ability, individuals high in social intelligence can act
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in socially acceptable ways in different situations and effectively
influence others’ behaviors. Many of the competencies associated
with social intelligence rely on emotional intelligence, which
includes skills in identifying, expressing, understanding,
managing, and using emotions adaptively (Salovey & Pizarro,
2003) [5]. Social intelligence can be measured and can be trained
through experiences with people and learning from success and
failures in social settings. Also, people with a high SQ can
develop resilience to stress, prevent isolation, promote a positive
self-image, and so forth skills that will help people in
management of social interaction and have success.
Linked together, Daniel Goleman (2007) argues there is no
appropriate separation between an emotion's generative factor
and interrelations it sustains or generates. Social interactions lead
one's emotions .There is an interchangeable relation between
cause and effect roles [2]. At this moment, the literature offers
various definitions of the social intelligence and the emotional
intelligence. Although , beyond the various theoretical
approaches and fields, it is widely accepted that socio-emotional
intelligence is an important component of the human psychic,
more important for the success of social and professional
activities than intelligence defined in the classic sense (IQ).
According to the theory of multiple intelligences advanced by
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Howard

Gardner,

social

intelligence

("interpersonal

intelligence") is separate from, but complimentary to emotional
intelligence ("intrapersonal intelligence"); we need both models
in order to understand ourselves and the way we interact with
others. Some deficits in SQ arise from inadequate development
of EQ; contrariwise, some deficits in SQ may lead to unsuccessful
social experiences which may undermine a person's sense of selfworth which is part of EQ.
In summary, there are various arguments that show the social
and emotional intelligence correlation, as: the situations in which
emotions are elicited are frequently social; the contents of the
events eliciting emotions are frequently social; the acquisition,
and shaping of rules and norms are largely social; sharing of
emotions is driven by social needs and serves a variety of social
functions, and also deficits in emotion expression or
interpretation lead to social problems [10]. Social and emotional
skills linked together lead to self-awareness, self-management
and relationship management. Socio-emotional intelligence (SEI)
is related to personal and professional activities, and developing
this competencies may lead to personal and professional
performance and success. Moreover, once developed the skills, a
person have adaptive strategies to successfully cope with
challenges and stress in their personal and professional life.
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Socio-emotional intelligence is responding to interest in how
emotions influenced the self, how the flow of interaction was
shaped by emotions, how people developed emotional attachment
and commitments to social structure and cultural symbols, and
how social structures and cultural symbol constrained the
experience and expression of emotions. Thus, the study of this
field is in continuous progress, as there are no universally agreed
upon definition for this so demanded nowadays construct.
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STUDIEREA PERSONALITĂȚILOR PRIN
INTERMEDIUL SURSELOR ISTORICE ȘI LITERARE
Margareta CEBOTARI,
Colegiul Național de Comerț al ASEM
Un rol aparte în predarea Istoriei

îl atribuim

personalităţilor. Personalităţile sunt descoperite aproape la fiecare
temă de istorie. Istoria este epoca manifestării depline a
personalităţilor

istorice:

politice,

culturale,

ideologice.

Numeroase sunt personalităţile care vin să dea culoare expunerii
evenimentelor şi faptelor care au grăbit sau încetinit mersul
istoriei.Studierea conţinuturilor la Istoria românilor și universală
pot fi exploatate pentru formarea competenţelor specifice și
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unităților de competență: elevul va fi capabil să aprecieze rolul
personalităţilor istorice în edificarea, crearea/păstrarea și
promovarea valorilor și a patrimoniului național şi general- uman
[1, pag.27].Astfel, studierea personalităților va ajuta elevului la
elaborarea unor proiecte transdisciplinare cu privire la unele
evenimente/ procese/ fenomene/ personalități, folosind diverse
surse [1, pag. 49].
Scopul studiului ține de elaborarea unor sugestii concrete
de analiză, cercetare a personalităţilor în procesul schimbărilor
social politice și de mentlitate prin intermediul textelor istorice şi
literare. În vederea realizării scopului am utilizat surse științifice,
surse internet, ghiduri, crestomații, texte literare etc.
Realizarea cu succes a obiectivelor curriculare, raportate la
personalitățile istorice, poate fi posibilă prin cercetarea și
studierea literaturii metodice și de specialitate. Pedagogia școlară
contemporană ne propune o modalitate de caracterizare
structurată a vieții și activității scriitorilor, o putem folosi și în
cadrul lecțiilor de istorie după un algoritm: vestimentație, analiză
psihologică, influența mediului [2, pag.74] etc. Ghidul de
implementare a curriculumului modernizat în învățământul liceal
la Istorie, ne propune o metodă de studiere, evidențiind
evenimentele principale din viața personalității și plasând
informațiile în ordine cronologică, în formă de axă sau friză
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cronologică [3, pag.44]. Aceste metode de caracterizare le vom
integra și le vom folosi în cadrul lecțiilor pentru a studia o
personalitate, fiind completate cu elemente noi din didactica
modernă.
Se poate spune că, practic, toate perioadele istoriei pot fi
supuse manipulării. Astfel, unele surse istorice, şi implicit, unele
evenimente cu referire la personalități, pot fi negate în mod voit,
sau pot fi falsificate prin omisiune. Pentru documentarea teoretică
a articolului am selectat un şir de lucrări, care tratează în
conţinuturile

sale

conceptul

de

multiperspectivitate,

de

comptență, izvoare istorice. Astfel, mi-a fost de mare ajutor
lucrarea lui Robert Stradling „Multiperspectivitatea în predarea
istoriei”, un ghid pentru profesori. Aici se defineşte destul de
explicit termenul de multiperspectivitate, importanţa lui, se
propun sarcini pentru realizarea lui la ore. În Republica Moldova,
realizări importante în studierea aspectului teoretic, dar şi practic
al problemei au fost înregistrate de P. Cerbuşcă, N. Petrovschi.
Autorul nord-american, Robert Stradling, profesor şi
cercetător al dificultăţilor pe care le întâmpină studierea,
învăţarea şi înţelegerea istoriei, inclusiv și la personalități, ne
propune un pachet de soluţii ilustrate cu teme şi exerciţii pentru
activităţi practice. În lucrarea sa fundamentală „Să înţelegem
istoria

secolului XX”, el atribuie acestui subiect un întreg
106

compartiment – „Surse şi mijloace de învăţare a istoriei”[4, pag.
239], punând accent pe utilizarea surselor scrise din istoria
contemporană. Autorul trece în revistă o cantitate de materiale de
diversă natură: înregistrări audio şi video, ziare, filme
documentare, materiale informaţionale cu caracter privat a unor
personalităţi importante din acea perioadă, jurnale şi memorii ale
oamenilor.

În

lucrare

găsim

sugestii

pentru

utilizarea

documentelor istorice în sala de clasă, cât şi descrierea succintă a
unor metode de lucru cu documentul istoric, raportat la
personalități. [4, pag. 57-58].
Analiza unei personalităţi în baza documentului istoric,
elevii o pot face prin mai multe metode și tehnici: analiza unui
document, analiza multiperspectivală a surselor istorice,
învăţarea

prin

descoperire,

studiul

de

caz,

reacţia

ascultătorului/cititorului.Voi da nume de tehnici de gândire
critică la diferite etape ale lecţiei conform cadrului evocarerealizarea sensului – reflecţie, pentru a studia o personalitate,
aplicând sursele istorice şi literare: joc de rol, cercetarea,
descrierea, citate, ghid de învăţare, cubul, SWOD, PRES,
comparaţia.
O

abordare

multiperspectivală,

în

special

aplicată

personalităţilor ar putea să demonstreze cât de dificil este să
ajungi la convingeri ferme, atunci când diferite tabere implicate
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în conflict percep acţiunile, obiectivele, motivele în feluri diferite,
chiar contradictorii bazate pe interpretări şi prejudecăţi diferite.
Aş putea spune că utilizarea documentelor la lecţii pentru
caracterizarea unei personalităţi oferă elevilor cunoaşterea
tehnicilor de cercetare directă a istoriei, îi măreşte încrederea în
veridicitatea celor prezentate, îi dezvoltă curiozitatea.
Întrucât rolul femeii în manualele de istorie este puțin
abordată, personalitățile sunt în mare parte bărbați, misiunea
noastră este să selectăm informații și să le punem la dispoziția
elevilor fragmente literare și artistice, texte, izvoare în raport cu
implicarea femeilor în viața economică, politică, culturală în
diferite epoci. În condiţiile în care curriculumul de istorie este
bogat în conţinuturi, iar profesorului i se cere să acopere un număr
mare de teme într-o perioadă relativ scurtă de timp, ar trebui să
fie loc pentru includerea unui proiect în fiecare an despre statutul
și rolul femeii în istorie. Informații interesante și utile despre
femeia în spațiul românesc în epoca medievală și modernă
conține cartea lui C. Gane„Trecute vieți de doamne și domnițe”,
în două volume. Cu ajutorul textelor selectate, elevii pot afla
informaţii importante privind modul de viaţă, organizarea socială
şi politică, pot identifica relaţiile dintre diferite categorii sociale,
impactul pe care l-au avut doamnele și domnițele asupra evoluției
evenimentelor.
108

De multe ori soțiile domnitorilor au părăsit viața
plictisitoare pentru a-și sprijini soții atunci când aceștia se
confruntau cu situații politice delicate. Unele s-au implicat în
luptele pentru tron, fie ajutându-și soții să-l recapete, fie
sprijinindu-și fiii în lupta succesorală, sau chiar în conducerea
țării. Fiicele erau utilizate, ca peste tot în Europa vremii, pentru a
încheia alianțe sau a consolida averi. Dintre aceste relevante sunt
domnițele Chiajna, Maria-Voichiță [5, pag. 24], Ruxanda
Lăpușneanu [5, pag. 245], Ilizabeta Movilă [5, pag.124].
Excluse, aparent, din jocul politic, femeile de elită fac
politică în spații exclusiv private, în saloanele propriilor case.
Intimitatea lor cu principalele personaje ale epocii, le conferă un
prestigiu mărit și adeseori putere decizională neoficială,
nerecunoscută și uneori chiar necunoscută, exemplul boieroaicei
Profira în dezrobirea țiganilor,[6, pag. 522], a Smarandei,
Doamna lui Mihail Ghica [6, pag. 446], a Elenei Sturza în
demiterea lui Harting [6, pag. 487] etc. Doamnele din Țările
Române își manifestă autoritatea prin relațiile speciale pe care le
au cu personaje influente. Multe dintre tinerele boieroaice ale
epocii își câștigă, de asemenea, o binemeritată celebritate nu doar
datorită activităților filantropice, ci și datorită talentelor și
înclinațiilor artistice, cum este cazul scriitoarei Dora D’Istria,
fiica marelui spatar, Costache Ghica, sau cazul Catincăi, fiica lui
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Mihalache Ghica, considerată o pianistă extrem de înzestrată.
Ana Ipătescu, Maria Rosetti, Catinca Caracaș, Maria Eliade
Rădulescu, Sevastia Bălcescu, Elena Cuza, s-au afirmat drept
luptătoare devotate pentru cauza revoluției de la 1848 [7].
În cadrul orelor de istorie profesorul utilizează diverse
materiale didactice ce poate oferi elevilor o mai bună înţelegere a
subiectelor propuse spre învăţare.
Alegerea surselor istorice la ora de istorie constituie o
problemă importantă pentru profesor. Ar trebui, în selectarea
textelor, să ţinem cont de următoarele principii: principiul
accesibilităţii, atractivităţii, multiperspectivităţii, argumentul
ştiinţific, principiul educativ. În acest mod poate fi stimulată
gândirea critică a elevilor.
De aceea este foarte important ca profesorul să aibă în
vedere următoarele aspecte: elevii au cunoştinţele necesare
înţelegerii temei, căci sursele nu ar trebui niciodată studiate în
afara contextului istoric general. Sursele istorice

şi literare

constituie cu siguranţă baza ştiinţifică a demersului didactic. În
acelaşi timp, este foarte importantă modalitatea în care aceasta
este utilizată. Sursa istorică sau literară trebuie legată de tematica
şi obiectivele operaţionale propuse. Competenţa ce se exersează
cu ajutorul fragmentelor literare şi istorice este analiza critică a
activităţii personalităţilor şi a grupurilor umane în diverse
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contexte. Prin lecturarea textelor istorice se pot stabili asemănări
şi deosebiri cu acţiunile şi deciziile altor personalităţi, se pot
identifica asemănări şi deosebiri între mai multe surse ce oferă
informaţii despre aceeaşi personalitate.
Cine este mai important: Washington sau Lincoln, Hitler
sau Napoleon, Charles Dickens sau Jane Austen? Totul depinde
din ce perspectivă privești lucrurile [8].
Un fapt este însă neîndoielnic, acela că istoria, fiind un
amestec de subiectivitate şi obiectivitate, are posibilitatea de a
reprezenta un demers, poate cel mai consistent, în stabilirea
apropierii şi încrederii între oameni. De aceea înţelegerea ei
corectă, fundamentată documentar, presupune efort, imaginaţie şi
multă dăruire din partea elevilor şi profesorilor.
Ca urmarea cercetării efectuate și experienței didactice la
subiectul dat reținem următoarele concluzii:
Oricine studiază trecutul trebuie să accepte şi să tolereze
contradicţii, voci opuse, jumătăţi de adevăruri şi puncte de vedere
parţiale, subiective. Unii elevi au nevoie de ajutor pentru
cercetarea şi utilizarea surselor pentru a aprecia o personalitate.
În acest sens ar fi bine să le sugerăm nişte idei, aspecte generale
de care ar ţine cont:
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• la prezentarea unei personalităţi ar trebui să avem în
vedere analiza condiţiilor epocii, împrejurărilor interne şi externe,
oportunităţii timpului, sau oportunităţii propriei sale concepţii;
• influenţele pe termen lung sau scurt pe care le-a exercitat
personalitatea asupra vieţii contemporanilor, durabilitatea
realizărilor sale;
• personalităţile cumulează în activitatea lor o educaţie
aleasă, un amesec de voinţă, inteligenţa lucidă, analiză rece sau
caldă, dar au fost şi personalități analfabete, dobândindu-şi faima
ca lideri militari;
• carierele personalităţiilor politice s-au dezvoltat în
contexte diferite;
• personalităile politice sunt reprezentanţii, executoriii
ideilor şi realităţilor timpului, ideologia lor s-a cristalizat în
contact cu nevoile societăţii, în mijlocul cărora a trăit şi s-a format
şi fireşte în acord cu mediul căruia i-a aparţinut;
• ideile lor aveau girul oportunităţii, se bazau pe o cântărire
a necesităţilor, dar şi a posibilităţilor de finalizare practică a unui
ideal, recurgerea lucidă şi deliberantă poate la unica alternativă
politică de care depindea progresul societăţii;
• deciziile erau luate uneori pe baza unor considerante
emoţionale şi nu neapărat logice;
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• factorii cu putere de decizie, (personalităţile politice)
făceau uneori alegerea pe baza unor informaţii trunchiate sau
chiar eronate, încercând să ghicească mişcările şi deciziile
celorlalţi, iar alteori, încercau să tragă de timp până când s-ar fi
aflat într-o poziţie favorabilă pentru a hotărî ceva;
• personalităţile trebuie judecate după impactul asupra țării
(măsuri de ordin economic, politic, cultural, social), tensiunile
social – politice în timpul când a activat o personalitate;
• personalităţile trebuie prezentate nu numai cu umbrele, ci
şi cu luminile sale.
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CHESTIONARUL SOCIOLOGIC ȘI UTILITATEA SA ÎN
CERCETAREA PEDAGOGICĂ
Raluca Ana Maria CEOROIANU
Liceul ,,Dimitrie Bolintineanu”, București
Chestionarul sociologic – tehnică de cercetare de o mare
însemnătate în cadrul științelor socio-umane – constituie, alături
de interviul sociologic, ancheta sociologică. Despre această
metodă de cercetare s-a scris în nenumărate rânduri că este cea
mai utilizată metodă de cercetare, date fiind multele avantaje pe
care le prezintă.
Vom

avea

în

vedere

chestionarul

sociologic

și

aplicabilitatea acestuia în cercetarea pedagogică. Atribuită lui
Galton în privința apariției, această tehnică îmbină avantaje dintre
cele mai diverse, precum: rapiditatea aplicării; anonimatul
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persoanelor chestionate – ceea ce le oferă confortul psihologic,
suport al unei exprimări directe, sincere; posibilitatea de a aborda
o tematică mai largă – în cazul chestionarelor omnibus, dar și
oportunitatea de a aprofunda o anumită temă sau un anumit aspect
al unui fenomen, eveniment, etc. – prin utilizarea chestionarelor
speciale.
Astăzi, majoritatea cadrelor didactice, indiferent de
specialitatea/ disciplina predată, utilizează această tehnică fie
pentru a cerceta impactul activității de predare – învățare –
evaluare asupra elevilor sau studenților, fie pentru anumite
aspecte administrative.
Ca profesor de Sociologie în cadrul ciclului liceal
urmăresc să insuflu elevilor de clasa a XI-a curiozități și interese
legate de practica cercetării sociologice, în special prin elaborarea
și aplicarea unor chestionare sociologice, indiferent de tema avută
în vedere.
Consider această tehnică a fi deosebit de oportună
deoarece permite aprofundarea unor aspecte pe care alte metode
sau tehnici nu le permit.
Așa cum afirma și profesorul Septimiu Chelcea,
chestionarul presupune atât o tehnică, cât și o artă. O artă prin
prisma faptului că numai un bun/ fin psihosociolog poate formula
întrebările într-o așa manieră încât să determine respondentul la
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sinceritate și nu la atitudine defensivă (de exemplu, efectul de
prestigiu ne poate determina adesea să sugerăm anumite
răspunsuri ușor artificiale de teama de a nu fi judecați/ percepuți
într-un mod peiorativ... )[1]
De asemenea, artă pentru că sociologul trebuie să aibă
macăr noțiuni elementare de psihologie și psihologie socială
pentru a face ca un chestionar să aibă impact maxim asupra
răspunsurilor oferite de populația avută în vedere.
Cercetarea reprezintă o chestiune deosebit de importantă
în orice domeniu. Pe cercetare se bazează, de fapt, întreaga
cunoaștere dintr-un anumit domeniu. Prin intermediul acesteia,
munca unui specialist devine certă, credibilă și oferă bazele unor
decizii ulterioare. Dacă informațiile pe care le avem ar rămâne la
nivelul cunoașterii comune, acestea ar fi imposibil de verificat
într-o ,,practică” ulterioară, dat fiind faptul că acest tip de
cunoaștere este aleatorie, bazată pe harazard și pe legături
realizate într-un mod superficial și nefondat. Relațiile de
cauzalitate dintre diferite fenomene – fie ele naturale, sociale sau
de altă natură – trebuie să fie sprijinite de confirmarea unor
ipoteze de cercetare formulate în prealabil. Despre cunoașterea
comună și caracterul ei iluzoriu, sociologul Emile Durkheim
afirma că a ne păstra la nivelul acesteia a-i acorda un tip de
,,autoritate” pe care aceasta nu o mai are. Sociologul francez nota
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aceste idei în cadrul lucrării sale ,,Regulile metodei sociologice”,
referindu-se la studiul societății. Putem extrapola aceast ,,verdict”
cu atât mai mult în privința domeniului pedagogic care presupune
formarea viitorilor specialiști mai diverse domenii, nu doar cel
social.
Astăzi, necesitatea cercetării este recunoscută de
majoritatea profesioniștilor din varii domenii ca fiind baza
realizărilor ulterioare.
De-a lungul timpului, cercetarea a fost considerată
„apanajul” științelor exacte, însă treptat, rolul acesteia a fost
recunoscut și în domenii precum cel social, cel pedagogic.
Cercetarea pedagogică se poate realiza prin intermediul
mai multor metode și tehnici de cercetare printre care și: metoda
focus-group, experimentul pedagogic, observația pedagogică și –
ca metode sociologice de cercetare – ancheta sociologică bazată
pe tehnica chestionarului sau a interviului, studiul de caz, studii
sociometrice.
Considerăm

metoda

anchetei

pe

baza

tehncii

chestionarului una dintre cele mai facile, dar și utile metode de
cercetare pe care se poate baza pedagogia. Acest lucru este legat
de multitudinea de avantaje pe care le presupune tehnica
chestionarului. Printre acestea se regăsesc: lejeritatea pe care o
presupune aplicarea unor chestionare, gradul de sinceritate ridicat
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și care se datorează, în primul rând, asigurării anonimatului
respondenților, prelucrarea mai lesne a răspunsurilor primite de
la persoanele chestionate, timpul (mai mic) necesar aplicării unui
chestionar decât în cazul observației pedagogice sau a
experimentului pedagogic.
Ca profesori de Sociologie, tindem să împletim studiul
științific al societății cu cercetări aplicative – date fiind
oportunitățile pe care le implică metodele de cercetare aferente și
în special tehnica chestionarului sociologic. Orele de Sociologie
pot deveni mult mai interactive dacă, în cadrul acestora, folosim
chestionarul pentru a afla diferite aspecte legate în special de
fenomene sociale, dar și procesul de instruire.
Apoi, feed-back-ul obținut ne permite să ne ajutăm
nevoilor de învățare ale elevilor deoarece ei reprezintă ,,miza”
noastră cea mai mare. O bună evoluție cogntivă, emoțională și
comportamentală a educabililor constituie un obiectiv foarte
important pentru noi, ca formatori ai lor. Consider că acest aspect
este cu atât mai dezirabil... cu cât Sociologia presupune
cunoașterea realităților sociale, a ,,faptelor sociale”, precum și o
bună gestionare a vieții în cadrul comunității.
Prin intermediul chestionarelor, elevii învață să se
descopere pe ei înșiși, să își dezvolte abilitățile de comunicare și
de relaționare.
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În ceea ce privește domeniul educațional, cel mai frecvent
am utilizat chestionare legate de teme precum: motivația învățării,
stilurile de învățare, metodele didactice care le evidențiază
punctele forte (creativitatea, capacitatea de comunicare, crearea
de conexiune între informațiile primite în cadrul aceleasi
discipline, dar și interdisciplinare, etc.)
Astfel, am putut afla cum receptează elevii informațiile
primite, care sunt preferințele lor legate de studiu, cum le pot
înlesni formarea diferitelor competențe. acest demers este extrem
de valoros, deoarece putem valorifica la maxim experiențele de
învățare.
Chestionarul sociologic este – fără doar și poate – una
dintre tehnicile necesare și actuale pentru orice cadru didactic și
de o valoare inestimabilă pentru disciplinele socio-umane.
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O PERSPECTIVĂ ISTORICĂ PRIVIND UTILIZAREA
COMPUTERULUI ÎN ÎNVĂȚARE
Elena CRIȘAN, doctorandă,
UPS ”Ion Creangă”, Chişinău,
Școala Doctorală Ştiinţe ale Educaţiei
Valentina STRATAN, dr., conf.univ.
UPS ”Ion Creangă”, Chişinău,
Școala Doctorală Ştiinţe ale Educaţiei
Mare parte dintre practicile și dezvoltările educaționale
cnoscute astăzi sub numele de e-learning nu sunt noi. Formarea
cu ajutorul calculatorului, sau o variantă a acesteia a fost pentru
prima dată cu aproximativ jumătate de secol în urmă. Plecând de
la principiile instruirii programate liniare, enunțată de B. F.
Skinner, și de la cele ale instruirii programate ramificate,
formulată de N. Crowder, în condițiile progreselor tehnologice
din domeniul computerelor, au fost dezvoltate primele aplicații
educaționale realizate cu ajutorul computerului. Era vorba despre
utilizarea unor computere mainframe în domeniul evaluării
educaționale. Primele aplicații au vizat afișarea unor texte pe un
ecran catodic, întrebări și variante de răspuns la acestea.
Programul de calculator evalua răspunsurile oferite de cursant și
oferea un feedback predefinit. Una dintre principalele utilizări ale
acestor prime aplicații educaționale electronice a fost aceea de a
instrui tocmai personalul care utiliza
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sisteme informatice

mainframe. La început, calculatoarele au fost folosite în
matematică, în inginerie sau științe ca instrumente pentru
rezolvarea unor probleme. [1, p. 19].
În 1959, Don Bitzer de la Universitatea Illinois a creat
sistemul PLATO, un computer ce permitea formatorilor și
cursanților să interacționeze în scopuri educaționale. Actorii
educaționali utilizau o serie de terminale grafice și un limbaj de
programare adecvat pentru a interacționa și pentru a crea
conținuturi educaționale în cadrul unui curs electronic. Interesant
de remarcat este și faptul că participanții utilizau pentru
comunicare un set de ”notițe electronice”, precursorul sistemelor
de mesagerie instant și de conferință on-line. După perfecționare,
acest sistem a devenit predecesorul platformelor pentru e-learning
de astăzi, așa cum este platforma Blackboard.
Comunitatea științifică leagă începuturile e-learning-ului și
ale instruirii asistate de calculator de activitatea profesorului
american Patrick Suppes de la Universitatea Stanford. Acesta a
fost primul cercetător care a pus la punct, în 1996, un sistem bazat
pe utilizarea calculatorului în context educațional – instruirea
gestionată de calculator/CMI (Computer Managed Instruction).
Era vorba despre crearea unei serii de sisteme tutoriale care
încercau să ofere suport în învățare pentru studenți și elevi.
Sistemele tutoriale aveau rolul de a suplimenta și de a suplimenta
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și de a îmbogăți instruirea realizată prin forme clasice de profesor.
Începuturile au fost destul de ezitante și dificile, pe de o parte, din
cauza dificultăților tehnologice, iar pe de altă parte, din cauza
unui suport pedagogic aflat încă la începuturi. [1, p. 20].
La începutul anilor ,70, la MIT, Seymour Papert și-a propus
să dezvolte o nouă perspectivă privind utilizarea calculatoarelor
în domeniul educațional. Cum limbajele folosite pentru
comunicarea cu calculatorul erau până atunci extrem de
complicate și greu de învățat pentru elevi, el a dezvoltat un limbaj
de programe numit LOGO, pentru a facilita interacțiunea și pentru
a încuraja gândirea riguroasă despre matematică. LOGO a devenit
în scurt timp limbajul pentru ”alfabetizare” în utilizarea
calculatorului în școala elementară. [1, p. 20].
În SUA, la începutul anilor 1980, computerele personale
erau utilizate pe scară extinsă în învățământ, astfel încât se punea
problema eficienței acestei noi metode educaționale. O cercetare
din anul 1991 întreprinsă de James Kulik de la Universitatea din
Michigan a presupus realizarea unei meta-analize pe mai multe
sute de studii întreprinse în condiții bine controlate și la toate
nivelele educaționale, de la cel elementar până la educația
adulților. Rezultatele au indicat faptul că educația asistată de
calculator ar crește performanța școlară cu 10-20% și ar reduce
timpii alocați sarcinilor de învățare cu aproximativ o treime. Deși
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meta-analiza nu a inclus studii mai noi, care utilizează tehnologii
avansate și paradigme educaționale mai moderne, aceasta are
marele merit de a fi demonstrat că educația asistată de calculator
este un model viabil, de care trebuie să se țină seama. [2, p. 56].
Tot în anii 1970 și 1980 au continuat cercetările în direcția
dezvoltării tutoriale și a sistemelor expert. În strânsă relație cu
sistemele tutoriale s-au dezvoltat și softurile ”inteligente”, care
asistă cursantul în cadrul sarcinii de învățare.
Pe măsură ce dezvoltarea modelului avansa, au început să
apară și oportunități de utilizare a acestuia. În contextul
dezvoltării unei comunități educaționale extinse, termenul ”elearning” vizează o gamă extrem de largă de plarforme și metode
de livrare a conținuturilor, de tipuri, formate și media diferite. [3,
p. 19].
Toate acestea pot fi grupate sub umbrela pedagogiilor
active centrate pe client. Din punct de vedere pedagogic, evoluția
e-learning-ului marchează, fără putință de tăgadă, un set de
modificări paradigmatice. Fără a susține că aceste modificări se
datorează exclusiv e-learning-ului și evoluției modelului, putem
aprecia că pedagogiile cognitiviste

și constructiviste s-au

dezvoltat și în relație cu e-learning-ul, iar mediul educațional
virtual, bazat pe colaborae, se sprijină pe aceste pedagogii.
Evoluția istorică a utilizării computerelor în educație:
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a) Înainte de 1960:
- FORME: Evaluarea cu ajutorul calculatorului;
- SUPORT TEHNOLOGIC: Computere mainframe – de
mari dimensiuni; limbaje –mașină complicate perforate;
- CARACTERISTICI EDUCAȚIONALE:

Utilizat

în

principal în domeniul evaluării; acest model viza instruirea
informaticienilor.
a)

1960 – 1975:

- FORME: CMI (Computer Managed Instruction) –
Instruirea controlată de calculator PLATO;
- SUPORT TEHNOLOGIC: Computere cu terminale
grafice; primele limbaje educaționale de programare; ”notițele
electronice” – precursorul sistemelor de mesagerie instant și de
conferință on-line;
- CARACTERISTICI EDUCAȚIONALE: Primele sisteme
tutoriale care încercau să ofere suport în învățare pentru studenți
și elevi (Suppes); Interacțiune și cooperare pentru a crea
conținuturi

educaționale;

primele

cursuri

electronice

(courseware) (Bitzer).
b) 1975-1985:
- FORME: CAL (Computer Asssted Learning) – învățarea
asistată de calculator (IAC);
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- SUPORT TEHNOLOGIC: Primele computere personale,
portabile; primele rețele locale; programare în scop educațional;
- CARACTERISTICI

EDUCAȚIONALE:

Învățarea

asistată de calculator pleacă de la principii behavioriste; programe
simple pentru învățare și evaluare; interacțiune locală.
c)

1985-1990:

- FORME: CBT ( Computer Based Training)- Formare
bazată pe calculator;
- SUPORT TEHNOLOGIC: Computere tot mai puternice;
apar primele domenii de internet (.com); interfețe grafice
complexe;
- CARACTERISTICI

EDUCAȚIONALE:

Modelul

pedagogic în care persoana care învață are un rol pasiv încă este
dominant; odată cu dezvoltarea capacităților grafice și utilizarea
multimedia începe treptat să se impună modelul cognitivist –
constructivist. Apar cursurile interactive cu elemente de
multimedia (courseware), al căror design este influențat tot mai
mult de principiile constructiviste. [1, p. 22].
d)

1990 – 1995:

- FORME: WBT (Web Based Trening) – formarea prin
intermediul Internetului;
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- SUPORT TEHNOLOGIC:

Dezvoltarea Internetului

global; computerele devin accesibile din punct de vedere
economic; crește puterea de calcul a ordinatoarelor;
- CARACTERISTICI EDUCAȚIONALE: Conținuturile
educaționale încep să fie livrate prin intermediul Internetului, dar
și prin CD-ROM . cursantul joacă un rol tot mai activ în propria
formare. Rolul celui care învață se modifică tot mai mult –
perspectiva constructivistă domină în ceea ce privește designul
programelor educaționale. Apare interacțiunea (limitată) a
utilizatorului de program educațional.
e) 1995 – 2005:
- FORME: E-learning global (învățarea electronică);
- SUPORT TEHNOLOGIC: Calculatoare extrem de
puternice, ieftine; portabilitate extinsă; acces facil la Internet;
- CARACTERISTICI EDUCAȚIONALE: Apar fenomene
de tip ”democratizare” digitală, dar și

”segregare”digitală;

cursurile, extrem de flexibile și adaptabile, sunt livrate aproape
exclusiv prin Internet; crește nivelul de interactivitate, se dezvoltă
masiv elementele de multimedia on-line (apar baze de date ce
includ obiecte educaționale diverse); modelele cognitivist –
constructiviste constituie baza dezvoltării cursurilor on-line;
modelul e-learning este adoptat pe scară largă de mediul
academic și cel de business.
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f) 2005 – prezent:
-FORME: M- learning (Învățarea mobilă), U-learning
(Învățarea ubicuă);
-SUPORT TEHNOLOGIC: Crește mult puterea de calcul și
portabilitatea calculatoarelor; se dezvoltă exploziv dispozitivele
mobile (telefoanele inteligente, tablete); se dezvoltă tehnologia
wireless și crește foarte mult viteza acesteia; rețelele sociale
domină Internetul;
- CARACTERISTICI EDUCAȚIONALE: Apare conceptul
de ”Învățare oricând și oriunde”; principiile pedagogice ale
constructivismului social domină învățarea; cursanții își asumă
tot mai mult răspunderea propriei formări; diluarea rolurilor
educaționale tradiționale- oricine poate deveni creator de obiecte
educaționale pe care le poate face publice prin intermediul
rețelelor de socializare; se dezvoltă comunitățile virtuale de
învățare în care fiecare învață de la fiecare.
Evident, această evoluție surprinzătoare, extrem de rapidă,
uneori dificil de asimilat din cauza unei inerții firești a sistemului
social ne poate conduce către o întrebare logică: încotro ne
îndreptăm în ceea ce privește e-learning-ul și învățarea asistată de
calculator? [4, p. 12].
Și atunci când încercăm să răspundem la această întrebare
se impune să facem distincția clară între domeniile în care se
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dezvoltă și se utilizează e-learning-ul. În domeniile economic și
corporatist, date fiind avantajele, acest model se va extinde. Este
de presupus că facilitățile oferite de portabilitate și de
dispozitivele mobile, precum și viteza sporită a conexiunilor WIFI vor permite organizarea unor sesiuni de training corporatist
într-o manieră mai difuză, mai puțin structurată, tocmai pe
direcția aplcării principiului învățării ”oricând și oriunde”. Cu
certitudine, activitățile de tip simulare, modelare și analiză de
proces vor ocupa spații tot mai extinse în formarea corporatistă
pe măsura evoluției tehnologiilor 3D și a dezvoltării unor medii
educaționale virtuale.
Deși există preocupări consistente în domeniu care
încearcă să explice și să direcționeze acest model de formare și
învățare, se poate aprecia totuși că rămâne destul de redusă
contribuția pedagogilor și psihologilor la validarea lui. Pe termen
scurt, apreciem că tendința va fi aceea de a consolida modelul elearning. Ne referim aici la o analiză profundă a modelului
explicativ psihopedagogic ce fundamentează e-learning-ul, în
toate formele sale, la dezvoltarea unor sisteme de management
mai eficient al învățării electronice pentru reducerea abandonului,
la dezvoltarea unor criterii și standarde de calitate realiste și
adecvate, la o eficientizare generală a acestui model, pentru a
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răspunde exigențelor unui învățământ ancorat în realitate. [1, p.
24].
Față de inerția sistemelor educaționale, realitatea învățării
în mediile virtuale pare să treacă prin metamorfoze spectaculoase,
din care învățământul formal are de învățat. Una dintre aceste
schimbări poate fi găsită în extinderea spectaculoasă a așanumitelor SOOCs- e-cursuri deschise, selective, orientate către
client. Astfel, pentru evitarea neajunsurilor unui curs electronic
clasic, furnizorii de formare trebuie să se concentreze asupra
percepției și atitudinii clientului formabil, să selecteze împreună
cu acesta tehnologia și metodele potrivite, să ia împreună decizii,
astfel încât procesul de învățare să devină mai eficient.
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L’ÉVOLUTION DE L’ENSEIGNEMENTDES LANGUES
ÉTRANGÈRESDANS LES ÉCOLES DE MOLDAVIE AU
DÉFI D’UN NOUVEAU PARADIGME ÉDUCATIF
Ana DRUȚA, doctorante, UST
Résumé: Cet article a pour objectif de passer en revue
certainsaspectsde l’enseignement des langues étrangèresen
Moldavie et d’inciter à la réflexion sur la conceptualisation du
paradigme
actionnel
dans
l’apprentissage
des
langues,déterminéepar l’avènement de plusieurs recherches,
documents de référence et approches d’intervention. Cette
réflexion pédagogique vise à orienter l’action éducative vers une
mobilisation de compétences (linguistiques, plurilingues et
transversales) chez les élèves, dans des parcours d’apprentissage
plus attractifs et efficaces.Les innovations et le progrès
représentent le produit de l’ouverture à des standards extérieurs,
mais aussi à des besoins sociaux concrets, tels que apprendre à
apprendre , apprendre à agir et vivre dans une société multiple,
devenir opérationnel dans un environnement à plusieurs
dimensions. L’interaction en ligne, les télécommunications et la
médiation communicative sont des aspectsimportantsà prendre
en comptedans l’apprentissage des langues.
Mots-clés : approche, compétence, tâche, acteur social,
mode de communication, interdisciplinaire, apprenance, coconstruire, co-agir, médiation, interaction
Scinder l’histoire d’un «fait» en étapes distinctes sur l’axe
de son évolution, n’est pas une évidence, notamment si les
caractéristiques de ces mêmes étapes s’entremêlent dans des
paradigmes different pour leurs visions, maiscomplémentaires
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pourles concepts évoqués. Pourtant, les grands moments dans
l’enseignement des langues étrangèrespeuvent être remarqués en
fonction des périodes historiquesque traversela société. La
majorité des ressources traitentdes typologies canoniques, en
balisant les « pédagogies » dederniers siècles. En vérité, l’histoire
de l’enseignement scolaire d’une langue étrangère compte plus de
5000 ans. Lesétudes de C. Germain montrent que le processus
commençaitdans les cités sumériennes ( la future Babylone) où
les Aldcadiens devaient apprendre le sumérien

par un type

d’enseignement « immersif » centré sur levocabulaire.Il s’avère
que la « grammaire immersive » qu’on tache à mettre en place
aujourd’hui dans l’enseignement précoce des langues étrangères
n’est pas une expérience inédite. Depuis, l’enseignement a connu
encore beaucoup d’autres expériences, fonctionnelles ou pas,elles
onttoutes servi de base de réflexion pour les théoriesà venir. Les
influences sont toujours présentes dans les modèles, elles
fontpartie intégrante de la progression.
Pour comprendrel’évolution de l’enseignement des langues
étrangères, les chercheurs se fixent comme point de départ la fin
duXVIIème

siècleoù

la

fameuse

méthode

traditionnelle

(classique) devient modèle d’enseignement et se démarque des
autres méthodes pour son côté conservatoire (d’après le modèle
du latin-langue morte). Le but était de développer les facultés
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intellectuelles de l’apprenant, car l’apprentissage d’une deuxième
langue est vu comme une “disciplinementale” susceptible de
développer la mémoireet devenir un bon traducteur des textes
littéraires[1].
En passant par laMAV/SGAV, les méthodes directes et
actives, les approches communicative et actionnelle, la
classification se clore par uneapproche dite par compétence (qui
trouve son expression dans l’action) – type d’enseignement
privilégié dans les établissements scolaires de Moldavie,
compatible avec la perspective adoptée de facto par le Cadre
européen de référence pour les langues : « si l’on accepte de
concevoir la maîtrise des langues étrangères comme un ensemble
structuré des compétences diverses, acquises à des niveaux
différents, alors on peut estimer qu’il existe potentiellement
autant de méthodologies d’enseignement distinctes, qu’il existe
de compétences identifiées » [2, p.7]. Ainsi, on peut recourir à des
modes d’organisation des enseignements plus précis et adaptés à
l’objet d’enseignement.
L’apparition du cadre européen commun de référence pour
les langues (CECRL) et son application dans l’enseignement des
langues

étrangères

apporte

un

éclairage

sur

la

méthodologied’apprentissage des langues. C’est un document
politique du Conseil de l’Europe, élaboré en 2001 par un groupe
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d’experts de renom, menant leurs recherches pendant une dizaine
d’années. Réactualisé en 2018, ce document propose des
scénarios curriculaires à orientation multidimensionnelle et
modulaire, néanmoins son but n’est pas de prescrire les objectifs
que les utilisateurs devraient poursuivre, ni les méthodes qu’ils
devraient utiliser, mais d’améliorer la communication entre les
Européens de langues et de cultures différentes, car celle-ci
facilite beaucoup les échanges et la mobilité, la coopération et
l’intégration [3, p.4].
A partir des principes fondamentaux et des conséquences
pratiques envisageables, le cadre décrit une perspective réelle
pour atteindre ces buts , il s’agit de la perspective actionnelle seule l’action peut entraîner le développement des compétences
et

susciter

l’interaction.

Ce

qui

est

intéressant

dans

cetteperspective, c’est que l’apprenant d’une langue ne se
comporte

plus

comme

un

acteur

social

(approche

communicative), il devient un acteur social, dans un
environnement réel où il est censé d’ accomplir des tâches
multiples, non seulement langagières (celle-ci n’étant que des
micro-tâchesintermédiaires, nécessaires à la réalisation de la
tâche de base). Les curriculums éducationnels de Moldavie sont
corrélés aux lignes directrices du CECRL depuis une dizaine
d’années.
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L’émergence de l’approche par compétence: qu’est ce qui
change dans un environnement d’apprentissage inter et
transdisciplinaire?
La compétence est un concept polysémique dont la
définition peut varier d’une discipline à l’autre. Dans son terme,
on trouve sans doute une conception productiviste, étant
largement utilisée dans le secteur professionnel pour désigner
la «capacité d’une personne à agir d’une façon pertinente dans
une situation donnée pour atteindre des objectifs spécifiques »[4].
Un

référentiel pro contiendra toujours les concepts de

«tâche»,, «activité», «moyens» et «résultats attendus».
Dans la l’enseignement des langues à l’école, l’approche
par compétence suit la même logique, mais le paradigme n’a pas
la même configuration. Le contexte de la compétence est
davantage nuancépar la dimension éducative. Contrairementau
domaine industriel, l’éducation a établi des liens avec les
principes fondamentaux de l’acte éducatif, les facteurs externes
ou internes et les théories d’apprentissage ( le constructivisme de
Piaget, le socioconstructivisme de Vygotsky, encore plus récent le
modèle allostérique de Giordan, les neurosciences et la pédagogie
convergente dans l’apprentissage bilingue): «pour que le
descriptif du Curriculum National soit valorisé, le processus
apprendre-enseigner-évaluersera
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axé

surla

conception

constructiviste et interactive, la réalisation de l’ intra- et l’
interdisciplinaritédans

des

contextesd’apprentissage

authentiques, la valorisation des principes d’individualisation, de
différenciation, de personnalisation et d’inclusion»[5, p.76].
Spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédagogie,
Philippe Meirieu explique que «en s’attachant à la compétence on
fait bien, mais en même temps on ne fait pas tout» [6]. Les
compétences sont au service de l’élève, bien sûr, mais elles sont
fécondes pour lui que sous laprise de conscience et de décision,
sous la responsabilité de sa propre intention. D’une part, on a
l’action qui se réfère à la compétence et d’autre part, la
perspective actionnelle qui fait écho à l’action et à la prise de
consciencesur l’acte.
La nouvelle configuration d’apprentissage prenden compte
non seulement la construction de la compétence communicative
axée surdes objectifs spécifiques, mais aussile profil de l’élève,
s’agissant d’ un apprentissage centré sur la personneet ses
valeursaffectives, volitives, intellectuelles et culturelles. Le profil
joue un rôle crucial dans la mobilisation des compétences
linguistiques. Pour que l’apprenant produise sa propre culture et
sa vision du monde, ila besoin de s’approprier la culture des
environnements à découvrir par lui -même etde se mettre en
rapport avecles autres: «L’homme effectue rarement des choix
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dans l’absolu. Nous ne possédons pas de système de mesure
interne nous permettant d’estimer la valeur des choses. On ne sait
pas ce qu’on veut faire dans la viejusqu’à ce qu’on rencontre un
parent dont le métier nous fait rêver»[7, p.29]. On est toujours
dans le comparatif et on a besoin des autres pour nous nous
construire.
La langue étrangère comme toute langue, d’ailleurs, n’est
plus un objectif en soi, elle est un moyen pour parvenir à l’objectif
général de l’éducation: «L’approche actionnelle implique avant
tout des tâches ciblées, collaboratives dans la classe, et dont
l’objet principal n’est pas la langue. Si l’objectif principal d’une
tâche n’est pas la langue, cela peut être une autre production ou
un autre résultat, par ex. la planification d’une sortie, faire une
affiche, créer un blog, monter un festival, choisir un candidat,
etc.»[8 , p. 27].
Pour que la langue étrangère soit toujours un moyen viable
de communication et d’intégration, elle sera infiltrée dans des
environnements d’apprentissages différents, l’élève arriva à
réfléchir et agir en langue étrangère, grâce à l’action et à la
transférabilité: «Les

compétences

linguistiques,

sociolinguistiques, pragmatiques et pluriculturelles seront
valorisées par l’intermédiaired’une approche actionnelle et
thématique, ce qui contribue à la formation de la personnalité des
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élèves avec un esprit d'initiative, capablesà s'épanouir et faire
preuve d'indépendance d'opinion et d'action, de responsabilité,
d'ouverture au dialogue interculturel dans le contexte des valeurs
nationales et internationales».[9, p.8 ]
Comment faire pour que l’apprenant s’épanouisse et qu’il
puisse être impliqué dans cette perspective? Comme les
pédagogies évoluent, les postures de l’apprenant et de
l’enseignant changent aussi.La conception didactique de la
discipline ainsi que le profilenseignant entreen jeu : la réflexion
pédagogique de l’enseignant et sa relation avec l’élève et l’objet
enseigné. Réveiller «l’apprenance» à l’intérieur de l’élève, cette
manière de faire émerger en lui de la joie, la joie de comprendre,
la joie de se sentir détenteur du savoir et des capacités, la joie de
découvrir.A ce point, on n’est pas loin du plaisir d’apprendre:
«l’introduction des activités inter et transdisciplinaires encourage
l’interaction positive, la motivation et l’implication des élèves
dans leur propre formation grâce à des stratégies d’apprentissage
hors classe (outdooreducation) dans des contextes tels que: la
pédagogie expérientielle, l’apprentissage par découverte, par
projet, par tâche, l’expérimentation etc.»[10, p.7].
Orientée

vers

la

littératie

numérique,

l’approche

interactionnelle proposée par le Cadre remanié en 2018 ne vient
que renforcer l’extension des compétences dans le curriculum
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éducationnel sous une configuration systémique, intègre et
structurée qui forge la personnalité de l’apprenant et ses
expériences. Les compétences numériques sont présentes dans
tous les domaines du socle des connais sanceset competences
(unități de competențe si competențe) et l’intégration des
productions digitales dans les programmes disciplinaires, y
compris des langues étrangères, ne fait que concrétiser
politique

éducativefocalisée

sur

le

la

développement

transdisciplinairedes compétences chez l’apprenant. L’activité
sera établie en fonction de l’analyse des besoins linguistiques
(actuels et futurs) des élèves et le but sera orienté vers un produit
concret.
«Co-construire» et «co-agir» seront désormais les concepts
clés pour un apprentissage efficace et une intégration prometteuse
de l’apprenant dans la société contemporaine, or «il nous faut
dépasser le simple apprendre à lire, à écrire et à compter». «Si
l’on se penche simplement sur la lecture, on constate d’emblée
que savoir lire un journal (en langue étrangère) ne suffit
plus…avec les bases de données et les réseaux sociaux
électroniques, apprendre à lire, c’est apprendre à décoder un
hypertexte, à s’y repérer et il y a encore tant de
cheminements»[11, p. 329].
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L’intelligibilité

phonétiqueau

respect

de

la

pluriculturalité.
Dans le CECRL 2018, la compétence orale est davantage
évaluée via des descripteurs correspondants à l’intelligibilité de
la parole: «Au niveau des descripteurs de 2001, l’échelle
phonologique a été la moins réussie. Dans la mise à jour, il nous
a paru plus approprié, en accord avec les recherches récentes, de
mettre l’accent sur l’intelligibilité comme base théorique
principale du contrôle phonologique, en particulier dans le cadre
de l’ajout de descripteurs pour l’exploitation de répertoires
plurilingues et pluriculturels.» [8, p.49]
La composante audio-phonatoire occupe une place
importante dans la verbalisation de la langue et les interactions
exolingues jouent un rôle essentiel dans la co-construction du
sens. Par nature, les usagers non-natifs ont des faibles capacités
articulatoires , car elles sont fortement influencées par la
physiologie de la phonation, or chaque individu développe des
capacités de prononciation par rapport a sa langue maternelle,
mais par des stratégies appropriées on peut arriver à des actes de
communication intelligibles

Il faut habituer l’apprenant aux

principes phonologiques de prononciation « interpréter les
phénomènes segmentaux /suprasegmentaux et rendre compte de
l'utilisation des sons par l'humain pour communiquer ».[12]
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Autrement, l’impact de la langue est moins agréable: une
mauvaise perception des structures

mène à une mauvaise

production du sens, ensuite à l’incompréhension et puis au refus
de communication.
Un étranger n’est pas discriminé à cause de son accent,
comme on le remarque souvent, mais à cause du manque
d’intelligibilité dans la parole.
Les nouveaux modes de communication.
Aujourd’hui on ne parle plus des compétencesde
compréhension orale/écrite et production orale/écrite, mais des
modes de communication: la réception, la production, la
médiation et l’interaction. Quels seraient les rôles et les places de
chacun

dans

la

apprentissage?

nouvelle

Serait-ce

configuration
un

écho

à

d’enseignementla

pédagogie

solidaire ? (concept développé par Sylvain Wagnon)
Le cadredes cours de langueà l’écolelimite souvent les
interactions socialesen langues étrangèresà défaut des acteurs de
terrain. Même si le concept de «perspective actionnelle» est
connu depuis longtemps, l’activité le plus souvent exploitée en
classe est la simulation ou le jeu de rôleet les seules tâches
proposées

sont

généralement

d’ordre

linguistique: «Dans

l’approche communicative, pour enseigner aux élèves à
communiquer en société, on les fait communiquer en classe
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comme s’ils étaient en société. De la même manière, dans la
méthodologie active scolaire(les années 1960 en France, mais
beaucoup plus tard en Moldavie), on leur faisaitfaire du
commentaire de documents authentiques pour leur donner la
capacité de maintenir un contact à distance avec la langue/ culture
étrangère.»[13, p.39].
Les objectifs de références évoluent et même si la classe
restetoujours un lieu restreint, on peut en «sortir» réellement ou
virtuellementpour dépasser les objectifs d’apprentissage trop
théoriques, en faveur de l’extension des compétences de
communication

en

langue

étrangère sous

différents

aspects: «pour améliorer le système scolaire, il faudrait sans
doute commencer par repenser les programmes, afin de les
associer de façon plus évidente aux objectifs sociaux,
technologiques et médicaux-objectifs utiles à la société sans son
ensemble».[7, p.112]
La médiation
On est tous des médiateurs, car nous transmettons des
messages. La médiation favorise la relation dans la triade
pédagogique (concept de Houssaye) pour co-construire du sens et
faciliter la relation entre l’élève et l’objet de la connaissance,
rendre l’apprenant plus autonome dans l’acquisition des savoirs
et

le

développement

des
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compétences

linguistiques,

relationnelles,

cognitives,

ainsi

que

de

la

compétence

pluriculturelle: «capacité à mobiliser le répertoire pluriel de
ressources langagières et culturelles pour faire face à des besoins
de communication ou interagir avec l’altérité ainsi qu’à faire
évoluer ce repertoire.» [14 , p. 10]
Les stratégies vont établir comment médier le texte, le
concept, ou la situation de communication. Certes, le professeur
ne s’impose plus comme un détenteur de savoir, i fait émerger les
savoirs. L’apprentissage devient un processus malléable,
accessible à tous.
L’interaction en ligne-extension de la tâche
Les tâches sont des faits courants de la vie quotidienne.
L’exécution d’une tâche par un individu suppose la mise en œuvre
stratégique des compétences données, afin de mener à bien un
ensemble d’actions finalisées dans un certain domaine avec un
but défini et un produit particulier [3, p.121]. Donc, il y a tâche
dans la mesure où l’action parvient à un résultat. Si l’on réfléchit
à une tâche en mode interaction, on met en œuvre une
méthodologie de projet, mais si l’intérêt est aussi de développer
l’intelligibilité phonétique en français, on tiendra à interagir avec
des interlocuteurs natifs ou une réalité qui dépasse la nôtre. D’ici
le caractère transcendent de la perspective actionnelle.
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L’interaction en ligne à l’école a un double intérêt: le
digital/le numérique et la compétence co -culturelle, c’est agir
avec des locuteurs natifs ou non natifs de cette langue dans un
environnement virtuel mais qui fait partie de la vie réelle. La tâche
qui désignait autrefois «proche de la réalité», aujourd’hui change
sa conception, car cette conception dépasse le concept. Le virtuel
est devenu en quelque sorte réel, il est partie intégrante de la vie
quotidienne. Nos élèves devront discuter et converser en ligne
pour échanger et gérer des problèmes importants, participer à un
travail de projet collaboratif et faire des transactions (acheter des
biens et services). Si les projets réels ne sont pas envisageables
force de certaines conditions,la méthodologie d’interaction en
ligne pourrait s’inspirer des concepts qui sont propres à d’autres
domaines de recherche, par ex. la «didactique invisible» un terme
développé par Augusto Boal s’inspirant du «théâtre invisible» .
Ce type de projets sont généralement fonctionnels, les élèvessont
impliqués dans des activités interactives (un projet web ou sur
internet) sans se rendre compte qu’elle tout est scénarisé,
l'enseignant peut disparaître pour que les élèves puissent agir
vraiment comme des «acteurs sociaux» en conditions réelles.
La Moldavie témoigne d’une histoire assez complexe, étant
qualifiée de pont entre les civilisations européenne et soviétique.
Depuis son indépendance, elle vit toujours une période de
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transition qui ne laisse pas le système éducatif à l’écart. Malgré
les

réminiscences d’un système à visée trop instructive et

disciplinaire qu’on atteste encore dans certaines pratiques de
classe, le cadre théorique

continue à être remanié en vue

d’atteindre l’idéal de l’éducation ajusté à la contemporanéité .
La pédagogie émancipatrice se manifeste toujours par un
nouveau paradigme qui sert de modèle d’enseignement et
apprentissage contenant des théories, principes et instruments qui
en majeure partie sont déjàconnus. L’adaptation efficace au
développement de la société et la prise en compte des relations
holistiques de tous ces éléments font la nouveauté. Pourtant, le
paradigme n’est pas une unité absolue. Il vient comme une
meilleure solution pour résoudre certains problèmes ou difficultés
d’apprentissage et «meilleure» ne signifie pas «complet», sinon il
n’aura plus d’émancipation.
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METACOGNIȚIA ÎN INSTRUIREA DIDACTICĂ
Elena Cristina GHEORGHE,
doctorand Universitatea de Stat din Tiraspol
În economia cunoașterii, metacogniția reprezintă unul
dintre indicatorii cheie ai factorului de performanță. Printre
multiplele sale avantaje, amintim: construirea individului ca
persoană autonomă și autoreflexivă capabilă de analize ample la
nivelul propriilor structuri mentale, asigurarea unei învățări
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eficientă care va pune bazele învățării pe tot parcursul vieții,
facilitarea autoevaluării și autoreglării propriei învățări.
În ciuda faptului că termenul de „metacogniție” a pătruns
recent sub lupa cercetătorilor, fenomenele metacognitive respiră
aerul cercetării încă de la începuturile secolului al XX-lea.
Abordat din perspectivă teoretică și experimentală, conceptul
cunoaște de-a lungul istoriei cercetării pedagogice o multitudine
de sensuri, fiind purtătorul unor multiple semnificații. Definită cel
mai des „gândirea despre propria gândire” și identificată ca o
„conștiință de sine a gândirii”, metacogniția se raportează la
evaluarea activă, la reglarea și organizarea proceselor care stau la
baza cunoașterii [4, p.22].
Dacă ne raportăm la structura termenului, metacogniția
este strâns legată de cogniție care înseamnă „cunoaștere”.
Identificăm, astfel, două tipuri de cunoaștere: o cunoaștere
obiectivă, logică, rațională, tehnică, dobândită din mediul exterior
ființei și care contribuie negreșit la dezvoltarea cognitivă și o
cunoaștere subiectivă care se naște în internul cognitiv al
individului, care generează emoții, trăiri, experiențe și percepții
personale și care îmbracă forma metacogniției. Pentru că impune
prin însăși structura sa semantică „transformarea”, metacogniția
este „peste” cogniție întrucât apreciază modul în care a avut loc
cunoașterea, autoreglează și controlează comportamentele și
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activitățile

cognitive

în

vederea

optimizării

acestora.

Metacogniția nu are ca scop produsul final, rezultatul, ci
procesele care stau la baza construirii cunoașterii. Deși cogniția
și metacogniția se realizează simultan, trimiterile acestora sunt
distincte. Cogniția face trimitere spre găsirea de soluții la
diversele situații-problemă generate și impuse de acțiunile
nemijlocite ale cadrului didactic pe când metacogniția reglează
activitatea cognitivă în raport cu tipul de situație-problemă
oferind totodată calea spre atingerea performanței.
În structura metacogniției regăsim trei componente și
anume: cunoștințe metacognitive, experiențe metacognitive,
controlul și reglarea metacogniției.
Cunoștințele metacognitive îmbracă haina reflecțiilor
instituite la nivelul activităților cognitive și în același timp a
anticipărilor. Acestea sunt relativ stabile, se îmbogățesc continuu
și sunt construite prin strategii, astfel încât subiectul învățării,
care este elevul, să învețe să gândească, să vadă, să înțeleagă și să
rezolve dilemele gândirii proprii. Odată însușite, aceste
cunoștințe sunt transferate pe parcursul întregii vieții fiind în mod
permanent reactualizate, upgradate, modificate și verbalizate.
Demersul acesta metacognitiv reprezintă punctul de la care
pornesc noi și noi achiziții, probleme și soluții la probleme,
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sentimente și experiențe de învățare productivă și creativă în
egală măsură.
Experiențele metacognitive pleacă de la cunoștințele
metacognitive întrucât, acestea din urmă, sunt cele care generează
o nouă experiență de care elevul devine conștient, mai exact,
subiectul devine conștient că știe ceea ce trebuie să facă astfel
încât să soluționeze o nouă perspectivă problematică [5, p.81].
Ultima componentă face referire exclusiv la controlul și
reglarea metacogniției. Acest proces de reglare necesită un efort
susținut din partea elevului implicând nu doar o puternică
motivație în învățare ci și un anumit comportament care să se
canalizeze spre identificarea scopurilor și a obiectivelor în
învățare și care să genereze acele emoții necesare pentru o
învățare activă și în același timp eficientă.
Aici, avem de a face cu o monitorizare a cogniției care
impune pe lângă necesitatea existenței unui plan și a unui întreg
set de strategii, și un efort intens pentru permanenta supraveghere
și corectare a unui proces.
Conștientizarea deplină a învățării prin intermediul
strategiilor cognitive și a strategiilor metacognitive devine astfel
o condiție indispensabilă a actualului context educațional.
Strategiile cognitive reprezintă ansamblul de tehnici de
procesare și de comprehensiune a informației, cu ajutorul cărora
149

integrăm prin selecție noile informații, în baza noastră de date și
cunoștințe. Prin aceste strategii, elevul își organizează gândirea
ținând cont de impulsurile și trăirile externe acestuia. Ele includ
o întreagă gamă de acțiuni, precum:
- organizarea și comprehensiunea informației;
- rezumarea și transformarea informațiilor în timpul
învățării;
- reorganizarea și memorarea informațiilor;
- realizarea de conexiuni cu alte domenii ale cunoașterii;
- generarea soluțiilor;
- oferirea feedback-ului.
Strategiile metacognitive cuprind totalitatea acțiunile
întreprinse de către elev în vederea reglării cunoștințelor și a
îmbunătățirii procesului de învățare, printr-o reflecție asupra
propriei activități cognitive cu posibilitatea de anticipare
explorativă a acestor reflecții. Viorel Mih, în lucrarea „Psihologie
educațională” menționează o parte dintre aceste strategii pe care
le vom enumera și noi, mai jos [1]:
- formularea de obiective și planificarea adecvată a
procesului de învățare;
- dozarea timpului și efortului de concentrare în funcție de
nivelul de dificultate al sarcinii;
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- monitorizarea

(verificarea

calității

activității

sau

a

progresului, analiza sarcinii și a pașilor necesari soluționării ei);
- predicția performanței;
- modificarea strategiei de lucru;
- automotivarea;
- amânarea gratificării;
- căutarea de informații adiacente (bibliotecă, internet);
- structurarea mediului de învățare (eliminarea sau controlul
factorilor distractori);
- solicitarea de ajutor (colegi, profesori, alte persoane).
Pentru a le forma elevilor strategii de ordin metacognitiv,
profesorul trebuie: să verbalizeze pe parcursul predării propriile
cogniții; să facă comentarii rezumative; să expliciteze
metacognițiile la care recurge [3, p.18].
Strategiile metacognitive apar în trei momente diferite:
- înainte de realizare, incluzând așa-numitul „planacțiune” în care sunt încorporate scopurile, obiecticvele, tehnicile
alese;
- în timpul realizării, prin monitorizarea progresului;
- după

finalizare,

printr-o

evaluare

obiectivă

a

rezultatelor înregistrate.
Explorând cele două tipuri de strategii, vom putea formula
una dintre diferențele majore de structură și de orientare a celor
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două categorii. Astfel, în timp ce cognițiile sunt direct
răspunzătoare de realizarea unei sarcini, rolul metacognițiilor este
unul de selecție a celor mai eficiente strategii cognitive și de
reglare a funcționării lor în vederea obținerii performanțelor prin
acțiuni de monitorizare și control [6].
Majoritatea elevilor nu au formate aceste abilități de tip
autoreglator, iar școala nu este încă orientată spre oferirea acelui
sprijin care să contribuie decisiv la transferul acestora în internul
cognitiv al indivizilor. Rolul cadrului didactic este de a activa
conștientizarea acestui proces prin proceduri concrete și strategii,
preponderent empirice, acțiuni care îi vor învăța pe elevi să
stabiliească obiective, să programeze învățarea, să organizeze
informațiile și să aplice autoreglarea cognițiilor în cele mai
variate contexte.
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COMUNICAREA VIZUALĂ SAU RECONVERSIUNE LA
„ÎNVĂȚAREA VIZIBILĂ”
Zorina GHILEȚCHI
Colegiul Național de Comerț al ASEM
Nu mai punem la îndoială că trăim într-o lume unde
imaginea creează alertă de seducție tot mai mare în fața
cuvântului. Recunoaștem deja că imaginea creează efectul
dependenței,

determinându-ne

s-o

„căutăm”,

„cultivăm”,

„urmărim”. Ca rezultat, realitatea lumii înconjurătoare ne solicită
o cultură a imaginii, o premisă a unui filtrude triere a elementelor
agresive, manipulatoare, coercitive…etc. Derivatele

acestei

experiențe de escaladare își exercită influența tot mai mult:
„faimosul” fenomen selfy, alături de eyetracking-ul, holografia.
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Constatăm în același timp că suntem asaltați continuu din exterior
de diverse imagini, astfel încât fenomenul deja cuprinde
anvergura unei industrii, industria imaginii. Astfel, imaginea
devine nu doar o experiență a ochiului, ci și o ofertă de
constituire și consolidare a unui mesaj, în consecință, prin
extensia raționamentului invocat, este o invitație pentru o
comunicare vizuală. Lucrarea lui M. Eliade „Images et
symboles” creditează ideea că imaginea are o forță de evocare pe
care cuvintele nu au [1, pag.78]. În același timp filosoful vorbește
despre legătura dintre imagine și simbol, in care simbolul este
rezultatul modelării arhetipale a imaginii. În plus, savantul
francez Jean J. Wunenburger avansează cu ipoteza că imaginea
și simbolul nu sunt doar forme ale cunoașterii, adică niște
reziduuri mnezice, ci și pași spre virtual, miez al explorării preexistentului, precum și a inexistentului [1, pag.83].
Dacă o imagine stimulează apariția unorreacții, emoții și
modele comportamentale, este absolut firesc să discutăm și
despre latura „efectelor morale”ale imaginii, care trebuie să
înțelegem din lipsă de precauție și pregătire pot prejudicia.
Așadar, intrăm în spațiul observăriicaracterului educativ al
imaginii, urmărind că„ecranizarea” mesajului, de-acum încolo,
devine o zonă de interes pentru didactica modernă ce-și arogă
dreptul la succes.Cu alte cuvinte, venim în susținerea ipotezei
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că anvergura cuprinderii unui proces didactic ca formă și
conținut include obligatoriu comunicarea vizuală. Fondul
rațional al acesteia face trimitere la expresia latină ad oculoscare
insistă pe faptul că demonstrația vizuală are un efect covârșitor în
raport cu cea verbală, participând la destructurarea ambiguității.
Vizualizarea și forma ei creativă reprezintă o concepție
sau tehnică de utilizare semnificativă a puterii imaginii și
imaginației în procesul instruirii. Pentru înțelegerea și utilizarea
limbajului vizualizat creativ în procesul învățării și al formării
competenței metodologice a comunicării orale sau scrise vom
porni de la următoarele principii [2, pag.259]: 1) Imaginația și
imaginarul sunt folosite în învățare prin toate formele
conștientului, supraconștientului și pre-conștientului (conștientul
angajat în cunoaștere, sub forme imaginii, ce implică preconștientul sau chiar straturile adânci ale conștientului creativ; 2)
Viața psihică, în special percepția, reprezentările noastre, precum
și memoria se bazează pe anumite pattern-uri funcționale care
răspund de rețele de conexiuni între om și realitatea percepută și
reprezentată; 3) Învățarea prin procese de gândire în imagini a
precedat învățarea care utilizează gândirea cu și în cuvinte. Astfel,
cunoașterea, ca efect al învățării, este rezultatul realizării
unor asocieri imaginative cu sens între diferite subiecte,
deschizând în acest sens rolul limbajelor non-logice (iconice,
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muzicale). Se apreciază că nici memoria fotografică nu este o
înregistrare, ci o rețea de conexiuni între om și realitate. Aceste
legături ne ajută să anticipăm, facem predicții, „să ajustăm”
situațiile. Ca urmare,limbajul vizual-imaginativ are capacitatea
de a potența o reprezentare mentală, senzație, stare.
Strategiile utilizării limbajului și comunicării vizuale în
procesul de învățare constituie o problemă încă insuficient
cunoscute, căci „specificitatea limbajelor utilizate și logica
situației de învățare nu concordă întotdeauna” [2, pag.261].
Pentru context, revenind la realitatea pandemică, comunicarea
vizuală deja și-a afirmat „logica situației de învățare”, devenind
un atribut de constituire a procesului de învățare [3, pag.378].La
rândul său, practica demonstrează că alegerea un mijloc simbolic
vizual și a unui limbaj încărcat nu aduce „beneficii” didactice,
chiar dimpotrivă. Vizualizarea creativă în învățare reprezintă
o soluție la problematica identificării de noi resurse inovative
pentru predare și învățare. Discernământul opțiunii pentru o
comunicare vizuală, operând cu limbajul iconic-simbolic,
pornește de la identificarea obiectivelor pedagogice, printre
care:să distingă în mesaj elementele informative de cele emotive
și conotative, să valorifice mijloacele de expresie ce le permit să
descopere intenția mesajului, să dobândească o atitudine critică
față de informația simbolică primită, să sintetizeze și să
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integreze informația primită în ansamblul experiențelor
personale, să recunoască ideologia și intenția subiacentă a unui
mesaj simbolic, oferit sub forma limbajelor vizuale nespecifice.
Locul principal în structura limbajului vizual îl ocupă cel
iconic (termenul desemnând simbolul imaginativ al unei realități)
[2,pag.258], având sfera cea mai largă de utilitate și eficiență.
Semnele acestui limbaj sunt discrete, discontinue, exprimate prin
linii, suprafețe, culori, cifre, semne grafice operatorii, vectori,
elemente plastice etc., a căror exprimare de tip substitutiv apropie
realitatea pentru a fi descifrată. Pentru înțelegerea și utilizarea
limbajului vizualizat în procesul învățării și al formării
competenței metodologice a comunicării, vom pleca de la câteva
constatări de ordin științific. Se impune necesitatea precizării
privind potențialul psiho-pedagogic al limbajului specific într-o
comunicare vizuală. Indubitabil, valorificarea acestui potențial
ține, în primul rând, de situația pedagogică, care poate fi, la rândul
său, demonstrativă, conversativă, de activitate independentă, de
descoperire dirijată, retro-informativă, evaluativă. Exercițiul
eficienței învățării vizuale este concludent cu statisticile care
demonstrează că cca 80-90% din totalul informațiilor ce ajung la
scoarța cerebrală sunt de natură vizuală. Pentru extindere 65%
învață vizual, 30% auditiv, 5% kinestezic [4]. Utilizarea învățării
vizuale în contextul unei comunicări vizuale impune cunoașterea
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și respectarea câtorva principii, norme de organizare, valorificare
a limbajului iconic.În literatura de specialitate subiectul discutat
capătă valențe științifice, prin fundamentarea aspectelor
explorării vizuale. Bunăoară, domeniul psihologiei reclamei
explorează

cunoașterea

unor

tendințe

spontane

ale

oculomotricității[5, pag.75], pornind de la cercetarea lui
F.H.Brandt (1940) care viza punerea în evidență a manierei în
care publicul privește afișele publicitare. El a constatat că primele
fixări ale privirii sunt situate în partea de sus și în stânga afișului
supus inspecției vizuale [5, pag.77]. La rândul său,G.L.Williams
a cercetat cum influențează detectarea semnalului atunci când
câmpul receptiv este compus din numeroase elemente dispuse în
dezordine (în funcție de formă, culoare, dimensiune). În aceste
condiții prospectarea oculară nu se face la întâmplare, ci este
ghidată de caracteristicile stimulului. Semnalul predominant îl
reprezintă culoarea, dimensiunea, forma [5, pag,79]. În subsidiar,
cercetătorul F.Molnar (1970) urmărind influența cromaticii
asupra reflexului declanșării reflexului de fixare, autorul a ajuns
la concluzia că ierarhia valorii atractive a culorilor la nivel de
grup este roșu-verde-galben, iar geometria stimulării este stângadreapta/ sus-jos [5,pag.79-80]. Pentru contextul cercetat există o
atențiunespecifică „randamentul cel mai scăzut în explorarea
vizuală se întâlnește la subiecții care manifestă tendința de „fixare
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pe fragment” sau de completare a informațiilor vizuale obținute
prin explorarea unei zone restrânse a figurii-stimul, prin alte
informații din experiența perceptivă anterioară”[5, pag.208].
Astfel, se constată că, între structurile limbajului vizual, locul
principal îl ocupă cel iconic-simbolic, având sfera cea mai largă
de utilizare și cea mai înaltă rată de eficiență, pornind de la idea
că realitatea oferă surse figurative de substuire a acesteia. Cu alte
cuvinte, retorica imaginii are o arie semantic bogată, caracterizată
prin figurativitate, concretitudine și plasticitate. După cum afirmă
IoanNeacșu [2, pag.262] lectura de tip-iconic-simbolic are
unstatut distinct, presupunând reguli și indicatori normativeacționale, valorificarea cărora permite organizarea materialului
învățat. Drept exemplu: 1) cel mai ușor și repede sunt percepute
și identificate figurile simple cum este pătratul și cercul; 2)
culorile și cifrele sunt mai ușor și repede decât literele și formele
geometrice; 3) cea mai mare cantitate de informație se transmite
cu ajutorul cercului; 4)volumul optim pentru perceperea
stimulilor verbali sau grafici în sfera opticului va respecta formula
„7+2 elemente”. În acest caz, un rol important are modul de
grupare a elementelor, intervalele de prezentare, raportul dintre
mărimea stimulului și gradul de codificare; 5)simbolurile
cromatice se numără de 2 ori mai repede decât cele acromatice;
6)cel mai rapid sunt identificate cifrele, semnele sub formă de lini
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drepte, literele, formele geometrice, ultimele sunt simbolurile
colorate; 7)poziția unui element față de centrul câmpului
perceptiv influențează calitatea și timpul de percepere, poziția
optimă a plasării unui material grafic este cea situată la nivelul
ochiului; cea mai bună vizualizare este cea pe orizontală și
centrală, apoi cea din colțuri; 8) câmpul cromatic al limbajului
iconic influențează, direct sau indirect, capacitatea de învățare,
calitatea de atenție, ritmul asimilării, nivelurile percepției vizuale,
capacitatea de retenție, nivelul operațiunilor mentale, ceea ce, la
rândul său, presupune necesitatea cunoașterii rezonanței psihoafective a culorilor (un alt aspect de explorare pentru subiectul
pus în discuție).
În ceea ce urmează, prezentăm un „rechizitoriu”
secvențial pe care l-am aplicat în cadrul orelor Limba și Literatura
română. Intenția subsemnatei este să contribuie în acest mod la
eficientizarea

procesului

instructiv-educativ,

subliniind

importanța comunicării vizuale în procesul interacțiunii profesorelev, sporind latura formativă a acestui dialog.
Așadar, secvențele de mai jos au fost valorificate la tema
„Profilul expresionist al iubirii în creația lui L.Blaga. Poezia
„Dorul”, interpretarea artistică”, clasa a XII -a.
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În concluzie: Trebuie să recunoaștem că învățământul la
distanță a testat și alte principii de organizare a materialelorsuport care au demonstrat importanța practică a acestora. Urmare
a praxisului pedagogic venim cu o pledoarie: 1) Structura de
prezentare a materialului creează predispoziția unei regularități, a
unui întreg, cu componentele sale; 2) Aranjamentele de elemente
textuale vor avea o proiecție standardizată ce permite o focalizare
rapidă; 3) Va respecta principiul unitate și simplitate: va conține
ideile principale, termeni-cheie; 4) Poziționarea în ordinea
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importanței, locul „privilegiat” fiind stânga sus; 5) Gruparea
elementelor subsumate; 6) Pentru structurarea conținutului
organizarea listelor, tabelelor, scheme etc.; 7) Spațiere, echilibru,
simetrie. Textul propriu-zis ocupă 25-40% din spațiul paginii.
Eliminarea redundanței verbale și grafice.
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CONSECINȚELE STRESULUI PROFESIONAL ASUPRA
PERFORMANȚELOR CADRELOR DIDACTICE
Aurelia GLAVAN, dr în psihologie, conf. univ.
Centrul de asistență psihologică UST
Summary: Nowadays, stress has become a widespread
phenomenon. Stress is seen as a response to a situation where the
individuals are unable to fulfill the requirements that are
expected of them. Occupational Stress is not just the workplace
pressure, it is a life-changing factor and needs to be viewed from
a number of perspectives: workload, workplace relationships,
organizational structure and climate, role ambiguity and conflict
of interest, opportunities for career development, work-family
relationship. Stress can manifest itself in various ways. The
symptoms of stress can be divided into three main groups:
physiological, psychological and behavioral.
Keywords: occupational stress, stress factors, stress
effects, integrative model.
Actualitatea temei. Stresul a devenit, în ultimul timp, un
fenomen tot mai răspândit. Acest termen este unul dintre cei mai
populari şi a devenit o sursă de îngrijorare, destul de justificată,
pentru manageri. În Uniunea Europeană, stresul în muncă
reprezintă a doua problemă de sănătate legată de activitatea
profesională, după afecţiunile dorsale. Acesta afectează 28%
dintre angajaţii UE. Stresul în muncă este cauza a peste un sfert
din totalul concediilor medicale a căror durată reprezintă cel puţin
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două săptămâni de absenţe de la locul de muncă. Stresul în muncă
poate fi cauzat de riscuri psihosociale cum sunt proiectarea
activităţilor,

organizarea

muncii,

management

(solicitări

profesionale deosebite şi posibilităţi reduse de control asupra
propriei activităţi sau probleme cum ar fi violenţa şi hărţuirea la
locul de muncă). Stresul ocupaţional reprezintă o problemă
importantă în domeniul psihologiei şi una dintre multiplele
probleme cu care se confruntă societatea modernă, fiind generat
de viaţa profesională, de mediul muncii, cu consecinţe
nemijlocite asupra activităţii profesionale, dar şi asupra sănătăţii
celor care prestează munca respectivă. [1;5].
Interesul manifestat faţă de structura mecanismelor
psihologice ale stresului ocupaţional a sporit considerabil
începând cu anii 1980. Asta în condiţiile în care revendicările
salariale pentru bolile determinate de stres au reprezentat mai
mult de 11% din totalul revendicărilor (1991) iar un studiu
naţional de sănătate realizat în 1985 în SUA arată că o jumătate
din populaţia instituţionalizată a suferit un stres „moderat“ sau
„mare“ şi aproximativ 11 milioane de muncitori au declarat că
stresul psihic a fost principalul motiv care le-a pus sănătatea în
pericol la locul de muncă [4]. Problematica stresului ocupă o
poziţie centrală şi în cercetările educationale începând încă din
anul 1917, considerându-se că nivelul performanţelor umane este
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condiţionat de managementul stresului. Tot mai multe cercetări
din ultima vreme acreditează ideea că sănătatea psihosomatică a
persoanei se află în strânsă dependenţă de mecanismele de control
sau adaptare la stres, decât de intensitatea şi formele stresului la
care este expusă. În consecinţă, dacă ultimele decenii au fost
dominate de investigaţia stresului, actualmente centrul de interes
se mută spre relaţionarea stres-performanţă şi spre strategiile de
prevenire, control, stăpânire ale stresului ocupaţional, deci spre
adaptarea la stres [6].
Stresul profesional şi-a pus amprenta şi asupra instituţiilor
şcolare, ce reprezintă importante verigi în educaţia şi formarea
personală şi profesională, iar cadrele didactice sunt elementele
cheie ce pot contribui la optimizarea procesului instructiveducativ. Insă puţine studii de specialitate au vizat stresul
ocupaţional al cadrelor didactice. Cercetări vizând stresul
ocupaţional au fost, de regulă, destinate personalului executiv din
diferite organizaţii şi managerilor, mai puţin cadrelor didactice
[9;11]. Conceptul de stres ocupaţional (sau stres la locul de
muncă) poate fi definit ca fiind rezultatul cel mai dăunator, fizic
si psihic, ce se produce când cerinţele postului nu se potrivesc cu
resursele, capacităţile si nevoile angajatului. Acesta manifestă o
dublă acţiune: la nivelul persoanei care receptează situaţia
stresantă şi la nivelul instituţiei asupra căreia se răsfrănge
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existenţa unui climat stresant. Astfel, pentru a face faţă stresului
si a se adapta condiţiilor stresante, se recurge la anumite
mecanisme de apărare. Modalitatea de coping ( de control al
stresului sau de apărare faţă de stres) vizează strategiile de
diminuare a efectelor negative ale stresului [7]. Coping-ul
presupune deopotrivă eforturi orientate spre acţiune şi orientate
intrapsihic, pentru a face faţă solicitărilor externe si interne şi
conflictelor dintre ele. Ipotezele principale susţin că există o
relaţie intre cauza percepută a stresului ocupaţional al cadrelor
didactice şi modalitatea de coping adoptată, fiind confirmate de
cercetari realizate [10].
În acest context propunem analiza mecanismelor şi a
consecinţelor stresului asupra performanţelor cadrelor didactice
prin intermediul unui model integrativ stres-performanţă [3].
Tabel.1 Model integrativ stres-performanșă
Stimuli de mediu
(stresori)

zgomot, căldură, ameninţări, presiunea
timpului

Evaluare

percepţia controlului, puterea ameninţării,
motivaţia, nivelul aptitudinilor, pregătirea

Asteptari (resurse)

perceperea aptitudinilor, eficacitatea,
dorinţa de acţiune, încrederea

Efecte

scăderea vitezei de realizare a sarcinii,
scădereae acurateţii de realizare a sarcinii,
limitarea cîmpului atenţiei, teama.
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Procesul este declanşat, iniţiat (după cum se vede în
model) de prezenţa stimulilor din mediul ambiant, a stresorilor.
Cercetările au inventariat un număr foarte mare de stimuli care
pot fi percepuţi ca stresori. De exemplu, Murphy [8] îi grupează
astfel:
Tabel 2. Stimuli percepuţi ca stresori (după Murphy)
Factori intrinseci

dificultatea muncii, viteza de
lucru, autonomia, lucrul în
schimburi, caracteristicile fizice şi
materiale ale mediului de muncă
(lumină, temperatură etc.)

Rolul în organizaţie

conflictul rolului,
ambiguitatea rolului, nivelul de
responsabilitate

Dezvoltarea carierei

supra/subpromovarea,
siguranţa serviciului, oportunităţile
în dezvoltarea carierei

Relaţiile de la locul de
muncă

Şefii, colcegii de muncă,
subalternii

Structura
participarea la luarea
organizaţională/climatul deciziilor, stilul de conducere,
modalităţi de comunicare
Stimulii din mediu fac obiectul unei duble evaluări
din partea individului: O evaluare primară – în care stimulul este
evaluat sub mai multe aspecte:
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• al severităţii, adică al măsurii în care el poate afecta
scopurile şi homeostazia persoanei. Cu cât un stresor este
considerat mai sever, cu atât mai intensă va fi reacţia de stres a
individului.
• al naturii, cu cât stimulul va fi mai ambiguu (subiectul
va avea mai puţine informaţii despre el), cu atât va genera o
reacţie de stres mai intensă.
• al momentului impactului cu situaţia de stres. Este
important pentru subiect dacă confruntarea cu trauma psihica este
iminentă sau ea va surveni după o anumită perioadă de timp.
Cercetările au demonstrat că iminenţa confruntării este mai
stresantă decât amânarea ei. Mai exact reacţia la stres creşte ca
intensitate o dată cu trecerea timpului, dacă confruntarea este
iminentă, decât dacă va avea loc după scurt timp. Reacţia de stres
se reduce în condiţiile în care impactul cu trauma poate fi amânat.
• al probabilităţii apariţiei unei situaţii stresante, ce se
finalizează în gradul de certitudine subiectivă a impactului cu
stresorul. Se ştie că incertitudinea are consecinţe mai stresante
chiar decât o certitudine pesimistă a iminenței confruntări cu o
situaţie stresantă [6].
Rezumând, în urma evaluării primare, subiectul va şti cât
de sever este stresul, care este natura sa, când va surveni impactul
şi cu ce probabilitate. Abia în urma evaluării primare şi în funcţie
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de rezultatul ei, se vor declanşa mecanismele de adaptare la stres
(mecanismele de coping). Dacă confruntarea nu este severă sau
este precis delimitată, încât permite subiectului să-şi pregătească
o reacţie adecvată, reacţia la stres nu va apărea, iar mecanismele
de coping nu se vor activa.
O evaluare secundară – ce constă în evaluarea propriilor
resurse sau abilităţi de către subiect, în sensul stabilirii
posibilităţii de a face faţă sau nu stimulului. Evaluarea secundară
se face în funcţie de discrepanţa dintre stresor (cerere) şi
posibilităţile individului (ofertă). Dacă discrepanţa este mare,
evaluarea secundară se va exprima în termeni negativi, iar stresul
va fi perceput ca o ameninţare. Dacă discrepanţa este mică – deci
individul are posibilitatea să facă faţă stresului – evaluarea se va
exprima în termeni pozitivi – stresul va fi perceput nu ca o
ameninţare, ci ca o provocare. Evaluarea se finalizează cu apariţia
unor aşteptări care pot fi pozitive ducând la îndeplinirea cu succes
a sarcinii sau negative, ducând la stres şi insuficienţă în rezolvarea
problemelor. Conceptul de aşteptare din punctul de vedere al
performanţei este sinonim cu cel de eficacitate, autostăpânire şi
încredere în reuşită [2]. De aceea dezvoltarea aşteptărilor pozitive
reprezintă factorul decisiv în pregătirea personalului pentru a
acţiona în situaţii de stres. Aşteptările determină diferenţierea
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nivelului de realizare a sarcinii şi din perspectiva scopului, având
consecinţe de natură psihologică, cognitivă, emoţională.
Modelul integrativ stres-performanţă permite evidenţierea
a trei modalităţi de intervenţie în vederea reducerii stresului şi a
creşterii performanţelor în activitatea educationala:
Tabel.3 Modalităţi de intervenţie în vederea reducerii stresului
Tehnologizarea
spațiului de munca

în scopul reducerii efortului
şi a solicitărilor această strategie
presupune intervenţia în faza iniţială
a procesului, prin realizarea unui
mediu mai puţin solicitant pentru
oameni.

Pregătirea,
antrenamentul,
simularea

în scopul înzestrării
personalului cu informaţiile,
cunoştinţele, activităţile necesare
dobândirii încrederii în forţele
proprii şi a unei atitudini pozitive
care să-i permită atingerea
performanţelor chiar în condiţiile
presiunii stresului.

Selecţia personalului

găsirea acelor persoane
capabile să acţioneze în condiţii
stresante, astfel selecţionaţi încât să
fie mai puţin predispuşi spre
perceperea situaţiilor ca fiind
stresante (chiar dacă sunt), mai puţin
vulnerabili la efectele stresului.
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Discuții și concluzii:
Efectele distructive ale stresului asupra nivelului de
realizare a sarcinilor, asupra performanţelor sunt bine cunoscute
şi fac obiectul de studiu al cercetărilor de ani de zile. Stresul este
perceput ca o problemă curentă, aproape de neevitat, cu care
majoritatea persoanelor se confruntă zilnic pe toate planurile. În
acest domeniu, un sector aparte, datorită multiplelor implicaţii, îl
constituie stresul ocupaţional. În pofida dezvoltărilor teoretice
sau practic aplicative abordate de specialiștii din diverse domenii
de-a lungul timpului, problematica stresului oferă în continuare,
poate azi mai mult decât altădată, posibilitatea şi necesitatea unor
noi deschideri analitice şi investigative care să conducă spre un
control mai eficient al acestuia.
Între profesiile afectate puternic de stres, potrivit studiilor,
profesorii se află pe unul din locurile fruntaşe. Simptomele
stresului pot fi împărţite în trei grupe principale: fiziologice,
psihologice şi comportamentale. Sănătatea mentală a cadrelor
didactice îşi pune amprenta asupra actului instructiv –educativ şi
implicit asupra discipolilor, asupra personalităţii acestora.
Cercetările demonstrează numeroasele implicaţii ale distresului
emoţional în etiologia diferitelor tulburări şi dezechilibre mintale
şi emoţionale care se răsfrâng asupra performanţelor profesionale
ale cadrelor didactice.
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ – FAMILIECOMUNITATE ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR DE LICEU
RROMI
Marieta HÂRȚESCU, drd.
Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din
Chișinău,
ABSTRACT
The article presents theoretical approaches to the
educational partnership with the Roma family and community, as
a support for Roma high school students, in an organized
framework of the school / high school, situations that have their
solution through education and can be materialized with the help
of partnership
Key concepts: family partnership, school, education,
Roma ethnicity. Students
Parteneriatul

școală-familie-comunitate reprezintă o

problemă actuală importantă, scoasă în evidență de numeroase
studii de specialitate în domeniul educației și de diferite
documente de politică educațională, atât la nivel național, cât și
internațional.
În acest sens anual în România , se realizează un
parteneriat între Asociația

Partida Romilor Pro-Europa și

Ministerul Educației , care are drept scop locurile speciale pentru
elevii rromi ce vor fi admiși pentru clasa IX la colegii / licee.
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Reprezintă o acţiune afirmativă și are la bază Ordinul Nr. 5.083
din data de 26 noiembrie 1998, al Ministerului Educaţiei şi
Cercetării, cât şi alte reglementări (această acțiune funcționează
astfel : în fiecare clasă de liceu /colegiu se adaugă la numărul de
elevi ai clasei, încă 2 locuri în plus pentru elevii de etnie romă
toate acestea apar anual în broșura cu titlul - Admiterea în
Învățământul Liceal, Profesional de Stat și Dual - din fiecare
județ...).
Dacă facem referire la parteneriatul dintre forma de
învățământ Liceu / Colegiu şi familia rromă , acesta presupune o
relaţie de colaborare, o muncă în echipă pentru stabilirea unei
strategii comune pentru continuarea educației adolescentului de
etnie rromă , care poate avea drept țintă conturarea unei profesii
și perspectiva unui loc de muncă .
Astfel partenerii, au posibilitatea de a se cunoaște mai
bine, parteneriatul se eficientizează în mediul educaţional, având
mai multe realizări pe un termen lung.
La această etapă se consideră că elevul , a făcut o opțiune
și a ales un profil pe care dorește să îl urmeze , în cazul elevilor
de etnie rromă un model îl constituie de regulă profesia tatălui,
bunicului sau celor mai apropiați membrii din familia extinsă
romă.
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Liceul / Colegiul / școala este una din instituţiile centrale
ale comunităţii, are roluri specifice dar nu poate funcţiona şi nu
se poate dezvolta fără a ţine cont de specificul comunităţii în care
funcţionează.
Comunitatea este: depozitara unui bine comun, este
element de referinţă morală pentru individ, promovează valori de
bază şi de referinţă pentru individ, ea reprezintă o entitate socială
globală în care legăturile dintre membri sunt foarte strânse, iar
sentimentul de grup este foarte puternic are rădăcini și tradiţii
profunde. [1].
Ideea de parteneriat între familie- şcoală şi comunitate
trebuie să se bazeze pe principiul complementarităţii serviciilor
sociale oferite de către diversele organizaţii care activează în
comunitate. Succesul parteneriatului şcoală – comunitate locală
este bazat pe o legătură permanentă ,se realizează astfel un
echilibru între schimbare şi continuitate, între specific şi global,
între împlinirea individuală şi exigenţele de ordin social. Analiza
legislaţiei în vigoare ne indică direcţii de acţiune ale colaborării
dintre autorităţile centrale, judeţene şi locale cu atribuţii în
domeniul educaţiei [3].
Parteneriatul şcoală – familie – comunitate este abordat ca
o relaţie prin intermediul căreia personalul şcolii implică familia
şi alţi membri ai comunităţii în vederea susţinerii elevilor pentru
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a avea succes şcolar. Acesta presupune colaborarea între
personalul şcolii şi familii, membrii comunităţii, organizaţii, spre
exemplu: companii, biserică, biblioteci, servicii sociale, pentru a
implementa programe şi activităţi în beneficiul elevilor[1].
Factori educaţiei trebuie să funcţioneze ca un sistem,
deoarece acţiunea fiecăruia depinde de acţiunile celorlalţi
influenţându-se şi completându-se reciproc. Convergenţa acţiunii
lor este determinată pe de o parte de obiectivul fundamental
urmărit, iar pe de altă parte de mecanismul interacţiunii lor. Astfel
toţi aceşti factori se aliniază pe traiectoria care duce spre
realizarea idealului educativ şi dezvoltarea personalităţii umane
[2].
Având în vedere decalajul educației populației de etnie
romă din cauza robiei, față de populația majoritară și chiar de
celelalte minorități, se poate aprecia că rolul parteneriatului
Școală- Familie-Comunitate ocupă în educația elevilor romi un
loc deosebit. Familia romă a devenit responsabilă de importanța
continuării educației copiilor lor, unitățile școlare, asigură o
consiliere profesionistă atât pentru părinți cât pentru elevii de
liceu. Parteneriatul şcoală – familie – comunitate, conduce spre
inițierea de proiecte educaționale de diferite tipuri, care vin în
sprijinul familiei rome și îmbunătățesc nivelul educațional al
elevilor de etnie romă.
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Eficienţa parteneriatului va fi mai evidentă ȋn funcţie de
măsura ȋn care cunoaştem mai bine familiile elevilor romi și
necesitățile acestora , o educație mai bună înseamnă calificări mai
bune și șanse mai mari de a întreprinde activități cu caracter
lucrativ, ajutând familiile rome să iasă din sărăcie. Educația are
o valoare intrinsecă: ea împiedică irosirea talentului uman și este
corelată cu aptitudini sociale mai bune, cu o mai mare flexibilitate
și cu o capacitate de adaptare la o lume aflată într-o schimbare
dinamică.
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IMPORTANȚA FEEDBACK-ULUI CONSTRUCTIV
ASUPRA PROCESULUI DE EVALUARE A ELEVILOR
Marina IOVU-CARAUȘ,
Cristina BUDURIN-FURCULIŢĂ,
Colegiul Național de Comerț al ASEM
„Feedback turnsgood in tobetterandbetterintobest” Frank
Sonnenberg
Tehnologizarea și digitalizarea, procese omniprezente în
viața profesională și personală, determină transformarea socială a
procesului comunicațional. Privită din aspectul relaționării,
digitalizarea resetează comunicarea contemporană oferind
multiple avantaje de conexiune din ce în ce mai facile. Atuurile
pe care le are comunicarea virtuală nu prevalează factorului
uman, întrucât comunicarea față în față este cea care facilitează
socializarea și susține consolidarea relațiilor.
Educația, privită ca un pilon al succesului social, este
determinată empiric de calitatea și eficiența procesului în sine.
Racordarea învățământului la nevoile sociale presupune
dezvoltarea capitalului uman, promovarea aspirațiilor, relevanța
formării și evaluării, precum și asigurarea unei adaptabilități de
interacțiune externă.
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Calitatea în educație desemnează un complex de principii şi
practici ce traversează întregul mediu educațional, în totalitatea
componentelor sale, orientat spre obținerea de rezultate
superioare, raportate la standarde și spre satisfacerea nevoilor și
așteptărilor beneficiarilor educației. Ea este definită ca un demers
care conduce la învățare perceptivă, la competențe profunde și
durabile ale elevilor prin planificarea şi realizarea eficientă a
rezultatelor așteptate ale învățării [1]. Prin urmare, indicatorii de
calitate în educației activează și rentează termenii: didactica,
proiectarea,

abordare

corelativă,

eficiență

și

eficacitate.

Retroacțiunea abordării conexe a elementelor vizate determină
necesitatea imperativă a valorificării unui feedback prompt și
reglator.
Managementul comunicării apare ca principiu de bază a
designului educațional. Orice act se finalizează printr-o judecată
de valori cu impact de performanță asupra elevilor. Din
perspectiva comunicării la nivel organizațional, feedback-ul este
parte a procesului de învățare cu multiple valențe în viața de zi cu
zi. Numit și comunicare inversă, acesta este esențial pentru a
îmbunătăți performanța, fiind apreciat drept factor care are cele
mai fluctuante influențe asupra achizițiilor școlare.
Privit ca un schimb de roluri între emitent și destinatar,
feedback-ul este un proces care se manifestă la nivelul a diferite
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sisteme, prin care strategia folosită pentru atingerea unui rezultat
este analizată în scopul îmbunătățirii procesului sau al rezultatului
vizat. Ca element al procesului de comunicare, nu respectă
ierarhia, fiind esențial atât pentru comunicarea verticală, cât și
pentru cea orizontală.
Acesta are rolul de suport în învățare și motivare a elevilor
ajutându-i să devină mai încrezuți în sine.În mod polimorf, are
însușire formativă atunci când stimulează elevul să își
îmbunătățească rezultatele învățării. Or actul de comunicare nu
este deplin realizat dacă nu se produce cu un efect constructiv.
Scopul feedback-ului constructiv este de a consolida
comportamentele pozitive, care sporesc performanța elevilor sau
elimină comportamentele negative - care scad performanța, astfel,
este considerat un liant în constituirea unor relații puternice și de
durată. Puterea acestuia vine din faptul că el poate redresa,
menține o stare bună sau schimba un comportament. Feedback-ul
constructiv înseamnă să ții cont de anumite aspecte care să te ajute
să fii parte din succesul celor din jurul tău. Modul în care îl
formulezi este esențial, la fel și promptitudinea, caracterul
specific cu care se oferă, întrucât este eronată ideea unei revizuiri
pe termen lung a obiectivelor țintă.
Totuși, procesul în sine presupune anumite riscuri, iar
asumarea acestora de către profesori este inevitabil. Unii se
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concentrează pe partea pozitivă excluzând aspectele negative.
Aceștia nădăjduiesc că dacă își laudă necontenit discipolii îi vor
inspira să își depășească în mod rapid limitele. Există și cadre
didactice care se concentrează doar pe comportamentul negativ și
acceptă cu greu situația când un elev perseverează și are rezultate.
Însă, ambele comportamente sunt înșelătoare pentru clasa în care
lucrezi. Elevii care primesc primul tip de feedback, deci,
comportamentul pozitiv, nu ajung niciodată să știe cum pot
deveni mai buni și, prin urmare, nu își vor atinge potențialul. În
timp ce cei care primesc al doilea tip de feedback se vor simții
neglijați și discriminați din cauza lipsei de recunoaștere.
Feedback-ul constructiv este un amestec sănătos de laudă
pentru realizări și sugestii pentru îmbunătățirea performanței,
considerat un factor de echilibru într-o comunitate/colectiv.
Pentru a oferi feedback constructiv trebuie să stăpânești arta de a
purta conversații dificile cu elevii și de a le oferi aprecieri pe
măsură. Atunci când dorim să punem în evidență performanțele
unui elev este bine să remarcăm momentul în care acest lucru s-a
întâmplat, care este randamentul sau calitatea care trebuie
evidențiată și, eventual, se poate face o referință la o reușită
anterioară a acelei persoane.
Gestionarea corectă a unui feedback pozitiv este
determinată

de

atitudinea

deschisă
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și

nedistorsionarea

informației/acțiunilor percepute. Interacțiunea clară între instruire
și feedback va avea ca rezultat funcționalitatea acestuia la patru
nivele [2]:
1.

Sarcina de lucru - feedback-ul este eficient dacă este

centrat pe informație;
2.

Metodele utilizate - poate duce la „dezvoltarea

strategiilor de învățare”;
3.

Autoreglarea - ajută elevii să se autoevalueze, să

accepte feedbackul și să îl utilizeze în conformitate;
4.

Sinele - este eficient dacă este utilizată lauda ca o

componentă necesară recepționării mesajului transmis.
Integrarea feedback-ului în activitățile de clasă este o
strategie eficientă și care își merită efortul, or, importanța acestuia
în actul de predare-învățare-evaluare este indiscutabilă, având ca
obiectiv reducerea dimensiunilor dintre stadiul actual al elevului
și nivelul la care ar trebuie să ajungă, dintre achizițiile curente și
criteriile de reușită. Realizat din partea profesorului, are menirea
să le dea elevilor răspunsuri prompte cu privire la sarcina ce o
desfășoară la moment, poate oferi sugestii sau verifică împreună
cu elevul cum progresează. Prin feedback, greșelile se pot corecta,
elevul poate fi încurajat să lucreze mai mult sau să aprofundeze
anumite aspecte, simțindu-se mai încrezător în posibilitățile sale.
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În vederea stabilirii nivelului de realizare a feedback-ului și
satisfacție acestuia, a fost elaborat un chestionar pe un eșantion
de 331 elevi ai anului III și IV ce își desfășoară studiile în cadrul
CNC al ASEM.
În proiectarea chestionarului au fost formulate 10 întrebări
închise ce pliază pe nivelul de realizare și calitatea feedback-ului.
Datele demonstrează faptul că majoritatea elevilor cunosc
(95,5%) și apreciază (83%) (Figura1)

importanța acestuia în

procesul educațional.
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Figura 1: Importanța feedback-ului în procesul
educațional

Potrivit opiniei respondenților doar 32% primesc un
feedback

permanent

iar

62,2%

-

uneori.

Consolidarea

constructivă a comunicării primită de către elevi este de 78,9%
(Figura2), ceea ce are o acțiune favorabilă asupra ameliorării
demersului

educațional

prin
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elucidarea

și

argumentarea

răspunsurilor (54,7%), de motivare pentru acțiunile ulterioare
(32%) (Figura3).
21,10%
78,90%

Constructiv (vă dă
încredere în dstră,
este util și vă
motivează)
Distructiv (vă
demotivează,
preferați să nu-l fi
primit)

Figura 2:
Tipul de feedback primit
de motivare
pentru acțiuni
ulterioare
de explicare și
argumentare

13%

32%
55%

Figura 3:
Efectul feedback-ul constructiv
Rezultatele prezentate denotă faptul că profesorul vine cu
răspunsuri scurte și concrete la problema vizată (57,4%) sau cu
explicații de rigoare aferente problemelor (26,9%) în scopul
realizării demersului educațional. Procesul de comunicare în
cadrul

orei

este

bazat

pe

dezbaterea

în

grup

a

avantajelor/dezavantajelor răspunsurilor propuse de elevi (29%)
și expunerea opiniei proprii a acestora (25,4%). O condiție
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esențiala a evaluărilor scrise, în baza datelor sistematizateeste ca
testele să fie analizate și discutate pentru a elucida lacunele
apărute (70,4%) iar în cazul celor orale, preferința elevilor este
pentru notarea cu completări și argumentări (46,5%).
Sintetizând rezultatele chestionarelor, putem conchide că
operaționalizarea feedback-ului constructiv în instruire are mai
multe beneficii comportamentale:
•

Sporește gradul de participare;

•

Crește eficiența;

•

Atrage atenția asupra unor dimensiuni importante ale
performanței;

•

Încurajează atingerea scopului;

•

Motivează și încurajează învățarea continuă;

•

Identifică oportunități de dezvoltare;

•

Aduce reflecție proprie;

•

Îmbunătățește comunicarea și relațiile interumane.
Feedbackul trebuie privit mai mult ca un dialog și mai puțin

ca o transmitere de informații. Acesta nu se referă în mod izolat
doar la unele etape ale procesului educațional, nu este un efort
doar al profesorului, ci necesită o implicare activă a ambilor
actanți: profesor-elev. Acesta ne arată cum să-i încurajăm pe elevi
sa-l ceară, să-l evalueze și să-l aplice în învățarea lor. Nu este de
neglijat nici feedbackul primit de profesori din partea elevilor,
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astfel încât aceștia să își revizuiască predarea în sine. Acest lucru
va cere o percepere mai bună a dinamicii clasei și îi va determina
pe profesori să caute modalități noi de a vedea învățarea altfel
decât

prin

ochii

și

reflecțiile

lor

–adică

prin

ochii

elevilor.Persistența unui feedback constructiv implică în sine
schimbarea paradigmei acestuia, fiind mereu orientat spre ceea ce
este util pentru comunitate.
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ASPECTE TEORETICO-PRACTICE PENTRU
REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE CU
ELEVII
Natalia MORARI, doctorandă, UST,
LT „Andrei Straistă”, Anenii Noi
Implicarea elevilor în activități de cercetare este necesară,
pentru că oferă un bun context de a obține cunoaștere științifică
în mod independent. Elemente precum: cunoaștere științifică,
mediu și abilități de cercetare, vor modela un comportament de
cercetare științifică în cadrul școlii. Activitatea de cercetare va
începe în școală și va continua în mediul universitar, asigurând,
astfel, continuitate procesului educațional.
În lucrarea dată vom prezenta unele aspecte teoretice și
practice, utile pentru desfășurarea activității de cercetare cu elevii
în mediul școlar. La baza alegerii aspectelor teoretice comentate
servesc observațiile făcute în procesul de lucru cu elevii,
experiența de organizare a conferințelor și publicarea materialelor
elevilor. Scopul este de a prezenta acele aspecte teoretico-practice
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în realizarea activității de cercetare în cadrul școlii, cunoașterea
cărora va asigura dezvoltarea competenței de cercetare a elevilor.
Vom aborda aspecte legate de mediul de cercetare, rolul
profesorului în activitatea de cercetare
Unul din aspecte în formarea competenței de cercetare la
elevi este crearea unui mediu corespunzător, care să conțină
elemente specifice individuale, cât și posibilitatea de împărtășire
a experienței unei comunități interesate de cercetare. Importanța
aspectului dat derivă din faptul că a dezvolta competența va fi mai
eficientă într-un mediu de cercetare autentic, ce va contribui și la
dezvoltarea unor calități specifice de cercetător.
Mediul de cercetare în sala de clasă se formează din
elemente caracteristice fiecărui individ în parte, încadrat în
activitatea de cercetare, și elemente comune, de care beneficiază
toți elevii. La nivel individual, al fiecărui elev, mediul de
cercetare este determinat de următoarele elemente specifice [3,
p.139]:
(a) nevoia de cercetare, care se realizează prin alegerea unei
teme de cercetare, și poate să pornească fie de la o problemă de
învățare sau de la o temă ce prezintă interes pentru elev;
(b) calitățile personale ale cercetătorului: independent, cu
inițiativă, orientat către un scop, manifestate mai mult sau mai
puțin.
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(c) activitatea individuală de cercetare a elevului, care are
2 componente: autocontrol și autoorganizare. Aici este implicată
competența metacognitivă a elevului, ce oferă deschideri pentru
abordarea holistică a propriului proces de învățare.
Specificul mediului comun de cercetare, în sala de clasă,
este compus din următoarele elemente:
*cunoștințele solicitate pentru activitatea de cercetare, care
sunt de 3 tipuri: cele ce se referă la o disciplină de studiu concretă,
interdisciplinare și cunoștințe despre cercetare;
*metode de realizare a activității de cercetare (proiectul);
*termenii de realizare, stabiliți de profesor, comuni pentru
întreaga clasă (iar tempoul de lucru ține de capacitățile
individuale);
*profesorul facilitator, care coordonează activitatea de
cercetare a elevilor;
*colegii de clasă, care realizează același tip de activitate,
formând, astfel, o comunitate a tinerilor cercetători;
*informație și mijloace tehnologice, care reprezintă
instrumentele de lucru în activitatea de cercetare;
*valorificarea activității de cercetare, care poate fi
realizată prin conferințe, publicații, etc.
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Pentru realizarea cu succes a activității de cercetare cu
elevii este necesar a pregăti un mediu de cercetare favorabil, prin
încadrarea tuturor elementelor într-un sistem.
Cercetătoarea О. А. Вихорева definește mediul de
cercetare drept un sistem de condiții de organizare a activității ce
contribuie la formarea competenței de cercetare și include 3
componente:

subiecții

cercetării,

metodica

cercetării

și

componenta spirituală sau atitudinală [3, p.139]. Subiecții sunt
profesorul și elevii, ce formează o comunitate de cercetare. De
metodică, în opinia cercetătoarei, ține pregătirea profesorului,
care asigură acest mediu. Iar componenta spirituală se referă la
motivație și la valorificarea cercetării. Doar că aceste condiții se
integrează în cadrul învățării suplimentare, în afara programului
școlar.
De menționat opinia cercetătorului V.A. Iasvin, care, în
monografia sa, propune un model de organizare a mediului de
învățare în cadrul liceului, bazat pe activități curriculare,
suplimentare și culturale, desfășurate în instituție. Toate
activitățile, împreună, fomează un sistem, unde se valorifică
nevoile sau interesele individuale ale liceenilor. Autorul propune
organizarea în cadrul liceului a Academiei Școlare a Științelor și
a Artelor, ce se bazează pe activități de cercetare, de proiect și de
creație, organizate în laboratoare tematice. Elevii au posibilitatea
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să activeze în diferite laboratoare cu posibilitatea schimbării
acestuia. Academia organizează diverse activități de valorificare
a activităților liceenilor, precum: conferințe, seminare, festivaluri,
expoziții, etc.[4]. Acest tip de organizare a activităților, în cadrul
școlii, asigură un context interdisciplinar de dezvoltare a
competențelor elevilor și un mediu de învățare diversificat.
Considerăm importantă organizarea activităților într-un sistem
unic, interdisciplinar, pentru că oferă un context mai larg și crează
o comunitate de cercetători la nivelul școlii.
Activitatea de cercetare a elevilor se încadrează în 4 etape
[5, p.3]:
1.determinarea vocației sau aptitudinilor (în clasele
gimnaziale);
2.crearea condițiilor pentru dezvoltarea abilităților și pentru
aprofundarea cunoștințelor (clasele gimnaziale și liceale, anul
universitar 1-2);
3.tranziția liceu – universitate cu activități suplimentare în
clasele liceale și primii ani de studenție;
4.finalizarea studiilor și obținerea certificării.
Astfel, putem menționa caracterul continuu al activității de
cercetare, în contextul școlii. În clasele primare elevul descoperă
cunoștințe și își formează abilitățile de bază, care vor asigura
aprofundarea cunoștințelor în clasele gimnaziale. În ciclul
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gimnazial elevul se va descoperi pe sine și va înțelege, prin
activitățile la care participă, ce talent are sau ce preferă mai mult.
În acest context, rolul școlii este de a crea un mediu favorabil de
manifestare a capacităților individuale ale elevilor. Respectiv,
calitatea mediului de învățare este direct proporțională cu
diversitatea activităților curriculare și extracurriculare. Astfel, se
ajunge la etapa când elevul de sinestătător alege profilul umanist
sau real pentru învățământul liceal. Iar de activitățile realizate în
liceu depinde alegerea domeniului profesional și capacitatea de
integrare socială și profesională. Rolul școlii, la acest nivel, este
să creeze un mediu de învățare axat pe cunoștințe profunde și
contexte generatoare de idei și produse inovative.
Principiile fundamentale în activitatea de cercetare
științifică cu elevii sunt: desfășurarea activităților pe tot parcursul
anului fără întrerupere; îmbinarea cunoștințelor de bază cu cele
suplimentare; caracterul continuu al activităților de învățare [5,
p.3]
Activitatea de cercetare, ce poate fi realizată cu elevii, este
de 3 tipuri [5, p.7]:
1.Monodisciplinară, care este axată pe probleme de
cercetare în cadrul unei discipline de studiu. Mediul de cercetare
va fi asigurat, astfel, de teme propuse spre cercetare dintr-un
singur domeniu, de un colectiv de elevi ce au sarcini similare,
193

metode moderne de realizare a cercetării, precum este proiectul
de cercetare, cât și ghidarea din partea profesorului la disciplina
dată. Cercetarea în cadrul unei discipline de studiu se va realiza
ca un studiu aprofundat la o anumită temă, scoțând în evidență
aspecte mai puțin cunoscute sau mai puțin accesibile în cadrul
orelor de bază.
2.Interdisciplinară, care solicită cunoștințe din mai multe
discipline de studiu, stabilește relații între ele și implică transferul
de concepte. Mediul de cercetare va fi conturat de astfel de teme
/ probleme ce solicită integrarea cunoștințelor din mai multe
domenii. Un aspect important este oferirea posibilității de a alege
tema, deoarece elevul va implica în cercetare acel domeniu în care
are deja performanță sau prezintă interes sporit. Considerăm că
cercetarea în context interdisciplinar poate fi realizată de către
elev, susținut de profesor, în cadrul unui cerc sau a unei discipline
opționale, ca activitate suplimentară procesul de învățare de bază.
3.Transdisciplinară, care este orientată spre cercetarea
problemelor de o importanță personală pentru elev. Mediul de
cercetare poate fi asigurat atât în cadrul unei discipline de studiu,
cât și în cadrul activităților de învățare opționale.
În cadrul unei discipline de studiu, cu aceeași clasă de elevi
pot fi realizate concomitent cercetări de toate 3 tipuri, deoarece
trebuie să corespundă, în primul rând, așteptărilor elevilor, iar
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cercetarea trebuie să fie orientată spre nevoile de învățare ale
elevului. Încadrarea cercetării într-o tipologie anumită nu are
importanță practică, dar cunoașterea specificului tipurilor de
cercetare de către profesor va contribui la crearea unui mediu de
cercetare valabil pentru toți elevii.
În urma activității de cercetare elevii pot realiza diverse
produse: referatul, experimentul, proiectul, studiul descriptiv,
cercetarea științifică [5, p.10]. Toate produsele au elemente
comune: problemă, materialul informativ și concuzii. Dar, în
cadrul activității de cercetare, trebuie de respectat și specificul
produsului elaborat.
Încă un aspect important este că în școală inițiatorul
activităților de cercetare este profesorul, ce urmează să-și asume
mai multe roluri:


strateg



facilitator al metacogniției elevului



mentor științific.

În calitate de strateg, profesorul trebuie să aleagă strategii
didactice corespunzătoare activității de cercetare, acestea se
referă la modul în care sunt conduse activitățile. Propunem, în
acest sens, strategia didactică bazată pe cercetare, care are 3 etape:
proiectul de cercetare, conferința pentru elevi și publcarea sau
valorificarea materialelor [2]. Componentele oricărei strategii
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didactice sunt: metodele, mijloacele de învățământ și formele de
organizare. Ca metodă eficientă pentru organizarea activității de
cercetare în școală este proiectul de cercetare, ce se realizează în
3 etape: planificarea, cercetarea propriu-zisă (ce presupune
informare, observare, testare, cu utilizarea instrumentelor de
cercetare) și formularea concluziilor [6]. Mijloacele utilizate de
către profesor în cadrul strategiei sunt: cunoștințele de bază ale
elevului, sursele suplimentare de informare la care are acces
elevul prin intermediul tehnologiilor informaționale, metodele și
etapele de cercetare științifică. Formele de organizare a activității
de cercetare în cadrul unei clase pot fi: individual și în grup; iar
la nivelul școlii: în cadrul unei discipline de studiu sau în cadrul
unei ore opționale, cerc, etc. La strategia didactică bazată pe
cercetare putem adăuga și formele de valorificare a cercetării
elevilor, deoarece aceasta va constitui o motivație pentru elevi de
a cerceta continuu. Printre formele eficiente de valorificare a
proiectelor de cercetare sunt conferințele și publicațiile, deoarece
elevul trebuie să știe că este important nu doar să muncească, dar
să împărtășească și să se bucure de rezultat.
În rol de facilitator al metacogniției, profesorul trebuie să
urmărească cum gândește elevul la fiecare etapă de cercetare
despre propria activitate, de exemplu [1]:
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a etapa de documentare / informare elevul decide care informații
sunt potrivite subiectului abordat, iar profesorul va orienta
căutările

elevului

prin

recomandarea

bibliografiei

corespunzătoare;
•

la formularea ipotezei elevul își va adresa întrebări

referitor la rezultatele așteptate, iar profesorul va ajuta la
formularea acesteia sau o va aproba;
• la etapa de alegere a metodelor de cercetare, elevul va
argumenta necesitatea utilizării metodei, iar profesorul va aproba
sau va propune alte metode;
• la etapa de analiză și sinteză a datelor, elevul își va adresa
întrebări despre cum înțelege relația dintre componentele
problemei

de cercetare, iar facilitarea metacognitivă a

profesorului se realizează prin stabilirea unor criterii de apreciere
a analizei realizate de către elev;
•

la etapa de formulare a concluziilor, elevul își va

autoevalua activitatea, iar profesorul îl va ajuta prin stabilirea
unor criterii și va aprecia finalitățile procesului de cercetare.
În calitate de mentor științific profesorul va coordona
întreaga activitate de cercetare a elevului, astfel încât cercetarea
să fie autentică, să respecte etapele unei cercetări și să conțină
elemente de noutate.
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În concluzie, menționăm aspectele importante în procesul
de realizare a activității de cercetare cu elevii:
 principiile

activității

de

cercetare:

desfășurarea

activităților pe tot parcursul anului fără întrerupere; îmbinarea
cunoștințelor de bază cu cele suplimentare; caracterul continuu al
activităților de învățare;
 tipurile de cercetare (monodisciplinar, interdisciplinar,
transdisciplinar);
 mediul de cercetare include 3 componente: subiecții
cercetării, metodica cercetării și componenta motivațională;
 mediul de cercetare este determinat de îmbinarea
elementelor individuale specifice (nevoia de cercetare, calitățile
personale ale elevilor și activitatea individuală) și a celor comune
(cunoștințele, metodele, termenii de realizare, mijloacele
infomaționale și tehnologice, profesorul facilitator, comunitatea
de elevi, valorificarea);
 cadrul de realizare: la disciplina de studiu și / sau în
cadrul activităților suplimentare (laboratoare tematice, oră
opțională sau cerc);
 rolurile asumate de profesor: strateg, facilitator al
metacogniției elevului și mentor științific.
Profesorul rămâne a fi responsabil de cercetare în școală,
deoarece el planifică, motivează, facilitează și valorifică
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cercetarea realizată de elevi. Pentru ca să reușească, profesorul
trebuie să cunoască aspectele teoretice și cele practice ale
problemei date. Pentru aceasta este nevoie și de pregătirea
cadrelor didactice în cadrul formării inițiale și continue.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОГО
ВОСПРИЯТИЯ ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЙ
Nadejda OVCERENCO,
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar,
Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, Moldova
Rezumat: Articolul abordează aspectul gender privind
percepția științifico-creativă a prelegerii online. Percepția de gen
a unei prelegeri online este capacitatea reprezentanților
diferitelor sexe de a înțelege esența a ceea ce este studiat online,
de a-l conecta cu ceea ce este deja cunoscut, de a-i cunoaște
manifestările, proprietățile, metodele de aplicare. În cursul
ascultării prelegerilor online, caracteristicile de gen ale
studenților se manifestă prin determinarea tipului percepției sale
a prelegerii online. Percepția studentului a unei prelegeri online
poate fi atât explicită, cât și implicită. Explicitatea este un tip de
percepție, care se caracterizează prin prezența unui sens deschis,
clar, distinct în declarațiile ascultătorilor-studenți ai prelegerii
și înțeles necondiționat de toată lumea. Percepția implicită - ca
un fel de percepție, este opusul percepției explicite, care se
caracterizează prin prezența unui sens ascuns, neclar în
declarațiile ascultătorilor-studenți ai prelegerii și cu siguranță
dificil de înțeles pentru toată lumea. Prelegerea online
organizează atât activitatea titularului de curs universitar pentru
predarea online, cât și ale studentului. Studentul percepe nu doar
conținutul prelegerii online elaborat de cadrul didactic
universitar, cât și abilitatea cu care autorul textului online a
putut să-și imagineze potențialul studentului-online.
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Cuvinte-cheie: percepția prelegerii, perceptibilitatea,
percepția de gen, percepția implicită, percepția explicită,
percepția științifico-creativă, prelegere online.
В современной науке и практике все большее
значение приобретает необходимость раскрытия сущности
понятий: «онлайн-лекция», «дистанционное обучение»,
«виртуальное восприятие мира», осознанного их применения
на практике.
Восприятие - это целостное отражение предметов и
явлений объективного мира при их непосредственном
воздействии в данный момент на органы чувств. Восприятие
является
основной
категорией
учебных
целей,
обозначающая готовность, желание и способность
обучаемого познавать те или иные явления окружающего
мира. [2, 50]
Усвоение
учебного
материала
онлайн-лекции
начинается с восприятия и тесно связано с практической
онлайн-деятельностью вузовского преподавателя. Она
связана с разработкой и чтением онлайн курса лекций и
должна
основываться
на
явлении
антиципации.
Антиципация - это способность системы в той или иной
форме предвидеть развитие событий, явлений, результатов
действий [1]. В нашем исследовании нас интересует понятие
антиципация, как способность преподавателя представлять
себе конечный результат восприятия студентами онлайнлекции, до того как он её прочтёт.
Восприятие также связано и с практической онлайндеятельностью
студента-слушателя.
Дистанционное
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восприятие
лекции характеризуется индивидуальными
различиями в полноте, точности и быстроте, обобщенности
и эмоциональной окрашенности в зависимости от гендерной
принадлежности онлайн-слушателя и его культуры. Эти
особенности должны учитываться педагогом при
дистанционном чтении лекции.
Под воспринимаемостью мы понимаем способность
студента разбираться в сущности изучаемого, связывать его
с тем, что уже известно, познавать его проявления, свойства
и способы применения. Воспринимаемость подразумевает
также ожидание студента, получать содержательный и
связный текст онлайн-лекций.
Гендерное восприятие
онлайн-лекции - это
способность представителей разных гендеров дистанционно
разбираться в сущности изучаемого, связывать его с тем, что
- уже известно, познавать его проявления, свойства, способы
применения.
В ходе слушания онлайн-лекций проявляются
гендерные особенности студентов через определение типа
его дистанционного восприятия лекции. Восприятие онлайнлекции
слушателем-студентом
может
быть
как
эксплицитным, так и имплицитным.
Эксплицитность - это тип восприятия, которому
характерно присутствие открытого, ясного, четкого смысла в
высказываниях слушателей-студентов лекции и безусловно
всеми понимаемого.
Имплицитность - как разновидность восприятия
является противоположной эксплицитности, которому
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характерно присутствие скрытого, неясного, нечеткого
смысла в высказываниях слушателей-студентов лекции и
безусловно всеми трудно понимаемого.
Вузовская онлайн-лекция организует как деятельность
создателя текста онлайн-лекции, так и - его слушателя:
студент воспринимает, в первую очередь то, что закладывает
в содержание онлайн-лекции преподаватель, и в той степени,
какой автор текста сумел представить себе потенциального
онлайн-слушателя.
В жизни современного вуза онлайн-лекцию часто
называют «горячей точкой», поскольку она требует как от
преподавателя, так и от студенческой аудитории
максимальной мобилизации внимания, сосредоточения,
терпения, мыслительной активности и импровизации.
Учебная
онлайн-лекция
оказывает
значительное
формирующее влияние на обоих участников лекции,
способствует переосмыслению их жизненной позиции.
Онлайн-лекция - это процесс, в котором преподаватель и
аудитория находятся в дистанционном состоянии
творческой активности, в онлайн-сотрудничестве.
Характерными особенностями вузовской онлайнлекции является её научный стиль, применение специальных
терминов, академизм изложения и т.д. В настоящее время
наряду со сторонниками существуют противники
лекционного онлайн-изложения учебного материала. В их
контраргументах есть доля правды:
- Онлайн-лекция приучает к пассивному восприятию
чужих мнений, тормозит самостоятельное мышление.
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- Онлайн-лекция отбивает вкус к самостоятельным
занятиям.
- Онлайн-лекции нужны, если нет учебников или их
мало.
- Одни студенты успевают осмыслить, другие – нет.
Однако опыт показывает, что отказ от чтения онлайнлекций снижает научный уровень подготовки студентов,
нарушает системность и равномерность работы в течение
семестра. Поэтому лекция по-прежнему остается ведущей
формой обучения в вузе. Указанные выше недостатки могут
быть преодолены правильной методикой и рациональным
построением учебного материала в онлайн-режиме. Уже с
первых дней онлайн-учебы в вузе студенту надо помочь
мобилизовать себя на активное восприятие устной речи
лектора, перестраиваться как слушателю, так как перед ним
выступают преподаватели с совершенно разным стилем
чтения онлайн-лекций. Так, одни - излагают учебную
информацию довольно сухо, бесстрастно, что затрудняет её
восприятие на слух. Другие – держат аудиторию в состоянии
повышенного внимания и рабочего тонуса. Следовательно,
студенту надлежит научиться заставлять себя слушать и
вести лекционные онлайн-записи с максимальной пользой
для своего профессионального развития.
Наша цель в исследуемой проблеме более чем
скромна: выявить влияние гендерного фактора на процесс
научно-творческого восприятия онлайн-лекций студентами
ТГУ. Для достижения цели мы поставили перед собой
следующие задачи: выявить гендерные особенности научно204

творческого восприятия онлайн-лекции студентами; выявить
зависимость типа научно-творческого восприятия онлайнлекций слушателями различного гендера от выбора
стратегии чтения онлайн-лекций преподавателем.
Гипотетично мы предположили, что гендерные
особенности студентов влияют на процесс научнотворческого восприятия ими онлайн-лекций, а именно:
гендерный фактор влияет на выбор студентом формы
ведения онлайн-записи лекции; детерминирует выбор
студентом типа научно-творческого восприятия онлайнлекций.
Данная работа представляет собой анализ результатов
педагогического
эксперимента,
проведенного
в
Тираспольском государственном университете в период
пандемии (апрель 2020 - апрель 2021года).
Предметом исследования стал процесс влияния
гендерного фактора на эффективность научно-творческого
восприятия текста онлайн-лекций студентами-слушателями.
Объект исследования – студенты факультета
математики, физики и технологических информаций ТГУ.
Выборка и методика исследования. Исследование
проводилось методом педагогического наблюдения во время
онлайн-лекций с тем, чтобы выяснить гендерные
особенности научно-творческого восприятия студентами
онлайн-лекций. Были проанализированы онлайн-конспекты
слушателей лекций, выявлены типичные ошибки,
определены преференции студентов относительно формы
ведения онлайн-записей дистанционных лекций и тип её
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научно-творческого восприятия. Объем выборки составил 62
студента. Данная работа включает краткое изложение
результатов исследования. Анализ сведений, полученных
при обработке данных, осуществлялся методов анализа,
адекватных поставленным целям и достаточных для
реализации задач исследования.
Студенчество Тираспольского государственного
университета явился благодатным объектом исследования,
поскольку представляет собой гендерное разнообразие:
юношей -34,5% и девушек - 65,5%.
Продуктивной формой решения поставленных задач
явились лекционные онлайн-занятия, проведенные в
интерактивной форме. Эта форма позволила нам проверить
достоверность выдвинутых предположений. Нами были
установлены следующие специфические формы ведения
записи онлайн-лекций: 1) подробное конспектирование; 2)
фрагментарные записи; 3) тезисное конспектирование; 4)
схематичное, творческое конспектирование; 5) нонконспектрование.
Выяснилось, что выбор формы ведения онлайнзаписей детерминирован
гендерной принадлежностью
слушателя. Мужской гендер предпочитает: тезисное
конспектирование – 27,5%, фрагментарные записи – 23,5%,
схематичное - 19%, подробное конспектирование – 3%, нонконспектрование – 27%. Тогда как слушатели женского
гендера тяготеют к подробному конспектированию - 49%.
Предпочитают фрагментарные записи – 11,5%, тезисное
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конспектирование - 13%, схематичное - 4%, нонконспектрование - 22,5%.
Результаты исследования показали, что при онлайнконспектировании лекций первокурсники допускают
ошибки, значительно снижающие пользу слушания лекции.
Самая распространенная ошибка заключалась в том, что
студент силился записать все подряд, как бы стенографируя
речь лектора. Он сосредоточивал свое внимание на словах,
фразах, не вдумываясь в их смысл (на это просто не хватает
времени), старался не пропустить ни одного слова
преподавателя с целью, записать как можно больше.
Поспешность вела к тому, что смысл некоторых фраз в
конспекте искажался. Записывая все подряд, студент не
отличал главное от второстепенного, не разграничивал
выводы, факты и их аргументацию. В конце онлайн-лекции
данная категория студентов испытывала чувство усталости и
неудовлетворенности.
Другая ошибка при конспектировании онлайн-лекции
заключалась в стремлении отрывочно, предельно дословно
записать отдельные положения лекции, которые, по мнению
слушателя, оказывались наиболее важными. Фрагментарные
записи не позволяли студенту уловить логическую
последовательность лекции в целом.
Следующая
ошибка
лекционного
онлайнконспектирования состояла в том, что запись услышанного и
увиденного на онлайн-лекции велись небрежно и неряшливо.
В последующем из-за неразборчивости собственного
почерка и непродуманных сокращений слов студент лишал
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себя возможности восстановить смысл отдельных
положений и даже содержания всей лекции. Сами авторы
таких конспектов признавали бесполезность ведения
подобных записей.
Была выявлена ещё одна ошибка. Заключалась она в
том, что студент совсем не вел записи. По сути дела речь идет
об умышленном игнорировании конспектирования онлайнлекций. Так поступали откровенно «нерадивые» студенты, те
которые занимались посторонними делами, (из которых 27%
- юноши и 22,5% - девушек). А также те, кто считал, что у
них прекрасная память и делать записи во время онлайнлекции – дело ненужное и лишнее (7%, из которых 5 % юноши и 2% - девушек).
Последняя категория студентов, считающих, что
обладают прекрасной памятью, также многое теряла из-за
своей самонадеянности, так как известно, что во время
конспектирования онлайн-лекций работает не только
слуховой аппарат, но зрительный и мышечный анализаторы.
В мозг поступает информация сразу по трем каналам и
эффективность
научно-творческого
восприятия
и
запоминания учебного материала резко возрастают.
Результаты исследования также показали, что во
время
слушания
онлайн-лекций
традиционные
представления о мужском гендере - как носителе
логического, и женском – как образце эмоционального,
нивелируются. Логическое и эмоциональное восприятие
онлайн-лекции становится общим для обоих гендеров в
дистанционном режиме. Критерием классификации гендера
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выступают показатели активного или пассивного логикоэмоционального
речевого
поведения.
Отличия
зарегистрированы относительно выбора формы ведения
записи онлайн-лекций.
Нами были установлены и cпецифические типы
научно-творческого восприятия онлайн-лекций студентами,
детерминированные гендерным фактором: эксплицитное
восприятие и имплицитное восприятие.
Эксплицитное
восприятие
(ЭВ),
которому
характерно присутствие открытого, ясного смысла в
высказываниях студента во время онлайн-общения и
слушания им лекций и, безусловно, легко понимаемого
преподавателем. Он в большей степени характерен для
мужского гендера - 52%. У студентов, представителей
женского гендера, данный тип восприятия представлен у 49%.
Имплицитное
восприятие
(ИВ)
является
противоположным
эксплицитному
типу,
которому
характерно присутствие нечеткого, неясного, скрытого
смысла в высказываниях студента во время общения и
слушания им лекций и, безусловно, трудно понимаемого
преподавателем. Он выражен у 48% студентов мужского
пола и у 51% студентов женского гендера.
Тип
восприятия
(эксплицитное/имплицитное)
онлайн-лекций,
позволил
выявить
индивидуальные
особенности у разных гендеров относительно полноты,
точности и быстроты, эмоциональной окрашенности
восприятия онлайн-лекций. Это было возможно путем
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преднамеренного создания ситуаций в коммуникативном
онлайн-режиме лекции и реакций юношей и девушек, как
представителей другого гендера. Онлайн-слушатель,
вызывающий к себе чувство симпатии, получал кредит
доверия у другого гендера, а это позволяло ему лучше
воспринимать
содержание
онлайн-лекции.
Следует
отметить, что сформировать эффект аттракции позволяло
эксплицитное восприятие лекционного онлайн-занятия,
активность онлайн-слушателя. И наоборот, слушатель,
вызывающий к себе недоверие у представителя другого
гендера, плохо понимал содержание онлайн-лекции, уровень
восприятия был низким. Он, как правило, проявлял
имплицитное восприятие.
В конечном итоге оба типа восприятия онлайнлекций, дополняли друг друга и восполняли недостатки
одного типа достоинствами другого. В этом заключается
главная роль разно-гендерной аудитории. Проявление в
процессе разных типов восприятия онлайн-лекций, подобно
столкновению разных зарядов, приводило к рождению новой
энергии, в нашем случае – это положительная энергия
овладения новыми ценностями в процессе дистанционного
восприятия лекций слушателями различного гендера.
Итак, влияние гендерного фактора на выбор формы
ведения записи онлайн-лекций и типа её восприятия
студентами имело место. Применение имплицитной
стратегии изложения лекции, на наш взгляд, является
креативной, направленной на активное восприятие
слушателем и превращение его в соучастника создания и
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проведения онлайн-лекций. А эксплицитная стратегия
предполагает доскональное изложение содержания лекции в
расчете на среднестатистическое восприятие и, как
следствие, пассивность онлайн-слушателя. Было бы
неверным отдавать предпочтение одной в ущерб другой
стратегии. Обе составляют диалектическое единство
противоположностей и рассчитаны на эффективность
дистанционного восприятия, в том числе и категорией
слушателей разных гендеров.
Изученная нами проблема влияния гендерного
фактора на уровень научно-творческого восприятия онлайнлекций требует создания максимальной мотивации
студентов разных гендеров для повышения эффективности и
качества усвоения ими научной информации. Необходимо
активно вовлекать студентов в коммуникативный процесс
онлайн-лекций, стимулировать имплицитное и эксплицитное
восприятие на протяжении всего дистанционного занятия. В
целях повышения эффективности восприятия онлайн-лекций
вузовскому преподавателю необходимо обращаться к новым
лекционным онлайн-формам, таким как проблемная лекция,
лекция-визуализация, лекция-пресс-конференция. Также
следует
формировать
позитивное
отношение
к
конспектированию онлайн-лекции как к творческому
процессу, научить студентов правильно вести онлайнзаписи.
Общим выводом,
вытекающим из данного
исследования,
является
универсальность
способов
гендерного
восприятия
онлайн-лекций
студентами.
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Специфичное гендерное восприятие онлайн-лекций хоть и
имеет тенденцию к переходу в позитивное общее, но не
теряет свои особенности.
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DEZVOLTAREA COMPETENŢEI A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI
LA TREAPTA DE LICEU
Ludmila PAPUC,
Universitatea Pedagogică de stat,,I.Creangă’’
Luminița BALABAN,
Universitatea Pedagogică de stat,,I.Creangă’’
Abstract. The research is focused on structural
representative dimensions of the “learning how to learn”
competence. The study underlines the frequency of learning
difficulties, the importance of teachers and students’ awareness
of the cognitive, metacognitive and non-cognitive strategies. It
outlines the degree of students’ knowledge and ability in the
identification of the best strategies, the degree of their
applicability, the use of them in new situations, the developing
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level of their reflexive skills and their level of motivation and trust
in their own power of learning.
Key-words: structural dimensions of the ability of “learning
how to learn”- cognitive, metacognitive and motivational.
Trăsătura fundamentală a unei societăți prospere este
receptivitatea față de noile idei. Cunoștințele determină în mare
masură evoluția social-economică, dar este nu mai puțin
important modul în care sunt utilizate aceste cunoștințe.
Tehnologiile de informație și comunicare revoluționează
învățarea și instruirea. Paradigma dominantă în anii ’70 ai sec.XX
de sorginte constructivistă și socio-constructivită a evoluat deja ,
spre ceea ce se numește „navigationism,iar cercetătorul mai
recent Downes numește acest fenomen connectivism. Conchidem
, că s-a produs o dezvoltare in comparație cu navigationismul
determinată de noile tehnologii [1,p.35 ].
S-a produs deja schimbarea crucială a abordării procesului
de învăţare: de la una pasivă, axată pe figura învăţătorului, spre
una centrată în jurul individului, proiectată pe întreaga perioadă a
vieţii sale.
Competența a învăța să înveți a fost identificată în mai
multe contexte ca una dintre cele de bază, generatoare de succes
în societatea actuală și se înscrie în problematică de actualitate și
complexitate, cu semnificații interdisciplinare.Meta-învățarea
(capacitatea de a învăța să înveți) a cunoscut o ascensiune
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fulminantă în ultimii ani. Ideea de a învăța pe elev să învețe, astfel
încât acesta să ajungă cât mai puțin dependent de controlul extern
și mai capabil de autoinstruire, a revendicat în bibliografia de
referință promovarea conceptelor de învățare autonomă, strategii
cognitive, strategii metacognitive, stil de învățare etc. Un fapt, de
care depinde ca elevii să învețe din greșeli, să-și dezvolte treptat
capacitățile de autodirijare, de management al învățării, de
reflectare asupra propriei învățări, este crearea unui mediu de
învățare ce facilitează acest proces.
Investigația noastră s-a axat pe teoriile behavioriste,
cognitive, socio-cognitive și constructiviste care presupun
angajarea efectivă a celui care învață în producerea învățării,
concomitent cu atenuarea ponderii informativ-instructivă a
profesorului. Teoriile relevate prezintă elemente ce argumentează
utilitatea cunoaşterii în construirea de situaţii de învăţare adaptate
obiectivelor și finalităților educaționale propuse. Acestea
constituie o contribuțe importantă la formarea și dezvoltarea
competențelor disciplinare și transferabile.
Așa cum reiese din analiza documentelor europene,
competența „a învăța să înveți” este abordată ca abilitate de a
organiza și de a persevera în activitatea de învățare, în sensul de
a fi capabil să-ți organizezi singur acest proces, incluzând
realizarea unui bun management al timpului personal și al
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informației cu care lucrezi, în cazul lucrului în grup, dar și pe cont
propriu. În aceast

studiu optăm pentru definiția Uniunii

Europene, care sprijină existența a trei dimensiuni structurale ale
competenței de a învăța să înveți: dimensiunea cognitivă,
dimensiunea

metacognitivă

și

dimensiunea

emoțională,

motivațională armonizate la mediul de învățare [2,3,5,6 ].
Dintre toate competențele de bază, mai mult sau mai puțin
posibil de format la nivelul unei discipline școlare, competența a
învăța să înveți presupune cele mai complexe abordări, nuanțate
în funcție de specificul fiecărui sistem de învățământ european.
În România și Republica Moldova se aplică inițiativele europene,
acestea regăsindu-se în măsură mai mare sau mai mica în
programele școlare, planurile de învățământ, Curriculumului
Național .
Fiind o competenţă de tip transversal, competența a învăța
să înveți nu poate fi ataşată strict doar unei anumite discipline de
studiu din curriculumul pentru învăţământul preuniversitar.
Astfel, competenţa de a învăţa să înveţi se dezvoltă fie printr-o
abordare de sine stătătoare, bazată pe învăţarea tehnicilor,
metodelor şi a strategiilor de studiu, independentă în raport cu
disciplinele tradiţionale, fie prin infuzarea în abordări disciplinare
sau interdisciplinare, ea contribuind la dezvoltarea celorlalte
competențe-cheie și fiind o finalitate .
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În demersul nostru investigativ am pornit de la întrebarea
formulată astfel: Cum putem stimula dezvoltarea competenţei cheie a învăţa să înveţi la elevii claselor de liceu prin
implementarea unui program de intervenţie în studiul disciplinei
limba engleză?
Studiul cercetărilor de domeniu ne-a permis să dezvoltăm
un cadru conceptual pentru competența de a învăța să înveți,
valorificabil în mod eficient pentru promovarea acestei
competențe în contextul curricular în România și Republica
Moldova. Acest cadru conceptual urmează a fi validat prin
intermediul unui program de intervenție educațională la elevii din
clasele liceale în contextul studierii disciplinei Limba engleză
[2,4,5 ].
În scopul elaborării și aplicării programului de intervenție
formativă centrat pe un model operațional de dezvoltare a
competenței de a învăța să înveți pe dimensiunile cognitivă,
metacognitivă, non-cognitivă ne-a fost de real folos să constătăm
si să evaluăm aspecte legate de frecvența dificultăților de învățare
a liceenilor pe cele trei dimensiuni - cognitivă, metacognitivă și
non-cognitivă.
Demersul de cercetare a fost conturat de evidenţierea
frecvenței dificultăților de învățare, importanţei conștientizării
strategiilor cognitive, metacognitive și non-cognitive, cunoaşterii
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modalităţilor strategice pe care elevul le poate folosi pentru a le
identifica, aplica, transfera în situații noi, dezvoltării capacităților
reflexive, afirmării metacogniției în învățare, dezvoltării
încrederii și motivației elevilor în propria capacitate de învățare
[a doamnei ].
Experimentul de constatare a avut ca scop investigarea și
conturarea situației existente la nivelul realității educaționale, cu
privire la opinia generală a profesorilor de limba engleză asupra
frecvențelor de manifestare a dificultăților de învățare; a
profesorilor și elevilor din licee privind utilizarea strategiilor de
învățare; precum și asupra posibilităților de optimizare a acestora
raportate la specificul practicilor educaționale care susțin
exersarea la nivelul celor care învață.
În proiectarea demersului investigative-constatativ și a
instrumentelor de lucru ne-am propus următoarele obiective:
- identificarea opiniilor cadrelor didactice de limba
engleză privind frecvențele de manifestare a dificultăților de
învățare și asupra unor posibile coordonate de intervenție
educațională pentru dezvoltarea competenței de a învăța să înveți;
-identificarea în rândul profesorilor și elevilor din liceu a
nivelului de percepție,conștientizare și ajustare a strategiilor de
învățare.
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Astfel, un lot experimental a inclus comunitatea de 46 de
subiecți, profesori de limba engleză din liceele teoretice ale
județul Bacău, coordonată de Prof. Luminița -Maria Balaban . Al
doilea lot de subiecți a cuprins 162 de profesori de limba engleză
și 200 de elevi din liceele județului Bacău.
Experimentului de constatare a vizat ansamblul de
comportamente

de

învățare

pe

dimensiunile

cognitivă,

metacognitivă, non- cognitivă și modalităţile de depășire a
dificultăților de învățare, cât și utilizarea strategiilor de învățare
ale elevilor (anticipare, controlul performanței, auto-reflecție) și
de predare .
Investigaţia iniţiată în etapa preliminară a experimentului
a fost structurată sub forma unei anchete pe bază de chestionar.
În vederea derulării acestei acţiuni, au fost alcătuite trei tipuri de
chestionare destinate fiecărei categorii de subiecţi implicaţi: cadre
didactice și elevi- Chestionarul pentru profesorii de Limba
engleză, Chestionarul Strategiilor de Predare și Învățare,
Chestionarul Strategiilor de Învățare ale Elevului și Interviul de
tip focus-grup
Chestionarul pentru profesorii de Limba engleză a fost
conceput pentru a răspunde online cu scopul de a surprinde
următoarele aspecte esențiale: tipologia dificultăților de învățare
întâlnite la elevi, frecvența comportamentelor de învățare pe cele
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trei componente structurale ale competenței a învăța să înveți,
identificarea dificultății de învățare frecvente la elevii claselor a
IX-XI-a și posibile strategii de depășire a ei, nevoia desfășurării
unor programe de intervenție pentru dezvoltarea competenței de
a învăța să înveți.
Interviul de tip focus-grup a fost aplicat elevilor din
clasele de liceu în etapa preexperimentală pentru a colecta date,
informații de la liceeni. Această metodă s-a focalizat pe coerența
demersului de învățare propus în cadrul investigației, utilitatea
predării și învățării reflexive, a strategiilor de învățare utilizate
de elevi, percepţia

liceenilor privind achiziţiile şi evoluţia

personală în activitatea școlară. Din punct de vedere al gradului
de libertate în formularea întrebărilor și pentru surprinderea unor
aspecte educaţionale de profunzime, care să ne completeze
tabloul dificultăţilor de învăţare și a modalităților de depășire a
lor am aplicat interviul semistructurat.. Focus-grupul a fost
utilizat ca metodă ajutătoare, participând un lot relativ omogen de
11 elevi.
Cercetarea constatativă a fost precedată de o etapă
preconstatativă cu rolul de diagnosticare a situației prezente
pentru elevii claselor a XI-a la probele de evaluare a
competențelor lingvistice la limba engleză, pe care , Guvernul
conform Ordonanței de Urgență inițiată de Ministerul Educației
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din România,ordinului din 19 mai 2021, a fost echivalată cu
examenul de bacalaureat [ 7 ].
Pornind de la aceste date, analiza descriptivă a rezultatelor
obținute de noi în urma aplicării instrumentelor prezentate arată
că profesorii de limba engleză investigați raportează o frecvență
crescută a dificultăților de învățare, cu preponderență pe
dimensiunile metacognitivă și non-cognitivă. Astfel, profesorii
admit faptul că elevii au tendința să nu conștientizeze și să regleze
propria învățare, să nu utilizeze strategii de planificare
metacognitivă, de automonitorizare și autoevaluare a învățării.
Clasificarea dificultăților de învățare frecvent întâlnite la elevii de
la treapta liceală de către profesorii de limba engleză denotă faptul
că elevii posedă mai puține cunoștințe despre învățare, dovedesc
abilități reduse de reflecție, argumentare, înțelegere a textelor
prezentate, au anumite probleme la autoreglarea metacogniției,
abordează învățarea de suprafață și nu utilizează prelucrarea de
profunzime şi creativă, reflexivă a informaţiei, dispun de abilități
scăzute de exprimare a mesajelor orale și scrise, de organizare a
informațiilor, nu dovedesc motivație intrinsecă. Identificarea
unor metode de lucru interactive și crearea unor situații de
învățare adaptate la contextual real sunt printre strategiile de
depășire a acestor dificultăți de învățare.
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De asemenea, din opiniile profesorilor și elevilor din licee
am constatat că, în general, elevii dispun de abilități reduse de
autoreglare a învățării, prezintă dificultăți în stabilirea propriilor
obiective de învățare, în identificarea, modificarea, adaptarea
strategiilor de învățare, în monitorizarea progresului, capacitățile
de reflecție asupra strategiilor sunt limitate, acestea generând
dificultăți de învățare la una sau mai multe discipline școlare.
Rezultatele etapei constatative au reprezentat premisele
desfășurării,

experimentului,destinat

scăderii

frecvenței

dificultăților de învăţare la elevii de clasa a IX- XI-a, prin
intermediul utilizării învățării strategice și reflexive. Aceste
constatări atrag atenția asupra antrenării elevilor prin intervenții
coerente în parcurgerea unor situații de învățare variate și în
acumularea experiențelor cognitive, metacognitive și noncognitive ce îi permit elevului transferuri importante către noi
situații de învățare.
Tot în etapa pre-experimentală a avut loc etapa de
pretestare, întreprinsă cu scopul de identificare în cadrul lotului
experimental a nivelului inițial privind abilitățile de reflecție
critică, reflecție metacognitivă și capacitatea de luare a deciziilor
strategice.
În grupul experimental au fost incluși 105 elevi din clasele
a IX-XI-a din trei licee teoretice din orașul Bacău care prezintă
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dificultăți de învățare la disciplina limba engleză (media școlară
a semestrului I al anului școlar 2020/2021 fiind între notele 4 și
6). Astfel, lotul de subiecți cuprinde elevi ale căror principale
limite sunt localizate predominant în direcția gestionării eficiente
a resurselor cognitive, metacognitive, motivaționale și afective.
Rezultatele etapei de pretestare ne-au condus la concluzia
că lotul experimental conține un număr impresionant de elevi care
nu dețin abilități reflexive și strategice în învățare sau care le
dovedesc la un nivel mediu. Analiza statistică descriptivă
efectuată ne arată că există o predominanță a scorurilor mici, la
variabila de reflecție metacognitivă înainte de începerea
experimentului (media scorurilor 3,02). De asemenea, elevii au
dovedit un nivel relativ scăzut al abilităților de luare a deciziilor
privind strategiile de învățare în situațiile de lectură (media
scorurilor 3,10), precum și capacități scăzute de reflectare asupra
conținutului și formei textului, de analiză critică a informațiilor
(media scorurilor 4,12). Concluziile privind nivelul inițial al
variabilelor urmărite la grupul experimental au fost fundamentate
de calcularea testului t pentru loturile perechi, în acest caz pragul
de semnificaţie fiind mult mai mare de 0,001.
De asemenea, în etapa de evaluarea a competențelor, am
fost interesați să analizăm în ce măsură cele trei variabile
corelează

între

ele.

Din
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analiza

coeficienților

de

corelație(Pearson) constatăm că între nivelul dezvoltării
abilităților de reflecție critică și nivelul abilităților de reflecție
metacognitivă există o corelație semnificativă statistic, dar nu
puternică, stabilită la r = 0,424. Totodată, se constată o corelație
pozitivă a abilităților de reflecție critică cu nivelul abilităților de
luare a deciziilor strategice (r = 0,510). De asemenea, nici între
nivelul capacităților de reflecție metacognitivă și cel al
capacităților de luare a deciziilor nu se constată o corelație
puternică (r = 0,499).
Așadar, putem afirma că există corelaţii semnificative, dar
nu sunt puternice între cele trei procese ce contribuie la
dezvoltarea competenței de a învăța să înveți, urmând ca în etapa
de după testare să analizăm comparativ rezultatele obținute de-a
lungul demersului experimental.
O primă concluzie care se desprinde din analiza efectuată
în rândul profesorilor de limba engleză este că, în acest caz, putem
afirma că dificultățile de învățare cele mai frecvente la elevii din
clasele liceale se concentrează preponderent în zona metacogniției,
a strategiilor de planificare, monitorizare, evaluare metacognitivă.
Datele obținute din răspunsurile profesorilor de Limba engleză
relevă faptul că dimensiunea cognitivă a comportamentelor de
învățare este cea mai bine reprezentată cantitativ și cu frecvența cea
mai mare de manifestare, ca evidență a profilului elevului care știe
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cum să învețe, iar dimensiunea metacogntivă, precum și cea noncognitivă (motivațională, socio-afectivă) sunt slab conștientizate.
Pentru a dezvolta competența de a învăța să înveți, profesorii de
limba engleză au subliniat necesitatea de intervenție educațională
cu crearea de oportunități de învățare formative, de exersare a
capacităților reflexive și strategice, de direcționare a propriei
învățări, de cunoaștere și înțelegere a strategiilor de învățare, de
luare a deciziilor în privința utilizării lor.
Analiza răspunsurilor oferite de profesorii din liceele
teoretice din orașul Bacău referitoare la strategiile de învățare
relevă faptul că elevii dispun de abilități reduse de autoreglare a
învățării. Cu o instruire adecvată pe aceste dimensiuni, elevii îşi
pot îmbunătăţi gradul de control în învăţare şi performanţă, astfel
multe dificultăţi reperate în special la elevii cu performanţe
scăzute pot fi înlăturate. Elevii cu dificultăți de învățare își
supraevaluează utilizarea strategiilor de învățare ca un factor
protectiv pentru a diminua efectele anilor școlari anteriori când au
experimentat eșecul școlar. Deficiențele în metacogniție datorită
dificultăților de învățare pot împiedica dezvoltarea abilităților lor
de a folosi strategiile de învățare în mod sistematic și eficient.
Preocuparea

cadrelor

didactice

pentru

remedierea

dificultăților de învățare prin stimularea metacogniției, exersarea
abilităților reflexive și critice, a comportamentelor de alegere a
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celor mai eficiente strategii denotă necesitatea proiectării unor
programe de intervenție care să cultive responsabilitatea elevilor
pentru propria învățare, să determine elevul să preia un rol activ
în procesul de învățare, să stimuleze prelucrarea în profunzime a
strategiilor pentru propria învățare, să determine elevul să preia
un rol activ în procesul de învățare, să stimuleze prelucrarea de
profunzime a capacităţii de a învăţa să înveţe.
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COMPREHENSIUNEA ȘI INTERPRETAREA UNOR
ELEMENTE DE CULTURĂ TRADIȚIONALĂ ÎN
SOCIETATEA MODERNĂ
Dorina PAICU, prof., drd.
Școala Gimnazială Poiana Stampei, Suceava, România
Oriunde, în Europa şi în lume, oricâtă unitate în diversitate
ar exista, ceea ce ne păstrează identitatea sunt graiul, portul şi
obiceiurile.
Elemente constitutive ale specificului inconfundabil cu care
poporul român se legitimează în faţa lumii, cultura, tradiţiile
noastre vin de demult şi-şi cer dreptul de a fi, dacă nu îmbogăţite,
măcar preluate şi transmise în caratele lor de frumuseţe şi
expresivitate. A intrat în obişnuinţă o expresie de genul “românii
au cel mai bogat folclor din lume”, fie că este vorba de cel
muzical, coregrafic, literar sau al obiceiurilor.
Având în vedere starea de lucruri care se perpetueaza în
zilele noastre, ne întrebăm dacă copiii copiilor noştri se vor mai
putea mândri să facă o asemenea aserţiune. De ce? Pentru că
tradiţiile, de toate felurile, ca expresie a fiinţei noastre naţionale
au intrat într-un con de umbră care se îngroaşă pe zi ce trece,
urmare firească a dezinteresului şi uitării la care sunt sortite într226

o societate, cum e cea românească, preocupările spirituale fiind,
prin forţa împrejurărilor, marginalizate.
Pentru ca generaţiile care ne urmează să cunoască
rădăcinile poporului şi evoluţia sa pe treptele istoriei, este de
datoria noastră, a celor cu misiunea de educatori, să le lăsăm cât
mai puţin alterată zestrea de care vorbeam, pentru a ne recunoaşte
şi a nu uita că am fost şi că suntem români.
Cunoscând importanţa culturii, în special a folclorului, şi
iubind mult muzica şi dansul popular, am considerat ca o datorie
de suflet pentru elevii noştri şi părinţii acestora, transmiterea
fondului de valori românesc, ştiut fiind faptul că un popor care nu
păstrează şi nu-şi cultivă cultura și tradițiile îşi va pierde
identitatea. Cunoaşterea, valorificarea şi transmiterea folclorului
bucovinean, de la Poiana Stampei în special, au fost mereu în
atenţia noastră la toate generaţiile de elevi pe care le educăm.
Cea mai importantă realizare în acest sens este proiectul
TRADIȚII, cu Cercul ,,Micii meșteșugari”, program ce se
derulează de 10 ani, și care și-a propus reînvierea unor tradiții,
obiceiuri și meșteșuguri din comunitatea Poiana Stampei, alături
de alte activități de promovare ce se desfășoară în localitate.
Tinerii trebuie să se familiarizeze cu activităţile care se
practicau sau care se mai practică în zonă, având caracter
folcloric: şezători, hore, clăci, descântece, nunţi, botezuri,
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înmormântări; trebuie să-și formeze deprinderi de a practica
meserii tradiţionale: ţesut, cusut, lemnărit, cojocărit şi să se
inițieze în tainele meşteşugurilor, cum ar fi încondeierea ouălor
de Paşti, țesutul, cusutul, pictura religioasă pe lemn sau pe sticlă,
sculptură în lemn. În același timp, trebuie să recunoască portul
popular şi obiectele tradiţionale locale prin caracteristicile de
autenticitate.
O prioritate este, evident, colecţionarea de folclor autentic
(strigături, cimilituri, ghicitori, zicători, proverbe, descântece,
legende,

texte

specifice

obiceiurilor

de

peste

an

și

ceremonialurilor de trecere etc.), formarea simţului estetic şi a
dragostei pentru tot ce înseamnă folclor şi tradiţii deoarece tinerii
de astăzi vor deveni viitori organizatori de manifestări culturalartistice, păstrători și promotori ai valorilor tradiționale locale,
zonale, naționale.
I. Formare de competențe, valori și atitudini
Se urmărește, pe parcursul derulării proiectului, formarea la
tânăra generație, a anumitor competențe generale:
1. Comprehensiunea și interpretarea fenomenelor de cultură
și civilizație tradițională românească;
2. Argumentarea înțelegerii problematicii vizate atât în
pregătirea teoretică, cât și-n cea de aplicații - cercetare în teren.
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Etapele necesare dobândirii competențelor generale s-au
concretizat în competențe specifice:
 Cunoașterea, înțelegerea și interpretarea formelor și
fenomenelor tradiționale ale comunității din localitatea Poiana
Stampei;
 Valorificarea experienței străbunilor prin preluarea
valorilor și practicarea lor;
 Plierea informațiilor pe activități practice, de cercetare, și
de creare de valori autentice;
 Grefarea cunoștințelor achiziționate pe parcursul unui an
pe cele existente deja, pentru a putea compara diferitele stiluri
existente în zona folclorică Bucovina;
 Incitarea spiritului național, prin raportarea la valorile
europene;
 Utilizarea unor strategii specifice de comunicare orală și
scrisă cu scopul înțelegerii, interpretării și valorificării tradițiilor
din localitatea Poiana Stampei;
 Argumentarea însușirii de competențe teoretice și practice
prin prezentarea produselor realizate.
Proiectul și-a fixat anumite obiective de referință, necesare
asigurării finalității acestuia:
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 să-i influențeze pe tineri în formarea unui sistem de valori
viabil, ancorat în spiritualitatea neamului, dar raportat la valorile
prezentului și ale viitorului;
 să le dezvolte capacitatea de observație, de comparație, de
analiză și de selecție a elementelor specifice localității Poiana
Stampei, pentru a le transfera urmașilor;
 să le dezvolte spiritul competitiv, simțul critiv și cel
estetic, utile în formarea unor atitudini corecte față de valori sau
față de nonvalori;
 să-i determine să se angajeze în acțiuni care să le fructifice
energia creatoare, pentru realizarea de produse originale, de
calitate;
 să le cultive sentimentele de adeziune la tradițiile
colectivității din care fac parte;
 să păstreze și promoveze valorile locale autentice pe plan
național și internațional.
Într-un demers educațional de calitate, extrem de
importantă este creearea de valori și atitudini, în acest caz
avându-se în vedere:
•

asimilarea valorilor comunității, în vederea păstrării

specificului local, parte integrantă a specificului zonal și național;
•

cultivarea unei atitudini pozitive față de valorile

tradiționale românești;
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realizarea unor reprezentări culturale în raport cu

•

moștenirea spirituală a colectivității Poiana Stampei;
formarea și dezvoltarea interesului față de comunicarea

•

interculturală.
Modalități de evaluare au constat în chestionare, proiecte,
portofolii, prezentări PPT, creații literare tematice; evaluarea unor
produse rezultate din proiect: țesături, cusături, pictură pe lemn
sau sticlă, pirogravură pe lemn, ouă încondeiate, podoabe;
concurs gastronomic; evaluarea interpretării unor creații populare
originale culese din comunitate; expoziții, concursuri, festivaluri;
programe artistice cu valorificarea materialului cules; articole în
presă; emisiuni radio și TV.
II. Elemente de conținut
Cele mai importante etape ale proiectului și activitățile de
cercetare derulate au acoperit o gamă diversificată de elemente
etnografice și folclorice, menite să formeze tinerilor reprezentări
clare despre bogăția moștenirii lăsate de înaintași și datoria pe
care o au de a perpetua și a promova acest tezaur identitar.
•

Explicarea noțiunilor de ,,folclor” și ,,folcloristică”;

•

Analiza și conceperea tipurilor de chestionare necesare
în cercetarea folcloristică;

•

Omul-participant activ la viața social-politică a
localității Poiana Stampei;
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•

Aplicații în teren ( organizarea grupelor și a temelor de
cercetare):

Grupa I: componența comunei (șapte sate); perimetrul
locuibil; instituții de cultură (Casa de Cultură; Casa-muzeu);
Biserica, cursul râului Dorna, stiluri arhitecturale;
Grupa II: flora spontană-utilizări în medicina populară;
ustensile în gospodărie; rețete și bucătărie tradițională; oameni ce
practică medicină populară;
Grupa III: portul popular al locuitorilor din Poiana Stampei,
meserii specifice, unelte agricole, calendarul muncilor agricole,
culturi specifice, fânețe montane;
Grupa IV: obiceiuri și tradiții populare: hora satului,
scrânciobul, cântece populare; texte aferente obiceiurilor de peste
an-urături; texte utilizate în ,,ciclul vieții” (naștere, nuntă,
înmormântare),

descântece,

urări,

instrumente

muzicale,

calendarul creștin și cel laic.
• Ordonarea materialului obținut în activitatea de cercetare;
• Întâlnire-dezbatere cu membri ai comunității Poiana
Stampei;
• Pregărirea formațiilor care vor participa la activități de
evaluare din cadrul proiectului;
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• Susținerea unui spectacol cu evoluția formațiilor
localității Poiana Stampei- Ansamblul folcloric ,,Poienița “și
Grupurile vocale ,,Flori de merișor”și ,,Flori de pe Dorna”;
• Prezentarea unor tradiții și obiceiuri în cadrul proiectului
,,Tradiții”;
• Moment artistic în cadrul spectacolului ,,Sfântă seară de
Crăciun”, organizat anual pe scena Casei de Cultură Poiana
Stampei;
• Elemente specifice portului popular din comuna Poiana
Stampei;
• Specificul arhitecturii locuințelor din comuna Poiana
Stampei;
• Identificarea și clasificarea obiceiurilor legate de marile
evenimente din viața omului;
• Reflectarea aspectelor specifice portului popular și a
obiectelor de decor, prin realizarea de produse în cadrul cercului
,,Micii meșteșugari”;
• Prezentarea generală a obiceiurilor legate de Sărbătorile
Prepascale și Pascale:
Postul Mare, spovedania, împărtășania, vecernia, Săptămâna
Mare (Deniile, Joia Mare, prohodul) încondeiatul ouălor,
Săptămâna Luminată;
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• Participări la programul ,,Paște în Bucovina”; ,,Joia Mare
la Poiana Stampei”; ,,Drumul ouălor încondeiate”;
• Sărbătorile Prepascale, Pascale și cele de după Paști, până
la Înălțarea Domnului-transferuri creștine ale unor sărbători vechi
(păgâne), aparținând culturilor ebraică și romană;
• Credințe și obiceiuri populare legate de Florii și de florile
de primăvară;
• Oul încondeiat-simbol cultural bucovinean-simboluri
cromatice, simboluri ornamentale;
• Participări

la

expoziții,

concursuri,

festivaluri

-

Ciocănești, Moldovița, Vlădeni;
• Ateliere de creație;
• Prezentarea generală a uneltelor și a instrumentelor
folosite de locuitorii satului la treburile casei și la munca
câmpului;
• Pregătirea și susținerea unor scenarii care țin de botez,
nuntă, înmormântare, post, câșlegi etc. în cadrul unei Șezători la
Casa-muzeu din Poiana Stampei;
• Participare la Festivalul- Concurs județean de folclor
,,Comori de suflet românesc”;
• Prezentarea Proiectului

„Tradiții” la sesiunea de

comunicări ,,O educație de calitate prin valori multiculturale”, cu
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prilejul Festivalului Național ,,Flori de pe Dorna” - Poiana
Stampei.
Toate aceste acțiuni fac parte dintr-un program mai amplu,
care vizează, în primul rând, educarea tinerei generații prin și
pentru valori. Păstrarea datinilor şi obiceiurilor specifice este un
mod prin care tradiţia rămâne vie în sufletele tuturor,
perpetuându-se în rândul generaţiilor care se succed și moştenesc
astfel o zestre spirituală de excepţie.
Ne vom aminti că suntem români, că aparținem unei
anumite comunități, prin ceea ce avem mai de preţ; tradiţiile,
preluate de copii cu talent şi imaginație, este esențial să fie redate
vieţii pentru a dăinui în timp. Dacă reuşesc să vieţuiască, e doar
rodul muncii pătimaşe a unor oameni care sfinţesc locul unde
trăiesc şi muncesc.
1.
2.
3.
4.
5.
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ROLUL FEMEII ÎN SOCIETATEA ANTICĂ
Rodica PANAGUȚA
Colegiul Național de Comerț al ASEM
Rezumat: In materialul propus se prezintă aspectul
competitiv al elevilor în educarea cunoștințelor cheie ale istoriei.
De asemenea, se abordează cunoașterea unor informații despre
rolul femeii în societatea antică.
Cuvinte cheie: femeie, epocă, matriarhat, patriarhat,
dovezi.
Scop: Crearea oportunităților elevilor din clasele a X-a-a
XII-a, interesați de domeniul istoriei, pentru valorificarea
cunoștințelor dobândite în dezvoltarea spiritului competitiv.
Scopul pledoariei mele este încercarea de a scoate la
lumină adevărul despre rolul și locul femeii în societatea antică,
subiect care are menirea de a motiva femeile zilelor de azi,în a se
opri din mersul lor firesc și de ași adresa câteva întrebări despre
ce vor să obțină în viață, și daca valorifică oare la cote maxime
toate posibilitățile pe care le oferă timpurile în care trăiesc?!
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Statutul femeii în antichitate varia de la o civilizație la alta, dar în
general poziția socială a femeii era inferioară față de cea a
bărbatului.
Un proverb hindus spunea:,,Că un popor valorează cât
valorează femeile lui”.
Ce paradox, civilizațiile lumii antice care stau la temelia
civilizației universale, cele ce au pus bazele științei, filosofiei și
matematicii au lăsat drept moștenire omenirii

capodopere

arhitecturale, care sunt apreciate drept minuni ale lumii, ei au
considerat că rolul femeii este în a perpetua specia umană. Țin să
menționez însă, că lucrurile nu au funcționat din totdeauna la fel
pe parcursul epocii antice.
În perioada matriarhatului, acea perioadă timpurie din
istoria lumii, situată în preistorie, apartenența la gintă se stabilea
pe linie descendentă maternală. Matriarhatul a cunoscut două faze
de dezvoltare: prima fază – timpurie, în care exista un anumit
echilibru între sexe şi faza – dezvoltată, în care femeia domină
viaţa socială, datorită creşterii în importanţă a agriculturii
practicată de femei cu tehnica incipientă a săpăligii. În principiu,
se poate vorbi, desigur, despre o descendenţă pe linie maternă,
matriarhală sau uterină, prin care sunt recunoscute ca rude numai
persoanele care coboară din linia mamei .
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Odată cu apariţia familiei pereche se trece cu timpul la
patriarhat, formă de organizare socială în care gradele de rudenie
sunt socotite în linie masculină, iar bărbatul este considerat șef al
familiei, cu rol predominant în viața comunității şi în acest caz
moştenirea trecând nemijlocit la copii sau la familia bărbatului.
Dispariţia matriarhatului a însemnat o cotitură radicală în viaţa
istorică a femeilor. Bărbatul i-a impus femeii fidelitate conjugală,
prefăcând-o astfel, o sclavă a plăcerilor lui şi o „simplă maşină de
procreat copii” [1,paj.107].
Bărbatul devenind stăpân atotputernic al familiei, statutul
femeii rămase dublu inferior. După desfiinţarea matriarhatului
situația femeii s-a înrăutăţit căpătând statutul de prim sclav,
exploatată şi subordonată lui „pater familias” [2, paj. 29].
Este adevărat că imaginea familiei bazată pe dominaţia
bărbatului s-a conturat şi consolidat mult prin ajutorul dat de
religie, în special de religiile monoteiste .
Istoria antică reprezintă dacă nu cel mai spectaculos capitol
cronologic al istoriei umanităţii, cel puţin un palier temporal care
continuă să stimuleze imaginaţia cercetătorilor şi a pasionaţilor
de istorie deopotrivă , deoarece sursele istoriei antice sunt, în bună
măsură, altele decât cele ale istoriei moderne. În reconstituirea
trecutului și identificarea adevărului istoric despre rolul femeii în
societatea antică ne servesc ca sursă de informare pasajele din
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lucrările autorilor antici în care aceștia tangențial fac trimitere la
femeile epocii în care au trăit și activat.
Statutul femeii în Egiptul antic era cel mai înalt din acea
vreme. Ea avea drepturi egale cu cele ale bărbatului, dispunea de
mai multă libertate și mai multă putere.
Din punct de vedere economic femeile nu erau dependente
de soțul lor. Ei îi era permis sa ocupe orice poziție în ierarhia
socială și putea chiar să conducă țara. Exemplu sunt femeile
faraon Cleopatra VII (69–30 î.Hr.) și Nefertiti (1370-1330 î.Hr.).
Nefertiti a condus Egiptul după moartea soțului ei, Amenhotep al
IV-lea, iar Cleopatra VII, fiica lui Ptolemeu al XII-lea, a devenit
faraon când avea aproximativ 17 ani[3].Femeia avea dreptul sa
dețină clădiri și proprietăți, avea dreptul să împrumute bani, să
semneze contracte. Avea dreptul să intenteze divorțul și să apară
în tribunal cu martori. La egipteni , familia era o sursa de relaxare
având dreptul să meargă la petreceri împreuna cu soții lor. Pe
lângă drepturi, femeile egiptene aveau și unele obligații. Femeile
rămâneau acasă pentru a avea grijă de copii și de gospodărie,
preparau mâncarea, confecționau și articolele de îmbrăcăminte,
cei mai înstăriți aveau servitori sau sclavi pentru a face munca,
dar era de datoria stăpânei casei să îi supravegheze. În comparație
cu standardele antice, în Egiptul Antic femeia era destul de
democratică. Interesant este momentul, că în Egiptul Antic, nu
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trebuia ca moștenitorul să fie un băiat, în plus femeia putea să își
păstreze numele de familie după ce se căsătorea.
În Grecia antică ,femeia putea să dețină îmbrăcăminte,
bijuterii, sclavi personali. Fiecare femeie avea un gardian, soțul,
sau cel mai apropiat bărbat născut în familie care deținea controlul
asupra vieții ei, nu avea nici un drept politic sau economic.Datoria
nevestelor era să nască și sa asigure confortul bărbatului său. Ele
ieșeau în afara casei, doar foarte rar și numai însoțite de către
sclave, cu ocazia participării la diferite festivaluri sau funerarii.
Despre o femeie văzută singură pe stradă se credea că este
sclavă, prostituată sau concubină. Femeile grecilor nu aveau voie
sa iasă din camera lor atâta timp cât bărbatul avea oaspeți[4].Cu
toate că femeile erau limitate în drepturi, libertate și erau
considerate ființe inferioare, acestea aveau dreptul să divorțeze.
Dar totul nu era așa ușor, deoarece aceasta scria o petiție ce era
aprobată doar în cazul că femeia a fost maltratată și plus la asta
aceasta trebuia să fie susținută de tată.
În Roma antică femeile ce aparțineau familiilor înstărite
nu erau nevoite să lucreze, munca fiind rezervată sclavilor și
claselor inferioare. Femeia trecea de la autoritatea tatălui la cea a
soțului, chiar și o văduvă bogată avea nevoie de un bărbat pentru
a-i supraveghea averea. [5].Femeii nu îi era permis să dețină
afaceri proprii. Principala ocupație a femeii era îngrijirea casei și
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creșterea copiilor. Femeile sărace erau nevoite să muncească
pentru a putea trăi. Femeile sclave lucrau ca servitoare, sau ca
menajere personale ale doamnelor din clasele superioare.
Educaţia femeilor era un subiect controversat în societatea
romană. Abilităţile de bază, precum scrisul și cititul, erau învăţate
de majoritatea fetelor din clasa de mijloc și cea superioară, unele
familii angajând profesori privaţi pentru a-și învăţa fiicele
gramatica greacă. Toate abilităţile pe care le dobândeau femeile
romane le ajutau să își găsească viitorul soţ. Deși sunt foarte
puţine scrieri ale femeilor din Antichitate descoperite astăzi, nu
înseamnă că acestea nu scriau.Copilăria trecea foarte rapid pentru
fetele romane, deoarece legea permitea căsătoria lor la vârsta de
12 ani. În ajunul nunţii sale, copila trebuia să renunţe la jucării și
la lucrurile copilărești. Jucăriile erau îngropate alături de fete,
dacă acestea mureau înainte de a ajunge la vârsta mariajului.
Evoluţia statutului femeii la traco-geto-daci nu ne este
cunoscută. Desprepoligamiapracticată la traci, vorbescHerodot,
cu PomponiusMela, Heraclit din Pont șiSolinus, la modul general.
ÎladăugămpeMenandru de undecopiazăStrabonșipe Arian care
introductangențialșigețiiîncerculpoligamilor.Prima

informaţie

consistentă este oferită de Herodot (sec. V î.Hr.). În fragmentul
care descrie obiceiurile tracilor, citim: „… fiecare ţine în
căsătorie mai multe femei… nevestele şi le păzesc cu
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străşnicie…”[6, paj. 6]. Menandru (sec. IV î.Hr.), cunoscut autor
de comedii, citat de Strabon (sec. II), evocă poligamia tracilor:
„Iată ce spune despre ei Menandru, desigur fără a plăsmui ceva,
ci respectând realitatea istorică: «Aşa suntem noi, tracii toţi, şi
mai ales geţii – mă mândresc că mă trag din neamul acestora din
urmă – nu suntem din cale afară de cumpătaţi… Nici unul dintre
noi nu ia o singură femeie, ci zece, unsprezece sau douăsprezece,
şi unii chiar mai multe. Când se întâmplă să moară cineva care na avut decât patru sau cinci neveste, cei din partea locului spun
despre el: bietul de el n-a fost însurat, n-a cunoscut iubirea»” [7,
paj. 3].
Mai multe informaţii despre procedura căsătoriei ne parvin
de la Pomponius Mela (sec. I): „… fetele de măritat nu sunt date
bărbaţilor de către părinţi, ci în mod public sunt cumpărate spre
a fi luate în căsătorie sau vândute (cu zestre). Se face într-un fel
sau altul, după cât sunt de frumoase şi de cinstite. Cele cinstite şi
frumoase au un preţ bun. Pentru celelalte se caută cu bani cineva
care să le ia de soţie” [8, paj. 21]. În familia regală a lui Decebal
femeia se bucura de respect şi protecţie. Sunt istorici care
consideră ,că scena XXX de pe Columna lui Traian trebuie pusă
în legătură cu prizonieratul surorii lui Decebal . DioCassius (sec.
II) este sursa unei informaţii interesante: „Traian puse mâna pe
munţii cei întăriţi cu ziduri... Din pricina aceasta şi mai ales după
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ce, în acelaşi timp, Maximus prinse pe sora lui şi luă o cetăţuie
puternică, Decebal fu gata să se învoiască la toate cele ce i s-ar
fi poruncit...” [9, paj. 9]. Este posibil ca între cauzele care l-au
obligat pe regele dac să accepte pacea grea din 102, un rol major
să-l fi jucat încercarea lui Decebal de a-şi elibera sora,
îndeplinindu-şi, astfel, o îndatorire de onoare faţă de un membru
de vază al familiei sale.
În concluzie, așadar , ajungem la ideea că femeia în
societatea antica trăia într-o totală ignoranţă, era mereu
ameninţată de pedepsele bărbatului şi lipsită de lumina culturii,
iar preceptele religioase şi sociale

o transformau în roabă

destinată muncii casnice şi plăcerilor bărbatului.Pentru a înțelege
cum a evoluat statutul femeii contemporane, este necesară o
trecere în revistă a rolurilor pe care le-a avut aceasta pe parcursul
timpului, încă din epoca primitivă.
Astfel, vor fi mai ușor de identificat originile unor
comportamente, atitudini și prejudecăți existente în rândul
societății actuale cu privire la multiplele roluri ale femeii moderne
raportate la mediul căruia îi aparține: familie, serviciu,
societate.Ele își doresc drepturi și recompense egale cu ale
bărbaților. Au acces la același tip de educație și locuri de muncă.
Totuși, oricât de mult ar încerca să fie considerate egale ale
bărbaților, femeile întâlnesc o barieră culturală care le impune
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acestora să respecte cutumele unei societăți patriarhale ,unde
femeii îi este rezervată funcția de adiminstrator al gospodăriei și
responsabil de creșterea copiilor.
Astfel, o mare parte din femeile contemporane se văd în
fața unor situații în care trebuie să-și organizeze timpul astfel,
încât să poate îndeplini ambele roluri: soție/mamă și femeie de
carieră.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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COMPLEXITATEA EDUCAȚIONALĂ A PRINCIPIULUI
INTEGRALITĂȚII
Nina PETROVSCHI,
Institutul de Științe ale Educației
Summary: In the article it is analyzed the phenomenon of
school learning, in relation to that of integration, which situates
the learning process in the global perspective of knowledge,
develops new skills to perceive new relationships, builds an
integrative environment in which students meaningfully relate
school experiences and shapes its freedom of action. In this new
context, integrity is relevant in the approach from various
perspectives, to emphasize the formation of lasting values,
attitudes and skills, to transform learning into a process with
sustainable and effective results.
Keywords: integration, integration, integrated learning,
principle of integrity
Principiul de integralizare, ca modalitate de organizare a
conţinuturilor educaţionale, a fost aplicat de la începutul
întemeierii şcolii de către sofiştii greci care defineau programul
enkyklios paidea – învăţămînt conceput pentru a oferi elevului un
orizont unitar al fundamentelor educaţiei intelectuale. Odată cu
evoluţia spre specializare pe domenii de cunoaştere şi cercetare
ştiinţifică, acestea au fost limitate şi separate.
Această realitate ştiinţifică nu mai corespunde exigenţelor pe
care le înaintează noile realităţi ale vieţii. Oamenii tot mai mult se
specializează conform problemelor vieţii care au un caracter
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complex şi rezolvarea lor impune corelaţii rapide şi acţiune
contextualizată. Astfel, pentru a se integra cu succes în societatea
contemporană elevii trebuie să posede competenţe de rezolvare a
problemelor tot mai complexe, de luare a deciziilor, de a percepe
noi relaţii, de construcţie a unui mediu integrator în care să
relaţioneze cu sens experienţele şi să-şi modeleze libertatea de
acţiune în conformitate cu valorile acestuia. În acest nou context al
educaţiei, integralitatea este necesară pentru a aborda din diverse
perspective fenomenele, pentru a construi structuri mentale
dinamice, flexibile, capabile să sprijine deciziile cele mai potrivite,
pentru a situa procesul de învăţare în optica globală a cunoaşterii,
în care se motivează şi se dezvoltă puterea elevului de a percepe
noi relaţii şi de a crea noi modele şi structuri.
Prin urmare, integralizarea presupune construcţia unui mediu
integrator în care elevii vor putea să relaţioneze cu sens
experienţele şcolare între ele, cu cele din afara şcolii şi cu propriile
nevoi şi interese. Astfel, integrarea poate fi definită ca un proces de
asimilare progresivă a comportamentelor şi conduitelor mediului
integrator, în scopul formării unor modele comportamentale, ceea
ce ar însemna modelarea libertăţii de acţiune a elevului în
conformitate cu cerinţele, normele şi valorile mediului integrator[1,
p.30].
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La etapa actuală abordarea unei cunoaşteri integralizate se
impune prin două dimensiuni: cognitivă şi socială. Dimensiunea
cognitivă reflectă structurile disciplinare bazate pe acumularea,
ierarhizarea şi organizarea structurală, care încep a fi inadecvate în
raport cu contextele contemporane de aplicare a cunoaşterii.
Dimensiunea socială îşi reflectă acţiunea prin natura contextelor
sociale în care este utilizată cunoaşterea. Astfel, în sensul unei
adecvări între cele două dimensiuni, devine evidentă corelaţia
dintre epistemologic şi social în generarea cunoaşterii integrate.
Esenţa problemei integrării cunoştinţelor constă în
existenţa contradicţiei dintre universul integralizat şi totalitatea
cunoştinţelor ce nu are integralitate atât la nivel uman, cât şi la
nivel social. În opinia T. Callo, cauza lipsei de integralitate a
cunoştinţelor umane, în context social, este ca urmare a evoluţiei
ştiinţei în „lumea interioară a fiinţei umane”, din motivul că
legăturile dintre elementele separate ale cunoaşterii nu se
determină în baza cerinţelor sistemului, dar în baza unor
elemente mai pline energetic: senzaţii, emoţii, aprecieri. Lipsa
integrării cunoştinţelor scade substanţial eficacitatea activităţii
intelectuale din mai multe considerente: contradicţie dintre
elementele separate de cunoştinţe referitor la probleme concrete;
dificultatea de a găsi în memorie informaţia necesară din cauza
legăturilor asociative suplimentare; dificultatea de determinare a
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posibilităţii sau imposibilităţii de aplicare a informaţiei necesare
pentru un caz concret[2, p.25].
În general, conceptul de integrare este explicat drept
acţiune de a interrelaţiona diverse elemente în scopul construirii
unui tot întreg, armonios şi de nivel superior. Astfel încât
conceptul de integrare adună părţile separate într-un tot întreg,
iar integrarea părţilor conduce la un nou produs, care depăşeşte
suma acestor părţi. Integralitatea presupune starea a ceea ce este
întreg, un anumit sistem, o unitate[3, p.18].
Prin integralizare are loc producerea unei înţelegeri unitare,
multiaspectuale, profunde a conceptelor învăţate şi ca rezultat se
obţin performanţe şcolare de tip integrat, exprimate în termeni
de competenţe funcţionale, necesare în viaţă. Integralizarea
domeniilor de conţinut apropiate şi centrarea procesului
educaţional pe formarea de competenţe asigură dezvoltarea
integrală a personalităţii. În felul acesta integralitatea, ca unitate
a diversităţii, este un instrument de totalizare[2, p.15].
În

linii

generale,

integralitatea

situează

procesul

educaţional într-o viziune globală a unicităţii cunoaşterii
ştiinţifice şi pune în prim plan coerenţa şi logica ansamblului de
cunoştinţe din diverse domenii ale ştiinţelor fundamentale.
Abordarea integralizată derivă din unicitatea cunoaşterii
ştiinţifice, specifică domeniilor de cunoaştere şi anume:
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ansamblul comun de noţiuni, concepte ştiinţifice, sistemul
metodologic unic de cunoaştere ştiinţifică, valorile general
umane comune etc.
Din perspectiva învăţării, integrarea prevede stabilirea
relaţiilor de convergenţă dintre activităţile şcolare, centrarea pe
procese integratoare, relaţii între concepte şi fenomene din
domenii diferite, corelarea rezultatelor învăţării cu situaţiile din
viaţa cotidiană, rezolvarea de probleme, situaţii de problemă,
situaţii de viaţă. Prin integrare, subliniază L. Ciolan, se înţelege
atât procesul cât şi rezultatul procesului prin care un element nou
devine parte integrantă a unui ansamblu existent[4].
În integrarea pedagogică nu există o ierarhizare din punct
de vedere valoric, nu există un nivel optimal al integrării.
Integrarea este determinată de o serie de variabile, cum ar fi
scopul integrării, obiectul integrării, nivelul de competenţă al
profesorului, tipul de curriculum. Dar indiferent de nivelul de
integrare aplicat, organizarea procesului de învăţare se centrează
pe principiul bazat pe o viziune holistică (opţiune pentru o
strategie ”totală”, completă) şi constructivistă (construirea
propriei cunoaşteri) asupra celui ce învaţă. Reiese că integrarea
este un proces dinamic, ce se mişcă de la un nivel la altul, de la o
treaptă la alta a conţinutului.
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Integrarea situează procesul de învăţare în optica globală a
cunoaşterii, conduce la stabilirea de relaţii între cunoştinţele,
capacităţile, competenţele, atitudinile şi valorile ce aparţin unor
discipline şcolare distincte. Constatăm deci că integrarea ajută
subiecţii să identifice legăturile nu numai între ideile şi procesele
dintr-un singur domeniu, dar şi între ideile şi procesele din
domenii diferite şi din lumea din afara şcolii, acestea asigurând
dezvoltarea integrală a elevului. Integralitatea depăşeşte rolul
primar al cunoaşterii. Prin combinaţii noi se ajunge la sinteze de
probleme fundamentale, la formularea de teorii cu un grad mai
mare de generalitate, la construirea unui ansamblu coerent asupra
teoriei

şi

practicii,

la

o

valorificare

adecvată

a

interdisciplinarităţii[5, p.165].
Integralitatea pedagogică are la bază concepţia holistică sau
integraţionistă a cercetărilor ştiinţifice, care a demonstrat
imposibilitatea unei singure ştiinţe/educaţii, de a cerceta global,
în a înţelege şi a explica probleme complexe ale realităţii. Ea
presupune interacţiunea, completarea domeniilor de studii,
corelarea procesului de formare cu cel de evaluare, acestea având
ca rezultat întregirea acţiunii educative.
Modelul holidinamic (holist) sugerează posibilitatea
organizării curriculumului astfel încât, de-a lungul procesului de
formare, învăţarea elevului să progreseze dinspre „periferia
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comportamentelor” spre „centrul trăirilor intime şi profunde ale
elevului”[7, p.224]. A avea o viziune holistică a unui fenomen
înseamnă a avea o viziune globală şi sintetică a acestuia,
înseamnă a cerceta dincolo de elementele constitutive, structurile
şi relaţiile funcţionale care unesc ansambluri şi subansambluri,
înseamnă a avea o cultură a învăţării[6, p.159].
Integralitatea, ca unitate a diversităţii, este un instrument de
totalizare, care se deosebeşte de interconexiune şi interrelaţie,
care sunt doar nişte legături ce se stabilesc fie în interiorul unui
întreg, fie între două părţi, dintre care una este dependentă de
cealaltă, sau nişte sume, în care fiecare element are anumite
trăsături caracteristice şi se unesc doar ca o sumă în care
excluderea unui element nu influenţează ansamblul de elemente.
Spre deosebire de integralitate, abordarea holistică sau globală are
un cadru de vizualizare mai larg, stabilind legături şi în exterior[3,
p.15].
Integrarea

cunoştinţelor

presupune

câteva

procese:

sistematizarea cunoştinţelor acumulate; obţinerea cunoştinţelor
noi şi integrarea în cele existente; planificarea procesului exterior
de obţinere a cunoştinţelor cu scopul ridicării efectivităţii
integralizării. În felul acesta, integrarea este un proces alcătuit din
trei componente: ceea ce cunoaştem, cel ce cunoaşte şi
cunoaşterea însăşi. La integrarea cunoştinţelor sunt esenţiale
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următoarele criterii: a integra toată informaţia; a exclude
contradicţiile interioare; universalitatea (posibilitatea de a descrie
orice informaţie, de la un fenomen unitar până la generalizări
filosofice); legătura, existenţa legăturilor între evenimente,
procese, fenomene; caracterul activ – posibilitatea de a genera o
nouă cunoaştere [2, p.26].
Este clar că nu se vrea o eliminare a uneia dintre cele două
alternative posibile de învăţare: o pregătire intelectuală de fond
sau formarea unor competenţe cât mai strâns legate de o activitate
practică utilă a elevului. Problema constă nu în a exclude una sau
alta, dar de a găsi un echilibru rezonabil între ele. Găsirea acestui
echilibru între pregătirea „de fond” şi cea aplicativă, ca şi între
raţionalitatea economică pe termen scurt (cu primatul cantităţii)
şi cea pe termen lung (cu accentul pe calitate), este un ţel de durată
mai mult decât o realizare de moment. Cu alte cuvinte, fiecărei
generaţii îi revine sarcina de a defini acest optim în funcţie de
cerinţele concret-istorice ale timpului. Astfel, fiecare elev trebuie
să acumuleze un anumit volum de cunoştinţe de cultură generală,
care să-i permită o orientare corectă şi rapidă în raport cu diferite
evenimente, fenomene şi procese. Acest lucru nu înseamnă
neapărat înmagazinarea unor şiruri nesfârşite de date. Dimpotrivă
chiar, memoria lui va fi ferită de excese, fiind bine organizată
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mintea. Prin urmare, accentul va fi pus nu pe cantitatea de
informaţie, ci pe capacitatea de a opera cu această informaţie.
În felul acesta, constatăm că cunoaşterii îi este specific un
caracter viu şi dinamic, iar ceea ce contează cu adevărat în
învăţare este faptul ca să se aplice cu cât mai multă rigoare
metodele sale specifice de analiză şi cultivarea capacităţii de a
asimila permanent noi achiziţii cognitive. Sintetizând într-un
cadru hermeneutic specificările integralităţii, putem constata
următoarele caracteristici definitorii ale acesteia:
•

integralitatea este un fenomen, dar neintenţionat este şi o
procesualitate;

•

este mai mult decât suma părţilor, adică stimulează un
efect mai bun;

•

nu are „personalitatea” sa, nu este un obiect în sine, ci un
instrument în atingerea unui scop;

•

reclamă o ordine riguroasă, perfectă, însumând o
multitudine de raţionalităţi;

•

presupune o puternică legătură cu viaţa, cu realitatea, cu
cotidianitatea;

•

este orientată mai mult spre formarea valorilor şi
atitudinilor, relaţionând diverse discipline în structurile
mentale ale elevilor [8, p.62].
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Din cele analizate mai sus, reiese că organizarea educaţiei,
pornind de la probleme, realităţi ale vieţii, de la experienţele
cotidiene ale elevilor, contextul în care ei trăiesc, ar contribui la o
mai bună contextualizare a învăţării, accentul fiind pus pe
formarea valorilor, atitudinilor şi competenţelor transversale.
Acest mecanism ar oferi un model de învăţare ce trece dincolo de
rigiditatea şi orientarea excesiv academică a disciplinelor
tradiţionale, transformând-o într-un proces cu rezultate durabile
şi eficiente pentru dezvoltarea personală şi socială a elevului.
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FOLCLORUL TRADIȚIILOR CALENDARISTICE:
ORIGINE ȘI CLASIFICARE
Iulia POSTOLACHI, asistent universitar,
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi
drd., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”,
Chișinău, RM
Abstract: The article treats the problem of the origin of
the folklore of the calendar traditions, evoking at the same time
some taxonomies of this category of folklore. Beginning with the
18th century, the folklore of calendar traditions became the object
of study and of the reflections of several researchers, including
D. Cantemir, A. Hasdeu, C. Negruzzi, V. Alecsandri and others,
which contributed to the delimitation of calendar traditions as an
important sphere of popular spiritual culture. The classifications
developed over time have capitalized on the "ethnographic"
dimension, which refers to the classification of calendar dates
according to the four seasons (winter, spring, summer and
autumn) and the "philological" one, which evokes the folklore
genera and species, observed at the numerous and various
holidays.
Keywords: folklore, customs, tradition, manner, calendar
holidays, ethnographic classification, philological classification.
Folclorul tradițiilor calendaristice constituie o sferă
importantă a culturii spirituale populare. Explicarea semnificației
și originii obiceiurilor și poeziei calendaristice românești, la fel
ca și explicarea acestor tradiții, este un subiect complex, or ele au
suferit, de-a lungul existenței, diferite modificări. Cert este faptul
că folclorul, legat de ritualurile sărbătorilor de an, face parte din
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cele mai vechi genuri ale creației poetice populare. Astăzi, când
se acordă tot mai mare atenție reluării și dezvoltării tradițiilor
populare laice - mijloc de educație patriotică - se face din ce în ce
mai resimțită necesitatea colectării, editării și cercetării moștenirii
populare autentice, inclusiv poezia calendaristică, precum și a
creațiilor, care iau naștere în zilele noastre și care oglindesc în
mod artistic munca și traiul strămoșilor.
Tradiția calendaristică este acea tradiție care este
sărbătorită în fiecare an, pe o dată relativ fixă. Un criteriu de
delimitare a tradițiilor calendaristice este cel al anotimpurilor,
astfel se disting tradițiile de iarnă, de primăvară, de vară și de
toamnă.
Analiza operei lui Alecsandri conduce la ideea că
folcloristul pașoptist nu vedea o diferență mare între textele
religioase și cele laice, populare. E de observat și faptul, că
Plugul, de obicei, nu e cântat, ci e declamat. In ediția din 1866 a
Poeziilor populare, V. Alecsandri a inclus doua texte ale
Plugușorului, o „urare de dimineață Anului Nou” (adică
Semănatul) și colinda Florile dalbe. Folcloristul consideră că
obiceiurile colindei la Crăciun și ale uratului la Anul Nou sunt de
proveniență pur română, or această părere reflectă doar o parte de
adevăr. Paralel cu unele texte ale eposului eroic, V. Alecsandri a
căutat să „istorisească” Plugușorul, cu scopul de a apropia această
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creație poetică de istoria românilor. Astfel, personajul central al
Plugușorului a fost identificat cu Traian, împăratul romanilor.
Un alt comentator, care a interpretat eronat specificul
folclorului din zona Moldovei este P. Sârcu, care în 1874, notează
următoarele:

„Aproape

toate

sărbătorile

populare

ale

moldovenilor corespund cu cele ale slavilor: sărbătorile de iarnă,
de vară, de primăvară și de toamnă ... Cine vrea să știe trecutul
moldovenilor, lasă să-1 studieze pe cel al slavilor și, începând
cercetările, poate fi sigur, că va ajunge la rezultatele dorite; în caz
contrar, el va înțelege puțin sau chiar nu va înțelege nimic” [1].
Remarcăm, mai întâi, clasificarea valorificată de Valeriu
Capcelea care afirmă că tradițiile naționale ale poporului român
pot fi clasificate în funcție de: subiectul relațiilor sociale - de
familie, populare, sătești etc. (nașterea copilului, nunta,
înmormântarea etc.); sfera și caracterul activității oamenilor - de
muncă (claca, șezătoarea, diferite ritualuri și sărbători legate de
procesele de muncă); calendaristice (sărbătorile de Anul Nou, de
primăvara, vara și toamna etc.); de petrecere (hora, jocul, probele
sportive tradiționale etc) [5, p 36].
Clasificarea datinilor calendaristice s-a făcut și se face (ca
și la alte popoare europene) conform celor două anotimpuri
principale (iarna și vara), precum și celor patru anotimpuri. Este
vorba de clasificarea numită „etnografică", însă există și
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clasificarea, să-i zicem așa „filologică" a genurilor și speciilor
folclorice executate la numeroasele și diferitele sărbători,
prilejuite de anumite fenomene ale naturii.
Clasificarea „filologică" a poeziei obiceiurilor de calendar
poate fi următoarea:
1.

Cântece, care, la rândul lor, se împart în câteva

subgrupuri:
a) cântece-invocări, ce au avut început de funcție magică;
este vorba de colindele de Crăciun, felurite cântece de primăvară
(cu ocazia sosirii pasărilor din țările calde, apariției după somnul
de iarnă a unor animale mici, insecte etc.), cântecul de invocare a
ploii pe timp de secetă - Pararuda;
b) cântece-simboluri, ce țin de anumite începuturi: a
anului (Siva - Vasilca), a primăverii (Lazărelul), a recoltării
grânelor (Drăgaica); alte cântece-simboluri sunt legate de
oarecare sfârșituri, bunăoară, a secerișului (Cântecul cununii).
c) bocete (bocetul Caloianului, pe alocuri și al
Paparudei).
2. Recitative, ce sunt și ele de câteva feluri:
a) hăiturile (sau urăturile, plugușoarele) la Anul Nou;
b) formulele-invocări

-

tot

la

începutul

anului

(„semănatul", Sorcova, Chiraleisa), la începutul primăverii (cu
ocazia „alungării" gerului, punerii și luării marțișoarelor), la
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începutul și sfârșitul diferitelor lucrări ale agricultorilor și
îngrijitorilor de vite (curățitul pomilor, ieșitul la arat, scoaterea
vitelor la pășune, a stupilor în prisacă), la începutul și sfârșitul
altor lucrări gospodărești (construcția casei, țesutul etc.);
c) formulele-descântece (rostite la începutul primăverii împotriva spiritelor rele, bolilor, vrăjitoarelor ce se crede că iau
mana de la vaci etc.);
d) formulele-vrăji (la începutul iernii - sărbătoarea Sf.
Andrei, la începutul anului - Vergelatul etc.);
e) formulele-dialoguri (texte magice, în proză sau în
versuri, rostite în ajunul sau în prima zi a Crăciunului - așa-numita
„amenințare" a pomilor fructiferi, ce n-au dat roadă în vara
trecută); texte ce se spun primăvara (de pildă, adresate
cocostârcilor, considerați ca aducatori ai bolii de friguri etc.);
f) formulele de mulțumire pentru daruri (colaci, bani etc.),
primite pentru colindă la Crăciun, pentru urare la Anul Nou etc.;
g)formule negative (așa-numitul „descolindat").
Din cadrul valorilor active ale obiceiurilor, moștenite din
trecut, se disting două compartimente mari și anume: obiceiurile
vieții de familie și sărbătorile din cursul anului, numite sărbători
calendaristice. Sărbătoarea Anului Nou e așteptată cu nerăbdare
atât de copii, cât și de cei vârstnici, fiind cea mai bogată și variată
manifestare sărbătorească populară tradițională, cuprinzând
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obiceiurile colindei, urării cu Plugușorul, semănatului, sorcovei,
jocurilor cu măști etc. Repartizate din vechime în cele 12 zile de
iarnă, începând cu ajunul Crăciunului, obiceiurile de iarnă în
prezent se centrează în jurul Anului Nou, formând cel mai
important ciclu sărbătoresc popular tradițional.
Analizând lucrările lui Nicolae Băieșu, în special Poezia
populară moldovenească a obiceiurilor de Anul Nou, Să revenim
la stilul nou [3] ș.a., am identificat următoarele categorii de
colinde: I. Colinde de tip general („de casă"): soți și părinți
fericiți; gospodar; soți tineri fericiți. II. Colinde speciale: 1)
Oameni cu anumite îndeletniciri (agricultori și îngrijitori de vite,
pescari, vameși, fecior, băiat mic, frați, voinic demn de
însurătoare, vânător; cioban; recrut, ostaș, apărător al patriei,
voinic și cal, fecior înstrăinat, motive de dragoste, căsătorie
(flăcău neînsurat, alegerea miresei, pețitul, răpirea miresei), fata
mare, surori. 2) Motive eroico-fantastice: fată mândră și harnică,
motive de căsătorie, așteptarea pețitorilor; pețitul, logodna,
tocmeala zestrei, nunta, trecerea soției în casa bărbatului. 3)
Colinde – bocete. 4) Colinde despre personalități istorice. 5)
Colinde din sec. XX. 6) Orații de mulțămire pentru daruri. 7)
Colinde interpretate de copii. 8) Texte-tip. 9) Colinde-glume. 10)
Colinde-parodii.
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Din clasificarea enunțată, observăm o tematică foarte
variată a colindelor moldovenești. Textele din categoria I (mai
ales, piesa Sculați, sculați, boieri mari) sunt depistate pe tot
teritoriul țării noastre atât în trecut, cât și în prezent [3]. În același
timp, în Bugeac asemenea colinde au avut rolul de a fi doar o
introducere pentru celelalte cântece (interpretate la fereastră sau
în casă). Colindele din această categorie descriu gazdele stând la
masa de sărbătoare cu oaspeți aleși, „oameni buni”; în texte sunt
lăudați stăpânii casei felicitate, ospitalitatea lor. La fel, aici se
exprimă dragostea de viață, optimismul și umanismul poporului.
Împărtășim poziția folcloristului Nicolae Băieșu, care
consideră că colindele s-au schimbat relativ puțin, stabilindu-se,
conservându-se, datorită faptului că ele - spre deosebire
de alte genuri și specii folclorice ne-rituale, care pot fi
interpretate cu diferite prilejuri - sunt cântece legate de ritualul
unei sărbători calendaristice; prin urmare, ele sunt executate, ca
regulă, într-o singură zi a anului. Totuși, unele texte sau anumite
elemente ale lor, au avut tendința de a fi actuale cel puțin într-o
oarecare măsură, faptul acesta condiționând o evoluție mai puțin
ori mai mult importantă a creațiilor poetice date [4].
Totodată, eroul Hăiturii întruchipează în mod artistic
stăpânul casei felicitate, fiind redat ca un agricultor și gospodar
exemplar. El constituie o sintetizare artistică a tuturor oamenilor
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care prestează munci agricole. Forța de muncă, hărnicia, voința,
măiestria și înțelepciunea, cumpătarea lui „badea Vasile" sunt
trăsături caracteristice generale ale oamenilor muncii. Poporul a
considerat că aceste calități omenești sunt ideale și fantezia le-a
întruchipat în decurs de veacuri în personajul central al urăturii de
Anul Nou - Plugușorul.

Calitățile plugarului sunt hiperbolizate

până la extrem, baza lor fiind puterea fizică, energia, toate
capacitățile țărănimii truditoare. „Badea Vasile” a devenit
simbolul muncii plugarului, or, în chipul lui, poporul a poetizat
munca celor care produc pâinea. Prin aceasta, se explică
viabilitatea chipului dat și a Plugușorului în întregime. Și astăzi
țărănimea rostește și ascultă cu o deosebită dragoste și desfătare
poemul despre plugarul „badea Vasile”, poem al muncii pașnice
a lucratorilor câmpului.
Cercetătorii Simion Florea Marian și Petre Ștefanucă
surprind deosebirile dintre Plugușor și textul Semănatului, care
nu are subiect și compoziție bine determinate [7, 8,9]. Totuși, ei
vorbesc de unele elemente arhitectonice ale Semănatului că operă
artistică, creată pe baza unor permanente comparații hiperbolice,
repetări, simboluri. In variantele Semănatului, deosebim câteva
formule constante, atât inițiale cât și finale: „Sănătatea noua";
„Anul nou cu sănătate"; „La anul și la mulți ani" etc. Aproape că
nu este text, în care să lipsească formula mediana: „Să trăiți, / Să
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înfloriți / Ca merii, / Ca perii!" etc. Aceste formule, trecând
permanent dintr-o variantă în alta, subliniază funcția de urare a
creației poetice populare, pusă până la moment în discuție.
Ca și Plugușorul tradițional, textul Semănatului nu are
ritm și metrică invariabilă. Creația poetică este compusă din
perechi de versuri de lungime inegală. Rimele bogate, constituite
din diferite părți de vorbire, imprimă textului sonoritate specifică,
proprietate a versurilor de a fi ușor reținute: „Haine nouă, / Grâu,
când plouă, / Și găini cu ouă, / Dă, doamne, și nouă!”
Sorcova este un alt obicei de calendar, care este descris de
către Mihai Pop ca fiind o ramură înmugurită sau chiar înflorită
de oarecare pom fructifer, alteori - o vargă, împodobită cu flori
artificiale de diferite culori, cu panglici, beteală. Cu Sorcova
umblă în dimineața zilei de Anul Nou copiii în vârsta de 5-13 ani
(pe alocuri mai mult fetele decât băieții), în grupuri, dar și câte
unul, lovind ușor, ritmic cu ramura peste umărul celor felicitați și
dorindu-le prin texte scurte în versuri - sănătate, belșug și noroc
[10].
Semănatul și Sorcova, ca și Plugușorul sunt importante
prin sensul lor laic, precum și prin nivelul înalt artistic.
Practicarea și astăzi a acestor tradiții moștenite, alături de
Plugușor, este justificata și pe deplin firească.
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De o importanță deosebită sunt variatele și numeroasele
tradiții de primăvară, vară și toamnă s-au concentrat la hotare între
anotimpuri, la începutul și sfârșitul diferitelor lucrări agricole și
alte momente în activitatea și traiul sătenilor: întâia zi de primăvara
(Odochia, Mărțișorul etc.), ieșitul la arat (la 40 de sfinți), scoaterea
vitelor la pășune (la sf. Gheorghe), „chemarea" ploii pe timp de
secetă (Caloianul, Paparuda), sfârșitul primăverii și începutul verii
(Duminica Mare, Rusalii), începutul și finisarea secerișului
(Drăgaica, Ultimul snop), sfârșitul toamnei și începutul iernii
pentru îngrijitorii de vite (Simedru) etc. [2].
Paparuda este un obicei ce poate fi întâlnit și astăzi, mai
ales, în satele din raioanele Reni și Ismail. Acesta este considerat,
de regulă, o continuare a Caloianului (fie că aceste două
manifestări au loc în aceeași zi, fie că Paparuda - după Caloian).
În dimineața zilei date, fetele (în grupuri a câte 10-20 persoane)
umblă cu Paparuda pe la case, apoi se duc și dezgroapă
Caloianul, aruncându-1 în apă. Urmează masa veselă a fetelor. Și
în prezent în unele sate din părțile Renilor veselia generală din
jumătatea a doua a zilei Paparudei este o ocazie de scurt răgaz și
pentru cei în vârstă, care sunt ocupați cu munca la câmp.
Procesul continuu de reânviere a valoroaselor tradiții
populare, inclusiv a sărbătorilor calendaristice, are loc sub semnul
continuității tradiției, a repunerii obiceiurilor, datinilor într-un
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circuit valoric. Faptul că putem actualiza an de an tradițiile
calendaristice permite acestora să fie conjugate întotdeauna la
prezent, or unele obiceiuri și datini au suferit modificări de-a
lungul timpului. Acțiunea aceasta este susținută cu entuziasm de
către întreaga populație băștinașă.
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UNELE ASPECTE DE MONITORIZARE A
FUNCȚIONALITĂȚII EDUCAȚIEI NONFORMALE
PENTRU ADULȚI
Liliana POSȚAN, dr. conf. univ.,
Catedra Pedagogia și Metodica Învățământului Primar
Vârsta adultă, cea mai lungă perioadă de viață, este
percepută ca unitară, legată de conceptele maturitate,
responsabilitate, autonomie, independență. Specialiștii psihologi
și sociologi, însă, susțin că, vârsta adultă este segmentată în
perioade a câte zece ani: 35-45; 45-55; 55-65. Prin urmare, dintro perspectivă specializată este corect să utilizăm noțiunea de
vârste adulte.
Am făcut această specificare, dintr-un raționament
analitic, pentru a iniția o analiză structuralistă asupra
funcționalității educației adulților. Or, practicile și studiile indică
cel puțin două aspecte de evaluare a funcționalității Eduației
adulțior:
- Utilitarist sau practic;
- Capacitatea de a îndeplini un rol determinat, o
funcție în cadrul unui sistem.
Întrebarea ipotetică pe care o avansăm este: cum abordăm
Educația adulților, segregat sau integrat și se referă la cea de a
două abordare a funcționalității EA. De fapt, întrebarea constituie
și una dintre abordările metodologice ale educației adulților la
nivel de sistem și proces.
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Din punctul nostru de vedere, în aspect general,
fenomenologic, Educația adulților este, în primul rând, un proces
social, iar în aspect personal este un proces de dezvoltare
personală.
Ca proces social, definit ca mod în care cultura și
organizarea educației adulților se schimbă sau se păstrează,
Educația adulților în Republica Moldova se află la o etapă extinsă
a manifestării segregate, care potrivit dinamicii fenomenelor și
strucrturilor sociale are două perspective – de evoluție sau
involuție.
Potrivit perspectivei moderne, procesuale, dinamice sau
constructiviste asupra schimbărilor sociale
- acțiunea și
interacțiunea sunt plasate la intersecţia dintre structuri şi
capacitatea acţională a actorului social, schimbările sociale fiind
continue, procesuale, sectoriale (Vlăsceanu, 2011).[3]
Încă în anul 2000, la nivelul politicilor europene, a fost
identificată oportunitatea trecerii spre modele integrate de
evoluție a educației adulților, fiind oarecum, încheiată etapa
dezvoltării segregate a practicilor de învățare și educație a
adulților (Adult learning and education (ALE)). „Continuu-ul
învăţării permanente şi al învăţării lifewide presupune, de
asemenea, ca niveluri şi sectoare diferite ale sistemelor de
educaţie şi formare, incluzând domeniile non-formale, să lucreze
în strânsă legătură unele cu celelalte. Aici, a lucra efectiv
împreună va însemna să se depăşească eforturile existente de a
construi punţi şi căi de legătură între diferite părţi ale sistemelor
existente. A crea o reţea de permanentă centrată pe individ
introduce viziunea unei osmoze graduale între structurile de
267

pregătire care rămân astăzi relativ deconectate unele de celelalte.
Dezbaterile actuale (2000) ce au loc în cadrul Statelor Membre
asupra viitorului universităţilor sunt exemple despre modul în
care gândirea noastră politică a început să fie influenţată de
implicaţiile practice ale învăţării permanente. Deschiderea
studiilor universitare către un public mai larg nu poate fi realizată
însă realizată fără ca instituţiile de învăţământ ele-însele să se
schimbe - nu doar în interior, dar şi în relaţie cu alte "sisteme de
învăţare". Această concepţie a unei osmoze graduale introduce o
dublă provocare: în primul rând, luarea în considerare a
complementarităţii între învăţarea formală, non-formală şi
informală; în al doilea rând, dezvoltarea unor reţele deschise de
oportunităţi şi recunoaştere pentru toate cele trei forme de
organizare a învăţării.” [1]
Prezumăm că, la etapa actuală, funcționalitatea Învățării și
Educației Adulților (IEA) urmează a fi asigurată dintr-o
perspectivă integrată și integralistă ce ar asigura o viziune unitară
asupra diverselor activităţi: să aduni toate practicile de educație
într-un sistem unic pentru a asigura
interconexiunea
componentelor sale în vederea scopului stabilit.
Pentru Învățărarea și Educația Adulților (IEA) este
caracteristică diversitatea sistemelor de funcționare, a formelor de
organizare, a beneficiarilor și rezultatelor urmărite, dar toate
focusate pe scopul final – „menținerea și ameliorarea calității
vieții” (R.H.Dave). [Apud 4] Asigurarea funcționalității integrate
și integraliste a acestui proces este o sarcină dificilă, în special, ca
și consecință a dezechilibrului între dezvoltarea practică și
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asigurarea normativă, teoretică, metodologică a procesului de
ÎEA.
În această ordine de idei, autorii analizei „Managementul
educaţiei nonformale în Republica Moldova: context analitic”,
Valentin Crudu și Carolina Țurcanu constată următoarele:
1) Lipsa unui cadru conceptual și reglator, corelat cu
tendințele pe plan internațional privind educația nonformală, dar
și cu necesitățile elevilor, tinerilor și a adulților din Republica
Moldova, devine un obstacol nu doar în realizarea eficace a
managementului, dar și în funcționarea și dezvoltarea educației
nonformale, în general, în statul nostru.
2) Diversitatea și specificul educației nonformale fac parte
din aria dificultăților în vederea conceperii nu numai a unui
management eficient, dar și a unui cadru conceptual și
metodologic al educației nonformale în Republica Moldova. [2]
Prezentăm schematic elementele principale ale structurării
ÎEA în Republica Moldova:
ÎNVĂȚA
REA ȘI
EDUCA
ȚIA
ADULȚI
LOR
(IEA)

INVĂȚARE
INFORMALĂ
FORMALĂ

EDUCAȚIE
NONFORMALĂ

ÎN AFARA SISTEMULUI
EDUCAȚIONAL
IEA GENERALĂ

ÎN SISTEMUL
EDUCAȚIONAL
IEA
PROFESIONALĂ
ACREDITATĂ LA
NIVEL NAȚIONAL
ANACEC
VALIDATĂ DE
STAT, SECTOR

ACREDITATĂ LA NIVEL
NAȚIONAL ANACEC
VALIDATĂ DE STAT,
SECTOR

Figura 1. Captarea diversității elementelor structurale ale ÎEA
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Schema nu este una exhaustivă, dar propune o perspectivă
a analizei structurale a Învățării și Educației Adulților.
Dezvoltarea fiecărui dintre aceste elemente într-o manieră cretivă
și liberă și asigurarea „osmozei graduale între elementele
identificate, luând în considerare complementaritatea între
învăţarea formală, non-formală şi informală și dezvoltarea unor
reţele deschise de oportunităţi şi recunoaştere pentru toate cele
trei forme de organizare a învăţării,” [1] ar spori nivelul de
funcționalitate al ÎEA la nivel social, personal, sectorial.
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STUDIUL ANXIETĂȚII ȘI TRĂSĂTURILE DE
PERSONALITATE LA ADOLESCENȚI
Iulia RACU, conf. univ., dr. hab. în psihologie,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Mariana UNGUREANU, masterandă,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
În literatura de psihologie găsim o multitudine de definiții
și explicații pentru conceptul de anxietate. Examinarea și
investigarea definițiilor existente ne permite să conchidem că
noțiunea de anxietate a fost înțeleasă și definită foarte diferit pe
parcursul evoluției acesteia: de la început anxietatea era tratată ca
o stare, care se întâlnește în anumite circumstanțe foarte succinte
de timp D. Barlow, C. Ciofu, R. Doron, H. Ey, I. Holdevici, C.
Izard, B. Lewis, R. Martens, F. Parot, P. Pichot, H. Pieron, P.
Popescu–Neveanu, A. Prihojan, N. Sillamy, N. Sineaghina, Ch.
Spielberger, V. Suvorova, U. Șchiopu, F. Wilks), iar mai apoi
anxietatea a fost prezentată ca trăsătură de personalitate, aceasta
fiind particulară pentru oamenii care sunt mereu îngrijorați (R.
Cattel,

R. Doron, R. Martens, R. Nemov, F. Parot, Ch.

Spielberger, A. Zaharov) [2, 3, 4, 5]. Orice explicație pentru
anxietate pe ca nu am lua-o putem afirma că de cele mai multe ori
în definițiile pentru anxietate identificăm și evidențiem o atitudine
de expectanță a unui pericol sau amenințare, care nu neapărat
271

sunt obiective și verosimile. Anxietatea se asociază cu stări
intense de neliniște, îngrijorări, agitație, încordare și tensiune.
Una din cele mai studiate, mai controversate

și mai

importante etape ale dezvoltării umane este adolescența. Ca și
pentru alte etape ale dezvoltării umane pentru adolescență este
caracteristică anxietatea. Adolescența ca vârstă vine cu
semnificative schimbări și transformări în plan fizic, cognitiv și
psihosocial. Transformările enunțate determină anxietatea la
această etapă a dezvoltării umane. De cele mai multe ori
anxietatea în adolescență poate fi corelată cu aspectul fizic al
adolescenților, cu formarea și constituirea identității de sine, cu
transformările

din mediul școlar (trecerea de la o treaptă a

instruirii la alta) cu situațiile de testări, evaluări și examene, cu
maniera adolescenților de a comunica și stabili relații cu părinții,
cu prietenii și cu apariția relațiilor romantice [1, 3, 5].
În concordanță cu cele expuse considerăm important să
investigăm anxietatea la adolescenți și trăsăturile de personalitate
caracteristice adolescenților cu diferite niveluri de anxietate. Pentru
studiu am selectat un eșantion care cuprins 95 de adolescenți dintre
care 43 de băieți și 52 de fete elevi din clasele a X-a, a XI-a și a
XII-a cu vârsta cuprinsă între 16 ai 18 ani.
Am investigat anxietatea, trăsăturile de personalitate la
adolescenți prin următoarele instrumente de cercetare: Scala de
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manifestare a anxietății Taylor și Chestionarul 16 PF Cattel
(Forma C – 105 întrebări).
Studiul nostru a pornit de la evidențierea nivelurilor
anxietății la adolescenți. Anxietatea adolescenților a fost
diagnosticată prin aplicarea Scalei de manifestare a anxietății
Taylor. Rezultatele pentru anxietate în urma aplicării testului sunt
prezentate în figura 1.

Fig. 1. Frecvențele pentru anxietate la adolescenții din
lotul experimental
Adolescenții din lotul experimental prezintă toate cele trei
niveluri de anxietate: redus, moderat și ridicat. 6,32% din
adolescenți au nivel redus de anxietate.
Adolescenții cu nivel redus de anxietate se caracterizeaza
prin trăirea stărilor afective pozitive, sentimentul unităţii cu
ceilalţi membri ai grupului, satisfacerea necesităţii de comunicare
cu semenii, de confirmare şi stimulare în grup a cunoştinţelor
pozitive despre propria persoană, a încrederii în sine, a
importanţei personale pentru ceilalţi, recunoaşterea capacităţilor
şi resurselor personale.
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Cei mai mulți adolescenți din lotul experimental manifestă
nivel moderat de anxietate. La acești adolescenți întîlnim:
atitudinea neutra fata de trairile exterioare, un nivel moderat de
responsabilitate.
Cu îngrijorare, atestăm că la un număr destul de mare de
adolescenți (32,63%) se înregistreazează un nivel ridicat de
anxietate. Pentru adolescenții cu nivel ridicat de anxietate sunt
definitorii stari de neurozitate sporita, o vulnerabilitate inalta in
situatii de stres, crește cota de emoționalitate sporită.
Studiul nostru a investigat și trăsăturile de personalitate la
adolescenții cu diferite niveluri de anxietate. Am reușit să
examinăm trăsăturile de personalitate la adolescenți aplicând
Chestionarul 16 PF Cattel (Forma C – 105 întrebări). Valorile
medii ale adolescenților cu niveluri distincte de anxietate pentru
trăsăturile de personalitate care integrează și profilul de
personalitate a acestor adolescenți pot fi găsite în figura 2.

Fig. 2. Mediile pentru trăsăturile de personalitate la adolescenții
cu diferite niveluri de anxietate
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Adolescenții cu nivel ridicat de anxietate prezintă
următoarele valorii medii pentru trăsăturile de personalitate:
pentru factorul A numit schizotimie – ciclotimie – 5,00 (u.m.);
la factorul B care prezintă abilitatea rezolutivă generală, aici
adolescenții au o mediu de 5,03 (u.m.), la factorul C instabilitate
emoțională – stabilitate emoțională media adolescenților este de
4,53 (u.m.), pentru factorul E supunere – dominanță media
adolescenților este de 4,33 (u.m.), la factorul F care descrie
expansivitatea – nonexpansivitatea media adolescenților este 4,72
(u.m.), la factorul G supraeu slab – forța supraeului media
adolescenților cu nivel ridicat de anxietate este de 4,55 (u.m.), la
factorul H care prezintă timiditatea – îndrăzneala adolescenții cu
nivel ridicat de anxietate obțin (4,52 u.m.).
Pentru factorul I care descrie raționalitatea – afecțiunea, la
acest factor adolescenții cu nivel ridicat de anxietate au o medie
de 4,85 (u.m.). La factorul L care se numește atitudine
încrezătoare – suspiciune evidențiem că media adolescenților cu
nivel ridicat de anxietate este de 5,61 (u.m.). În cazul factorului
M care evidențiează preocuparea faţă de aspecte practice –
ignoranţă faţă de aspecte practice, media adolescenților cu nivel
ridicat de anxietate este 4,60 (u.m.).
Încă la un factor și anume la factorul N care se numește
clarviziune – naivitate adolescenții cu nivel ridicat de anxietate
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prezintă media de 5,10 (u.m.). Pentru factorul Q încredere –
tendință spre culpabilitate adolescenții cu nivel ridicat de anxietate
demonstrează o medie de 6,58 (u.m.). La factorul Q1 manifestă
radicalismul – conservatorismul 3,83 (u.m.) este media
adolescenților cu nivel ridicat de anxietate. Pentru factorul Q2 ce
exprimă atitudinea de dependență – independență față de grup,
adolescenții obțin media de 6,00 (u.m.). Un alt factor este factorul
Q3 sentiment de sine slab – sentiment de sine puternic, media
obținută de adoelscenții cu nivel ridicat de anxietate este de 4,29
(u.m.).
Și la ultimul factor Q4 care evidențiază tensiunea ergică
slabă și tensiunea ergică ridicată menționăm că adolescenții cu
nivel ridicat de anxietate au media de 5,45 u.m.
Pe

lângă

examinarea

mediilor

la

trăsăturile

de

personalitate a adolescenților cu niveluri distincte de anxieate am
investigat și corelațiiele între anxietate și trăsăturile de
personaliatte la adolescenți utilizînd coefcientul de corelație
Pearson.
Tabelul 1. Coeficienții de corelație între anxietate și trăsăturile
de personliatte la adolescenți după Pearson
Variabilele
Coeficientul Pragul de semnificații
de corelație
Anxietate / Factorul C
r=-0,26
p≤0,01
Anxietate / Factorul E
r=-0,43
p≤0,01
Anxietate / Factorul I
r=0,37
p≤0,01
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Anxietate / Factorul Q
Anxietate / Factorul Q2
Anxietate / Factorul Q4

r=0,47
r=-0,49
r=0,44

p≤0,01
p≤0,01
p≤0,01

Tabelul 1 scoate în evidență șase coeficienți de corelație:
trei semnificativi pozitivi și trei semnificativi negativi între
anxietate și trsăsăturile de personalitate după cum urmează:
între anxietate și Factorul I (r=0,37, p≤0,01), între anxietate și
factorul Q (r=0,47, p≤0,01) și între anxietate și factorul Q4
(r=0,44, p≤0,01) și trei coeficienți de corelație semnificativi
negativi între anxietate și factorul C (r=-0,26, p≤0,01), între
anxietate și factorul E (r=-0,43, p≤0,01) și anxietate și factorul
Q2 (r=-,0,49, p≤0,01).
Adolescenții cu nivel ridicat de anxietate prezintă valori
înalte pentru factorii I, Q și Q4 și se caracterizează prin:
nerabdare, imaturitate emoțională, caută ajutorul și simpatia
altora, blîndețe, cu o viață interioară bogată, lipsă de securitate,
depresivitate, fără încredere în ceilalți, cu sentimente de
culpabilitate, încordare, tensiune, agitație și sentimente de
frustrare.
Totodată, consmenăm că adolescenții cu nivel ridicat de
anxietate au scoruri reduse pentru factorii C, E și Q2. Astfel,
adolescenții cu nivel ridicat de anxietate prezintă următoarele
trăsături de personalitate:emotivitate, imaturitate afectivă,
instabilitate, excitabilitate, au dificultăţi în a-şi păstra calmul sau
în a se bucura, se descurajează ușor, conformiști, ușor de
dominant, caută aprobarea socială, urmează moda.
În concluzie vom menționa cu îngrijorare faptul că 32,63%
din adolescenți prezintă nivel ridicat de anxietate. Am stabilit
interrelații între anxietate își trăsăturile de personalitate:
Factorul C, Factorul E, Factorul I, Factorul Q, Factorul Q2, și
Factorul Q4. Adolescenții cu anxietate (se caracterizează prin
nerabdare, imaturitate emoțională, emoționalitate, instabilitate,
excitabilitate, cu sentimente de culpabilitate, încordare, tensiune,
277

agitație și sentimente de frustrare. Deseori caută ajutorul și
simpatia altora, se descurajează ușor, conformiști, ușor de
dominant, caută aprobarea socială, urmează moda, cu o viață
interioară bogată, lipsă de securitate, depresivitate, fără
încredere în ceilalți.
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MANAGEMENTUL MEDIERII CONFLICTULUI ÎN
RELAȚIA ELEV-ELEV
Elena BÎRSAN, dr., conf. univ.
Georgeta RADVAN, masterandă,
Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova
Motto: „Managementul conflictelor trebuie înțeles ca un management
al succesului.”. (Rahim)

Rezumat. Conflictul este un fenomen extrem de comun în
viața publică. Conflictele apar între reprezentanții individuali ai
comunităților , în viața publică - între oameni, grupuri sociale,
clase, state. Conflictul este nelipsit și în școli unde profesorul și
școlarul au experiențe diferite de viață, vârste diferite, și percep
viața în mod diferit cu dispoziții diferite.
Cuvinte-cheie:
management,
mediere,
conflict,
managementul conflictului, elev.
Managementul reprezintă un proces prin care se
acţionează împreună, cu şi prin alţii pentru a realiza în cel mai
eficient mod obiectivele organizaţiei într-un mediu în continuă
schimbare. Management este un cuvânt american, care nu
necesită a fi tradus în alte limbi, dar trebuie doar preluat şi utilizat
atunci când avem în vedere actul de conducere [7, p.7].
Din punct de vedere etimologic, management echivalează
cu „ a ține în mână”, „a stăpâni”, „a conduce cu mâna forte”,
ceea ce implică ideea controlului acțiunii și a orientării sau a
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direcționării ei. Conceptul „management” împrumutat din limba
engleză sub forma verbului „ to manage” semnifică „a
administra”, „a conduce”. S-a derivat apoi în limba engleză
„manager” și „management” ceea ce înseamnă „conducător” sau
„conducere”. În limba engleză verbul

„to manage”, cu

substantivul derivat „management” a avut inițial sensul de „a
mânui, a struni caii”. Cu timpul, „to mannage” a trecut din sfera
sportivă a strunirii cailor în domeniul artei operative și al științei
militare. În ultimele decenii acest termen a fost foarte des utilizat
în activitățile economice, iar astăzi este folosit în toate domeniile
- educație, sănătate, sport, etc. - cu semnificația de conducere
eficientă, rațională, modern [12].
În esență, conducerea este o formă specifică de activitate
umană, proprie tuturor domeniilor existențe în societate: politicii,
economiei, învățământului, justiției, etc., cunoscută actualmente
sub denumirea de management. Corespondentul semantic al
managementului în limba română este „conducere”. În ultimul
timp termenul de „conducere” este tot mai mult înlocuit cu
„management” datorită nu numai unei anumite predispoziţii a
specialiştilor dar şi a publicului larg spre completarea limbii cu
neologisme, determinată de tendinţa evidentă de deschidere a
statelor spre exterior dar şi pentru că acest termen are deja
recunoaştere internaţională.
280

Deseori managementul este definit ca știință a conducerii,
fără a distinge anumite particularități. Deşi conducerea a existat,
într-o formă rudimentară, practic de la începutul vieţii organizate
a comunităţii omeneşti, apariţia târzie a interesului deosebit
pentru domeniul managementului şi a primelor studii sistematice
ale acestuia se explică prin aceea că doar la un anumit grad al
dezvoltării industriale şi tehnologice a societăţii este posibilă şi
necesară sistematizarea cunoştinţelor şi închegarea unor teorii
specifice [13].
Întemeietorii managementului sunt consideraţi inginerul
american F. Taylor (1856-1915) şi cel francez H. Fayol (18411925). De remarcat că F. Taylor s-a inspirat în lucrările sale din
organizarea

militară

(principiile

ierarhice)

și

a

definit

managementul ca fiind „arta de a şti precis ce trebuie făcut cât
mai bine şi mai ieftin".
Expunem mai jos unele dintre accepţiunile şi definiţiile
date de către diverşi teoreticieni şi practicieni termenului de
management:
F.

Taylor definea managementul , în cartea sa Shop

Management, (1903), astfel: „a şti exact ce doresc să facă
oamenii şi a-i supraveghea ca ei să realizeze aceasta pe calea cea
mai bună şi mai ieftină”.
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H. Fayol, în cartea sa Administration industrielle et
generale, (1916), menţiona că „a administra înseamnă a
prevedea, a organiza, a comanda, a coordona şi a controla”.
Potrivit opiniei lui A. Mackensie, exprimată în noiembrie 1969 în
Harward Business Review, managementul este „procesul în care
managerul opereză cu trei elemente fundamantale – idei, lucruri
şi oameni – realizând prin alţii obiectivele propuse”. Observăm
că important este ca să fie atinse obiectivele dar cu ajutorul altor
oameni.
Sociologul P. Drucker consideră că managementul este
echivalent cu „persoanele de conducere”, termenul de
„management” fiind doar un eufemism pentru „şef” . „Principala
şi poate singura sarcină a managementului este de a mobiliza
energiile unităţii economice pentru îndeplinirea sarcinilor
cunoscute şi definite”, iar testul reuşitei, susţine P. Drucker,
constă în „obţinerea unei eficienţe ridicate şi adaptarea la
modificările din exterior”[ibidem].
Un

alt

cercetător,

William

Newman

definește

managementul ca „importanta tehnică socială, ca direcționare,
conducere și control al eforturilor unei grupe de indivizi în
vederea realizarii unui anumit scop comun. Este evident ca un bun
conducător este acela care face ca grupa să-și atingă scopurile sale
în conditiile unui minim de cheltuieli, de resurse, de eforturi”.
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Tot cu privire la definirea conceptului, J. Massié
considera ca managementul este „procesul care comportă un
număr oarecare de atribuții fundamentale prin care un grup
cooperativ orientează activitățile către scopuri comune”[14].
Fără a urmări ca să definească managementul, specialiștii
americani Ivanicevich, Donnelly și Gibson afirmă că aceasta este
un „ proces care implică anumite funcții și activități pe care
managementul trebuie să le îndeplinească”. Managerul se
folosește de anumite principii în conducere care sunt general
acceptate și care „ ghidează gândurile și acțiunile sale”.
Aceeaşi autori consideră managementul şi ca o disciplină
de studiu, deci ca un anumit ansamblu de cunoştinţe care pot fi
învăţate împreună cu modalităţile practice de aplicare în activităţi
de conducere.
Folosindu-se de o glumă, Waren Bennis face o paralelă
între conducători și manager pentru a arăta că există diferențe
între acestea . El spune că „ în timp ce conducătorul face ceea ce
trebuie să facă, managerul face ceea ce face așa cum trebuie”.
Ambele roluri sunt importantene, afirmă el, dar între ele există
deosebiri profunde [15].
Așadar, conducerea este o artă de a mobiliza oamenii, de ai
inspira, ai însufleți în activitatea de realizare a sarcinilor
preconizate. Managementul este știința și, totodată, artă. Orice
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creație umană poate fi realizată la nivel de artă sau nu numai.
„Arta managementului” nu este opusă științei managementului,
ci, din contra reflectă cota cea mai înaltă de afirmare a științei
conducerii în școală, demonstrând modalități personalizate ale
lui, „a conduce științific bine” cu talent, măiestrie, inspirație,
creativitate, inteligență, motivație și pasiune [2, p. 3].
Vom continua cercetarea noastră cu termenul de
„conflict” care îsi are originea din limba latina „conflictus”și care
semnifică „lovirea împreună cu forță”, presupunând „dezacorduri
și fricțiuni între membri grupului, interacțiune în vorbire, emoții
și afectivitate ”. La fel dacă analizăm etimologia conceptului de
conflict, este necesar să menționăm și alte semnificații ca cele de:
,,şoc”,

,,ceartă”,

,,luptă

împotriva

cuiva”,

,,disensiune”,

,,fricţiune”, ,,scandal” etc. Dicționarul enciclopedic îl definește ca
pe o „neînțelegere, ciocnire de interese, dezacord; antagonism,
ceartă, discuție (violență)”.
Pe când, Dicționarul de sociologie definește ca fiind „ o
luptă între indivizi, grupuri, clase sociale, partide, comunități,
state cu interese economice, rasiale sau incompatibile, cu efecte
distructive asupra interacțiunii sociale” [11, p.128].
În „Dicţionarul de Psihologie” de N.Sillamy, conflictul este
definit ca „luptă de tendinţe, de interese; situaţie în care se
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găseşte un individ supus unor forţe vectorial opuse şi de puteri
aproape egale” [6, p.77].
Din punct de vedere managerial, conflictul este difinit ca o
„stare afectivă caracterizată prin neliniște, ostilitate, rezistență,
agresiune deschisă precum și toate tipurile de opoziție și
interacțiune antagonist, inclusiv competiția” [4, p. 42].
Cercetătoarea Ana Stoica-Constantin consideră ca fiind
cea mai bună definiţie pentru conflict: ,,o divergenţă de interese
aşa cum este percepută sau credinţa şi aspiraţiile curente ale
părţilor care nu pot fi realizate simultan.” [5, p. 15].
În opinia unor autori (L.Coser, M.Vlasceanu, etc., ),
conflictul este o relație în care fiecare parte percepe scopurile,
interesele și valorile celuilalt ca opuse și contradicții pentru sine.
Cercetătorul L. Coser a lansat o definiţie care a devenit
uzuală: Conflictul este o luptă între valori şi revendicări de
statusuri, putere şi resurse umane,în care scopurile oponenţilor
sunt de a neutraliza, leza sau elimina rivalii.[3]. Autorul
menționat îi conferă noțiunii de conflict o conotație ideologică,
care reflectă în mare parte aspirațiile și sentimentele grupurilor
sociale sau indivizilor angajate într-o luptă pentru cauze
obiective: putere, schimbarea statutului, redistribuirea resurselor,
redefinirea valorilor etc. Conflictele sunt valoroase pentru
societate în virtutea rolului imperios pe care îl au în stoparea
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osificării, paralizării sistemului social, dând undă verde
inovațiilor.
Zeno-Daniel Șustac și Claudiu Ignat în lucrarea
Modalități alternative de soluționare a conflictelor, au definit
conflictul ca fiind un fenomen social contextual determinat de
ciocnirea dintre interesele, conceptele si nevoile unor persoane
sau grupuri atunci când acestea intră în contact si au obiective
diferite sau aparent diferite [8, p.78].
În accepţiunea savanţilor A. Stoica-Constantin şi A.
Neculau (1998), conflictul este o sursă de schimbare a
individului, a sistemului în care acestea evoluează. Ulterior,
concepţiile privind conflictul au început să se nuanţeze. Acum
conflictele sunt percepute ca nişte forţe pozitive şi negative în
acelaşi timp, adică acest fenomen social ar putea avea caracter
constructiv şi distructiv [5, p.114].
Dacă cercetăm noţiunea conflictului din perspectiva
istoriei, atunci prima definiţie ştiinţifică a acestui comportament
uman vom găsi-o încă în filosofia lui Aristotel. Filosoful a
formulat una dintre cele mai exacte metafore a conflictului: relaţia
dintre stăpân şi slujitor, referindu-se la conflictul dintre raţiune şi
sentiment. În opinia filosofului, aceste persoane sunt într-un
conflict continuu. Stăpânul / raţiunea, înţelepciunea, controlând şi
dirijând sluga / reacţiile primitive, spontane ale omului.
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Ideea sentimentelor periculoase ce vine din Antichitate a
influenţat timp îndelungat civilizaţia. Oamenii considerau că
sentimentele negative conduc la conflicte, iar conflictele la rândul
lor, cauzează divergenţe, ceea ce a marcat o epocă întreagă.
Pornind de la acest punct de vedere, conflictul era considerat un
comportament uman cu caracter negativ, care trebuia eliminat şi
schimbat cu raţiunea, voinţa, cu o conduită morală, controlată
sistematic.
Mai tîrziu, în Evul mediu, filosofii erau preocupaţi de
conflictele umane dintre virtute şi culpă, dintre bine şi rău.
Chintesenţa acestei epoci, fiind: conflictul trebuie eliminat şi
înlocuit cu bunătatea, iar în Epoca modernă s-a încercat
înlocuirea conflictului, a răului cu adevărul.[9, p. 82].
C. Darwin era primul savant din epoca modernă, care a
considerat conflictul o parte din teoria evoluţiei, iar S. Freud este
primul psihiatru, care a întemeiat teoria ce se baza pe conflictele
interpsihice, considerând conflictul o parte a minţii umane.
Deutsch Morton susţine în teoria sa ca conflictul nu trebuie
eliminat, ci transformat. Cercetătorul a diferenţiat conflictele
constructive de cele destructive.
Tot în contextul celor menționate, cercetătorii T. K.
Gamble și M. Gamble( 1993, apud I.O.Pânișoară, 2004)
opinează: „dincolo de toate perspectivele, conflictul este o
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consecință naturală a diversității”. Conflictul contribuie la
schimbările sociale, asigurând astfel dinamica interpersonală și
intrer-grupuri; unde conflictul dintre grupuri produce unitatea
intragrup [17].
În mediul educaţional conflictul implică o ciocnire de
interese, sentimente, nevoi, idei, valori, atitudini opuse, greu de
conciliat între profesori şi educabilii lor, precum şi opoziţia dintre
statusul şi rolul fiecăruia dintre factorii educaţionali.
Toate tipurile de conflicte, pot fi întâlnite în mediul
educaţional, însă nu în formă pură, ci transformate şi convertite
de specificul contextului şi mai ales de sursele care le generează
[16].
În şcoală, conflictele sunt prezente atât în interiorul diverselor
categorii de resurse umane care constituie organizaţia şcolară
(elevi, personal didactic, personal didactic auxiliar, personal
administrativ), cât şi între aceste grupuri, între şcoală şi familie,
între şcoală şi comunitatea locală
De asemenea, pot apărea conflicte între grupuri ale
aceleiaşi categorii de resurse umane, între indivizi şi grup,
grupuri şi manageri, ca şi între indivizi şi organizaţia şcolară în
ansamblul ei . Ne vom referi în cercetarea de față la cele mai
esențiale elemente cu privire la conflicte în relația elev-elev.
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Conform literaturii de specialiate printre cele mai dese cauze se
pot enunţa:
- Atmosfera competitivă a procesului educaţional; Intoleranţa scăzută la frustrare; - Abilităţi comunicative scăzute;
- Incapacitatea exprimării emoţiilor negative; - Dorinţa de
afirmare cu orice preţ; - Invidia, antipatia reciprocă; - Lupta
pentru dominarea grupului; - Lipsa priceperilor de rezolvare a
confl ictelor; - Utilizarea greşită a puterii de către cadrul didactic;
- Agresiunile nemotivate din partea colegilor, criticile aduse
familiilor lor, agresarea prietenilor; - Aroganţa, minciunile şi
ridiculizarea aspectului fizic ș.a.
În soluţionarea acestor conflicte un rol determinant îl are
profesorul. Profesorul trebuie să-și amintească că o încercare de
a pune capăt conflictului prin forță sau convingere duce la o
creștere, la extinderea acestuia prin atragerea de noi persoane,
grupuri etc. De aceea, profesorul intermediar trebuie să afle
mai întâi cauza conflictului și să încearce să-l repare. Succesul
profesorului ca intermediar poate depinde de o serie de factori:
încrederea participanților la conflict, imparțialitatea profesorului
de ambele părți ale conflictului și evaluarea de către participanții
conflictului a deciziei luate de către profesor ca fiind
corectă. Abilitatea de a rezolva un conflict pedagogic necesită o
mare abilitate și experiență pedagogică din partea unui
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profesor. Capacitatea unui profesor de a vedea o situație de
conflict, de a o înțelege și de a implementa acțiuni de ghidare
pentru rezolvarea acesteia se numește gestionarea conflictelor.
Profesorul trebuie să fie un pacificator care utilizează, însă,
constructiv

conflictul

în

vederea

atingerii

finalităţilor

educaţionale stabilite. Utilizarea repetată şi consecventă a
tehnicilor de rezolvare a conflictelor de către profesori va face
ca elevii să fie capabili, după un timp, să-şi rezolve singuri
conflictele şi să nu le aducă de fiecare dată în faţa profesorului.
Acest lucru are efecte benefice asupra atmosferei din clasă,
contribuind la crearea unei comunităţi educaţionale în care elevii
se sprijină unii pe alţii [10, p. 3].
Metodele intrapersonale de gestionare a conflictelor
constau în capacitatea profesorului de a-și organiza în mod
corespunzător propriul comportament, de a-și exprima punctul
de vedere fără a provoca o reacție defensivă din partea elevului.
Sintagma „managementul conflictelor” este analizată prin
raportarea la rezolvarea conflictelor sau un management al
situaţiilor de criză. Managementul conflictelor o orientare relativ
recentă în literatura de specialitate şi face obiectul studiilor din
domeniul sociologiei, psihologiei, pedagogiei. Toate aceste
orientări, respectiv teoriile şi strategiile practice oferite de aceste
discipline sunt de natură să ne atragă atenţia asupra importanţei
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soluţionării paşnice şi pozitive a conflictelor şi mai mult, să
ofere repere importante în situaţiile de criză determinate de
conflicte.
Într-o

lume

a

interdependenţelor

universalitatea

conflictelor include şi sfera educaţiei şcolare. Nu se poate
imagina o societate sau o şcoală care funcţionează perfect, fără
conflicte. Așa cum am menționat deja, conflictele sunt o
componentă naturală, inseparabilă vieţii umane. Însă ele aduc
dascălilor noi provocări, deschid noi orizonturi spre investigare,
inovare, profesionalizare.
În viziunea noastră, conflictul poate fi privit ca iniţiator al
schimbării şi poate deveni o sursă de educaţie, o oportunitate
pentru a fi fortificată în şcoală. Iar pentru ca asta cu adevărat să
se întâmple, ar fi bine, ca să existe mediere şcolară.
Medierea în şcoală trebuie să se conducă de principiul
conform căruia fiecare elev este bun, el are doar neînţelegeri ale
realităţii care îl înconjoară, fapt ce duce uneori la reacţii cu
implicarea disputelor. Medierea conflictelor asigură un mediu
propice discuţiilor, astfel părţile vor înţelege că direcţia spre care
e orientată comunicarea dintre ele este de fapt în interesul tuturor
şi că orice concesie mutuală făcută nu este un semn de slăbiciune,
ci un semn de apropiere către o înţelegere corectă.
Medierea şcolară este şi o metodă eficientă de soluţionare
291

a disputelor dintre diferite nivele ale organizaţiei şcolare. Astfel,
cadrele didactice, psihologii, membrii administraţiei ar putea
evita arderea profesională, căci relaţiile încordate cu elevii, dar şi
cu colegii de serviciu reprezintă factori stresogeni. Învăţarea
medierii dă posibilitate să se creeze în colectiv o atmosferă
sănătoasă, reieşind din faptul că prin mediere se evidenţiază
interesele fiecărui membru al grupului [18].
În consecință, managementul conflictului presupune
educarea în spiritul păcii, al cooperării, prin dezvoltarea atitudinilor
corespunzătoare față de ceilalți și față de conflict. Pentru a dezvolta
un management eficient al schimbărilor şi soluţionării conflictelor în
mediul educaţional, este necesar un efort de dezvoltare a acelor laturi
ale culturii care pot susţine implementarea schimbărilor în instituţie,
fiind în acelaşi timp favorabile unei abordări controlate şi orientate
a conflictelor [1, p.15].
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VALORIFICAREA DIN PERSPECTIVĂ DIDACTICĂ A
INTERACȚIUNILOR DINTRE LITERATURĂ ȘI
MUZICĂ
Nadia-Mihaela SÂNGEAP
doctorand, UPS ”Ion Creangă”, Chișinău
Receptarea frumosului, formarea simțului și gustului
estetic, la care se adaugă orientarea în cultura estetică se bazează
pe particularitățile native. Această acțiune constă în îmbogățirea
culturii generale cu cunoștințe, sub formă de reprezentări, noțiuni,
teorii din sfera artei. Cultivarea estetică presupune și contactul
direct și sistematic cu esteticul, realizat printr-un exercițiu de
receptare, desfășurat sub îndrumarea unei persoane avizate.
Așadar, receptarea esteticului este accesibilă oricui, chiar și celui
care nu va crea niciodată, dar sunt necesare pregătirea și sprijinul
sistematic.
Spre deosebire de capacitatea de receptare, competența de
a aprecia frumosul se formează mai greu, întrucât implică
însușirea criteriilor de apreciere și unificarea acestora cu simțul
și gustul estetic în judecată estetică, dar este accesibilă tuturor
oamenilor, indiferent dacă vor deveni sau nu creatori. Este
importantă însușirea criteriilor de apreciere pertinente, pentru a
realiza o apreciere corectă.
Problema atitudinii estetice a fost studiată de o literatură de
specialitate, fie pentru a lămuri specificitatea ei în raport cu
celelalte atitudini umane, fie de a o caracteriza prin apelul la alte
noţiuni corelate: simţ estetic, gust estetic, experienţă estetică,
trăire estetică, interes estetic etc.
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Într-un sens general, atitudinea estetică desemnează
maniera particulară în care o persoană priveşte un anumit lucru
sau fenomen, vădind pentru el interes estetic. Însă, simpla
prezenţă a obiectului nu garantează nici interesul estetic pentru el,
nici nu provoacă o atitudine estetică, după cum nu numai
obiectele speciale (operele de artă) pot naşte atitudini estetice.
Atitudinea estetică se exprimă printr-un ansamblu de reacții
spirituale ale ființei umane față de valorile estetice ale naturii,
societății și artei spre deosebire de alte atitudini specific umane
determinate de interesul practic, utilitar, cognitiv, economic etc.,
în cazul atitudinii estetice mobilul principal este cel al satisfacerii
unor trebuințe spirituale, al unor aspirații și nevoi umane. Piatra
de temelie a atitudinii estetice este reprezentată de interesul
estetic. Efectele acestui interes vizează subiectivitatea ființei
umane, sensibilizând-o prin manifestări, cum sunt cele de plăcere,
desfătare, dăruire, curiozitate, uitare de sine etc. Principalele
componente ale atitudinii estetice sunt gustul estetic, judecata
estetică, idealul estetic, sentimentele și convingerile estetice.
Atitudinea estetică, concretizată prin conservarea și
valorificarea esteticului în propria viață, este dependentă de
formarea capacității de receptare și apreciere a esteticului. Pe
lângă simț, gust estetic, stăpânirea temeinică a criteriilor de
apreciere, este și experiența estetică remarcabilă de care trebuie
să ținem seama.
Nivelul cel mai înalt al aptitudinii estetice îl constituie
creația, care îmbracă două forme: creația prin comunicare (cea a
interpretării creatoare, în care se înscrie arta recitatorilor,
actorilor, regizorilor, dirijorilor, cântăreților, instrumentiștilor) și
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creația originară, specifică scriitorilor, compozitorilor,
plasticienilor, arhitecților, creatorilor de folclor. La acest nivel,
este necesară înclinația nativă sau predispoziția.
Este bineștiut faptul că fiecare popor sau etnie, pe lângă
reușite sau tehnici, deține realizări remarcabile în domeniul
estetic: pictură, muzică, artă miniaturală etc., acestea reprezintă
identitatea culturală a acelui popor între alte culturi. Într-o altă
ordine de idei, educația estetică face posibilă comunicarea între
civilizații, etnii, popoare, generații diferite, așadar, integrarea
culturală a individului în umanitate.
Dezvoltarea aptitudinilor, intereselor şi înclinaţiilor elevilor
reprezintă un obiectiv important al şcolii. În ceea ce priveşte
aptitudinile artistice, educaţia estetică urmăreşte atât depistarea
acestora de la vârsta cea mai fragedă, cât şi asigurarea condiţiilor
şi mijloacelor necesare pentru dezvoltarea lor.
Toţi copiii, cu mici excepţii, sunt capabili să asculte muzică,
să recite, să deseneze sau să danseze dar nu toţi desfăşoară aceste
activităţi în acelaşi grad, între ei existând deosebiri calitative
evidente. Rolul cadrului didactic este de observa aceste deosebiri
și de a asigura cadrul propice dezvoltării aptitudinilor indiferent
de ce natură sunt acestea: muzicale, literare, coregrafice, plastice
etc. și în cazul elevilor ce fac dovada unui talent deosebit, aceștia
trebuie îndrumați spre școlile speciale de artă, spre o viitoare
carieră artistică. Cunoaşterea acestor deosebiri și a potențialului
artistic al elevilor este indispensabilă pentru desfăşurarea
educaţiei estetice în cadrul şcolii.
În învățământul gimnazial, educația estetică se realizează
prin intermediul tuturor disciplinelor școlare, dar contribuția
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acestora este inegală. Conținutul obiectului de învățământ,
precum și de disponibilitatea profesorului de a valorifica
frumosul din orice conținut predat sunt într-o perfectă dependență
cu aceasta. Educația artistico-plastică, literatura și muzica sunt
disciplinele care oferă cele mai multe posibilități de a forma
competențele de receptare și
apreciere a esteticului, a
aptitudinilor de creație.
Există poezii despre muzică; există, probabil, milioane de
exemple muzicale construite pornind de la un text poetic,
începând de la cântecele trubadurilor şi truverilor, traversând
întreaga istorie a muzicii (de la lieduri la uriaşe construcţii vocalsimfonice) până la versurile cântecelor pop de astăzi . Există de
asemeni nenumărate variante de abordare a poeziei din cadrul
domeniului muzicii, precum şi invers: muzica poate fi poetizată
sau poate porni de la un pretext poetic implicit. Relația de
interdependență dintre poezie și muzică este atât de complexă,
încât este aproape imposibil de cuprins.
Limbajul în sine, chiar şi limbajul esenţial al poeziei este
inerent o construcție intelectuală, conceptuală. Aceasta este
puterea generatoare dar, totodată, şi limita literaturii. Indiferent
cât de concrete ar fi imaginile descriptive ale unui scriitor,
limbajul este mijlocul estetic prin care acesta îşi poate prezenta
ideile. Prin contrast, muzica este un limbaj al emoţiilor, un mijloc
estetic prin care se pot prezenta emoţii subtile şi stări dintre cele
mai personale (deşi, cuvintele fiind absente, nu poate exista în
muzică nici o referire precisă la realitate). Perfecta îmbinare
dintre cuvinte și muzică prezintă în mod consistent gânduri şi
emoţii într-un mod integrat, aşa cum nicio altă artă nu poate face.
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În noul concept educațional– învățământul formativproductiv, centrat pe elev, prioritară este şi interacţiunea
pedagog-elev. Astfel, Legea conexiunii universale se manifestă
cu o forţă dublă chiar la prima vedere prin integralizarea celor
două tipuri de interacţiune: a celor două genuri de artă, literară şi
muzicală, şi a celor doi subiecţi ai educaţiei, pedagog-elev,
menţionează Vl. Pâslaru [4]. I. Gagim, referindu-se la caracterul
retroactiv al receptării muzicale, afirmă despre „percepţia
exterioară (din exterior spre interior) și percepţia interioară (din
interior spre exterior)” [3, p. 102]. În literatura de specialitate sau stabilit trei tipuri fundamentale de interacţiuni, care antrenează
literatura şi artele.
În cadrul metodologiilor de interacţiune a artelor se disting:
• interacţiunea activităţilor didactic-estetice, drept cea de-a
doua componentă definitorie a strategiilor educaţiei artisticestetice, posibil a fi valorificată, proiectată şi promovată în
cadrul învăţământului formativ, trebuie să ofere şcolii mai
multe deschideri pentru dezvoltarea percepţiei, imaginaţiei,
gândirii şi creaţiei artistice, dar şi pentru dezvoltarea
culturii generale a elevilor [5];
• evaluarea atitudinilor estetice, care urmează a fi centrată pe
identificarea şi aprecierea achiziţiilor specifice ale elevilor:
nivelul de dezvoltare a receptării, imaginaţiei, gândirii şi
creaţiei artistice; calitatea receptării-comprehensiuniicomentării/ interpretării-re-creării operelor literare şi
muzicale; valorile emoţiilor, trăirilor şi sentimentelor
estetice, ale aprecierilor, convingerilor şi viziunilor estetice
[Vl. Pâslaru, 5, p. 30].
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Dacă în procesul cunoaşterii empirice şi celei ştiinţifice
predomină un raport reglementat raţional între subiectul şi
obiectul cunoaşterii, în cunoaşterea artistic-estetică, între
subiectul și obiectul cunoaşterii predomină un raport profund
atitudinal – afectiv-dezirabil-volitiv-evaluativ-conceptual [Vl.
Pâslaru, 5, p.31], care este creativ prin definiţie, deoarece
subiectul cunoscător nu descoperă doar adevăruri obiective, ci
creează el însuşi adevăruri, recreând obiectul cunoaşterii (opera
de artă), sau, în formula lui M. Heidegger, „adevereşte opera de
artă” [6]. Un ghid pentru realizarea activităților didactice în care
sunt valorificate interacțiunile dintre arte este un proiect pe care
l-am devansat, proiect cu aplicabilitate pentru clasele din
învățământul gimnazial, corelând programele școlare,
competențele și activitățile ce pot fi desfășurate. De aceea,
didactica artelor este fundamental şi implicit construită pe un
sistem de interacţiuni: a două şi mai multe arte, a formeimesajului, a operei şi receptorului, a elevului şi pedagogului etc.
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Expunerea de față urmărește fixarea principalelor repere
care sunt necesare în procesul formării religioase a persoanei
umane în contextul educației desfășurată atât în familie și școală,
cât și în comunitatea largă prin intermediul Bisericii. În una
dintre lucrările sale de referință, M. Eliade a arătat că esența
devenirii și a existenței efemere a fiecăruia dintre noi constă în a
fi religioși, iar lumea din jurul nostru capătă sens prin
intermediul sacralității. În cartea Psychology and Religion, C. G.
Jung a argumentat faptul că, din punct de vedere ontologic,
Dumnezeu și relația cu divinitatea reprezintă cele mai prețioase
valori ale sufletului ființei umane. În societatea contemporană
care este marcată de prefaceri profunde în toate domeniile, dar
și de instabilitate, insecuritate, anomie și stres, raportarea
oamenilor la un plan valoric superior, autentic și coerent, cum
este cel religios, constituie una dintre căile care pot contribui la
creșterea rezilienței individuale, precum și la starea de bine
psihologică, spirituală și socială. Prezenta lucrare oferă o
incursiune succintă în problematica generală a educației
religioase de-a lungul vieții, prin evidențierea dintr-o perspectivă
teologică a misiunii, valorii și scopurilor, a conținuturilor,
precum și a modalităților de punere în practică a acestui domeniu
fundamental al formării și dezvoltării ființei umane.
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Cuvinte-cheie: educația religioasă, misiune, scopuri, conținuturi,
modalități de realizare
1. Misiunea educației religioase. Trebuie să subliniem
încă de la început faptul că omul este o ființă educabilă. Cât
privește educația religioasă, aceasta nu se constituie într-o
realitate independentă, ci este parte integrantă a unui tot unitar și
armonic. Absența educației religioase afectează integritatea
actului educativ contemporan. Educația religioasă este un dat
ontologic. De aceea, este posibilă și necesară. În celebra sa carte
Psychology and Religion, C. G. Jung [5] a argumentat faptul că,
din punct de vedere ontologic, Dumnezeu și relația cu divinitatea
reprezintă cele mai prețioase valori ale sufletului ființei umane.
Societatea contemporană este marcată de prefaceri profunde în
toate domeniile, dar și de instabilitate, insecuritate, anomie și
stres. Prin urmare, suntem de părere că raportarea oamenilor la
un plan valoric superior, autentic și coerent, cum este cel religios,
constituie una dintre căile care pot contribui la creșterea
rezilienței individuale, precum și la starea de bine psihologică,
spirituală și socială.
Sfânta Scriptură consemnează faptul că omul este făcut
după chipul și asemănarea lui Dumnezeu: „Și a zis Dumnezeu: Să
facem om după chipul și asemănarea Noastră, ca să stăpânească
peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile
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ce se târăsc pe pământ și tot pământul” (Facerea, I, 26). În acest
text biblic de bază, sunt cuprinse câteva adevăruri de importanță
esențială pentru societatea umană. În primul rând, ni se descoperă
faptul că omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui
Dumnezeu. Nicio altă făptură nu s-a învrednicit de o așa de mare
cinste. Exegeții spun că chipul lui Dumnezeu, în om, constă în
rațiune, voință și sentiment, iar la asemănare omul ajunge prin
osteneală proprie, în relație cu și ajutat de harul lui Dumnezeu [2,
p. 85]. Acest lucru este redat și în scara virtuților care face parte
dintre picturile exterioare de la Mănăstirea Sucevița. În vârful
scării, se vede mâna lui Dumnezeu întinsă din nor către cei ce se
ostenesc și urcă. În al doilea rând, Sfânta Scriptură revelează
faptul că Dumnezeu l-a asociat pe om cu Sine la conducerea
creației. Dumnezeu este Stăpânul și Domnul, dar, totodată, l-a pus
pe om să stăpânească împreună cu El. Un eveniment petrecut în
timpul lui Iosua Navi este edificator în acest sens: „În ziua aceea
în care Dumnezeu a dat pe Amorei în mâinile lui Israel și când ia bătut la Ghibeon și au fost zdrobiți înaintea feței fiilor lui Israel,
a strigat Iosua către Domnul și a zis înaintea israeliților: «Stai,
soare, deasupra Ghibeonului și tu, lună, oprește-te deasupra văii
Aialon !» Și s-a oprit soarele și luna a stat până ce Dumnezeu a
făcut izbândă asupra vrăjmașilor lor” (Iosua, X, 12-13). În timp
ce egiptenii se închinau soarelui, Iosua, alesul lui Dumnezeu,
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poruncea lui. Poruncea celui ce pentru egipteni era Dumnezeu. În
calitate de stăpân al făpturii și împreună conducător al ei cu
Dumnezeu, omul rămâne atâta vreme cât stăpânește în mod
constructiv, ziditor, făptura din jurul lui. În al treilea rând, Sfânta
Scriptură ne descoperă faptul, esențial pentru tema acestei lucrări,
că Dumnezeu îl face pe om partenerul Lui de dialog. În primele
capitole ale cărții Facerea, ni se spune că Adam stătea de vorbă
cu Dumnezeu în rai. Întreaga viață a omului este o permanentă
provocare la dialog. Chiar dacă nu le atribuim această calitate,
toate întâmplările concrete ale vieții sunt provocări, chemări la
dialog venite din partea lui Dumnezeu [10, p. 139-145]. Făcândul pe om ca pe Sine, cu rațiune, voință și sentiment, asociindu-l la
conducerea făpturii și chemându-l la dialog, Dumnezeu nu a făcut
altceva decât să-i dea omului posibilitatea să fie educat, format
din punct de vedere religios și nu numai.
Educația religioasă este posibilă în toate perioadele vieții
individului uman. Puterile sufletești ale omului sunt într-un
permanent proces de devenire. „Educația religioasă este posibilă
numai dacă Hristos este primit în sufletul omului și dacă acest
suflet lucrează împreună cu Hristos la desăvârșirea sa” [2, p. 88].
Această primire a lui Hristos se face în deplină libertate de voință.
Fiecare de bună voia lui primește pe Hristos ca Învățător și
modelator al lui sau Îl respinge. În viziunea Sfintei Evanghelii,
304

este vorba de o căutare reciprocă. În acest sens, este demn de
remarcat episodul întâlnirii Mântuitorului Hristos cu Zaheu
vameșul. Acesta din urmă căuta să vadă cine este Iisus, motiv
pentru care s-a urcat într-un dud cu scopul de a avea o mai bună
vizibilitate, dar și Hristos a căutat cu privirea spre el și i-a spus să
coboare (Luca, XIX, 1-10). Pe cei ce nu-L caută, Hristos nu îi
forțează să facă aceasta, dar El continuă să-i caute. În Apocalipsa
(III, 20), ni se spune: „Iată, stau la ușă și bat; de va auzi cineva
glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el
cu Mine”. Însă, educația religioasă apare și ca o necesitate. Prin
creație, Dumnezeu face posibil ceea ce omului îi este necesar. În
procesul creșterii duhovnicești până la asemănarea cu Dumnezeu
este implicată în mod necesar cunoașterea. Progresul în
cunoașterea extensivă și intensivă a adevărurilor religioase
conduce la desăvârșire duhovnicească, la sporirea asemănării cu
Dumnezeu. În baza acestor considerente, se poate afirma că
educația religioasă este necesară și indispensabilă omului care
trebuie să se preocupe de cultivarea virtuților autentice și
creșterea personală pe tot parcursul vieții.
2. Scopuri ale educației religioase. Educația religioasă
arată ce și cum trebuie să devină o persoană. În sprijinul acestei
afirmații, vom veni cu un exemplu preluat din universul teologic,
dar accesibil deopotrivă și laicului. Potrivit programului
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iconografic al bisericilor ortodoxe, frumusețea care trebuie să
transpară pe chipurile sfinților este cea spirituală. Dacă
Renașterea redă în pictură persoana umană în toată strălucirea și
frumusețea ei naturală, carnală, pictura tradițională ortodoxă
reprezintă ființa umană în toată frumusețea ei transfigurată. Altfel
spus, cea dintâi redă ceea ce este omul, cea din urmă ceea ce el
trebuie să devină. Sfântul din icoană reflectă o lume viitoare, din
care omul deja face parte. El este omul împlinit pe plan spiritual,
prin efortul propriu și prin harul lui Dumnezeu. Pictura
bisericească a fost numită „Biblia neștiutorului de carte” [1, p.
783]. Privită sub acest aspect, iconografia ortodoxă are valoare
didactică educativă. Arătând ce trebuie să devină ființa umană,
educația religioasă nu privește subiectul care este educat doar prin
prisma prezentului și nici încătușat de timp și spațiu, ci și din
perspectivă eshatologică. În al doilea rând, educația religioasă
vizează înnoirea omului din interior. Sfântul Apostol Pavel
spunea că „Dacă omul din afară se strică, cel din interior se
înnoiește”. Această realitate este la îndemâna oricui. Fizic, ființa
umană este trecătoare, dar spiritual se înnoiește permanent.
Înțelepciunea populară românească a tâlcuit aceasta în zicala: „Să
fii tânăr, dar cu mintea bătrânului!”.
Un element esențial și specific al educației religioase este
acela că, prin intermediul ei, modelarea și convingerea se fac din
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interiorul ființei umane. Eșecul comunismului dar și al unor
curente religioase a fost cauzat, printre altele, de faptul că au
încercat să modeleze din exterior, prin constrângere. Ori, educația
religioasă are în vedere tocmai înnoirea privită din interior și
fundamentată pe convingere. Sfânta Scriptură ne relatează că, în
ziua Pogorârii Duhului Sfânt, predica apostolilor a mișcat inimile
ascultătorilor, iar aceștia au întrebat ce să facă (Faptele
Apostolilor, II, 37). ,,Mișcarea inimii” (adică convingerea
puternică) marchează începutul unui proces de transformare, de
înnoire interioară. Acest început determină și întrebarea pe care
ascultătorii apostolilor au adresat-o acestora. Nu înseamnă că ei
nu făcuseră nimic până atunci, ci doar că, în plan spiritual, mai
aveau de lucrat. Acest aspect este confirmat de răspunsul
apostolilor: „Pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele
lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul
Sfântului Duh” (Faptele Apostolilor, II, 38).
De asemenea, educația religioasă vizează eternizarea
omului. La scurtă vreme după naștere, copilul este botezat. În
interpretarea Sfinților Părinți ai Bisericii, botezul este o renaștere
spirituală. Nașterea fizică este spre moarte, nașterea spirituală este
spre viața veșnică. Mai mult decât atât, imediat după botez,
pruncul este împărtășit cu Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului
„spre iertarea păcatelor și spre viața de veci”. Gustând din
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veșnicie, el trăiește, în același timp, în viața aceasta și în cea fără
de sfârșit. În momentele importante, dar și în viața de zi cu zi,
Biserica se roagă pentru membrii ei. Când credinciosul își
încetează existența fizică, Biserica nu încetează a-l pomeni în
rugăciunile ei, pentru că el continuă să trăiască spiritual. Astfel,
moartea apare ca o trecere din viața aceasta la o viață superioară,
prin nesfârșitul ei și prin petrecerea în prezența lui Dumnezeu și
a Sfinților Săi.
Am prezentat doar câteva dintre argumentele care scot în
evidență valoarea educației religioase. În strânsă legătură cu
acestea, putem afirma că scopul primordial al educației religioase
este mântuirea celui ce crede.
3. Conținuturi ale educației religioase. Conținutul
educației religioase îl constituie cuvântul lui Dumnezeu revelat
aleșilor Săi și păstrat în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție.
Apostolii Mântuitorului aveau conștiința și convingerea că nu se
propovăduiesc pe ei înșiși, ci pe Dumnezeu. În esență, cuvântul
lui Dumnezeu împărtășit oamenilor are scopul de a redimensiona
viața omului și de a o reorienta de la lucrurile materiale și
trecătoare spre cele spirituale și veșnice. Cu alte cuvinte, educația
religioasă are scopul de a reorienta și ancora ființa umană în
împărăția lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Botezătorul, care pregătea
venirea lui Iisus Hristos, predica despre apropierea împărăției lui
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Dumnezeu: „Pocăiți-vă, zicea el, că s-a apropiat împărăția
cerurilor” (Matei, III, 2), iar Mântuitorul Își începe activitatea Sa
de propovăduire a învățăturilor lui Dumnezeu prin aceleași
cuvinte (Matei, IV, 17). Acest adevăr exprimat în esența lui în
Sfânta Scriptură se regăsește dezvoltat și accesibil tuturor în
Sfânta Liturghie care debutează cu formula: „Binecuvântată este
împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea
și în vecii vecilor”. Ceea ce Sfântul Ioan Botezătorul și
Mântuitorul anunțau ca pe o realitate viitoare, în cadrul Sfintei
Liturghii trăim ca pe o realitate prezentă.
Cuvântul lui Dumnezeu este dinamizator, determină
acțiunea. Dacă el nu luminează și înnoiește mintea, dacă nu
modelează voința și nu încălzește inima, nu-și atinge scopul. În
ziua coborârii Duhului Sfânt, ni se spune că cei ce au ascultat
predica Sfântului Petru „au fost mișcați la inimă” și au întrebat
„ce să facă” (Fapte, II, 20). Această mișcare a inimii este lucrarea
harului care dă putere cuvântului și-l face dătător de viață. Cine
nu știe că un cuvânt bun, spus de la inimă la inimă, poate să
schime modul de gândire și de manifestare a unui semen al nostru
? Același impact pozitiv poate să-l aibă și cuvântul lui Dumnezeu.
Esențial este faptul că, pe lângă răspunsul la întrebările pe
care ni le ridică existența, Evanghelia și toate celelalte scrieri
sfinte aduc o noutate absolută. Scrierile Sfinte aduc un nou mod
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de viață numită viața în Hristos. Indiferent de cadrul în care se
desfășoară (de exemplu, în școală, într-un mod oficial și
organizat, prin intermediul orei de religie, în Biserică sau în
particular), educația religioasă comportă o dublă dimensiune –
informativă și formativă. Educația religioasă nu transmite doar
cunoștințe, ci imprimă și un mod de viață. În limbajul
duhovnicesc, întâlnim expresia: „Spune-ne nouă, părinte, un
cuvânt de folos (sau un cuvânt ziditor) !”. Un bagaj informațional
religios care nu imprimă vieții un conținut înnoitor riscă să cadă
în extremismul raționalist. Pe de altă parte, un bagaj informațional
religios care nu oferă consistență și profunzime gândirii, care nu
adâncește înțelegerea și cunoașterea, ci are numai încărcătură
emoțională riscă să degenereze în bigotism și formalism religios.
Conținutul autentic al educației religioase este acela care hrănește
deopotrivă mintea și sufletul. Adaptând acestui nou înțeles
expresia de mai sus, ea ar putea suna și în felul următor: „Dă-ne
nouă, părinte, hrană pentru minte și pentru suflet !”.
Educația religioasă nu face abstracție de valorile spațiului
cultural în care generațiile își duc existența. Dialogurile dintre
știință și religie, precum și cel dintre credință și cultură au un sens
creator. De asemenea, aceste dialoguri au menirea să-l apropie pe
om mai mult de Dumnezeu. D. Popescu sublinia acest lucru atunci
când afirma: „Cultura fără credință nu poate urca un om către cer,
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după cum credința fără cultură nu-l poate coborî pe pământ” [7,
p. 13]. Marii părinți ai Bisericii au lăsat scrieri de mare
profunzime și au făcut accesibile adevărurile revelate, folosinduse de rezultatele științei și de fondul cultural al epocii lor, pe care
le-au pus în slujba teologiei. Vom alege doar un exemplu
edificator în acest sens, și anume pe Sfântul Vasile cel Mare
(secolul IV), cunoscut deopotrivă de lumea laică și de cea a
teologilor. Printre cursurile pe care Sfântul Vasile cel Mare le-a
urmat la vremea lui, Sfântul Grigore de Nazianz enumeră:
retorica, gramatica, regulile povestirii, legile metricii și ale
poeziei, filozofia, dialectica, astronomia, geometria, matematica
și medicina [8, p. 142-143]. Învățându-i cum să se comporte întro lume plină de zeități păgâne, același Sfânt părinte îi îndeamnă
pe tineri să ia din scrierile profane numai pe acelea care „...au
lăudat virtutea sau au osândit viciul. După cum celelalte ființe se
bucură numai de mirosul sau de frumusețea florilor, iar albinele
pot lua din flori și mierea, tot așa și oamenii care nu caută în astfel
de scrieri numai plăcutul și frumosul pot să scoată din ele și un
oarecare folos pentru suflet. Trebuie, deci, și voi să citiți scrierile
autorilor profani, așa cum fac albinele. Acelea nici nu se duc fără
nicio alegere la toate florile peste care se așează, ci au cât le
trebuie pentru lucrul lor, iar restul îl lasă cu plăcere. Noi, dacă
suntem înțelepți, să luăm din cărți cât ni se potrivește nouă și cât
311

se înrudește cu adevărul, iar restul să-l lăsăm. Și după cum atunci
când culegem flori de trandafir dăm la o parte spinii, tot așa și cu
niște scrieri ca acestea: să culegem atât cât este de folos și să ne
ferim de ce este vătămător [...]. Și pentru că trebuie să ne rânduim
prin virtute viața noastră și pentru că virtutea este mult lăudată de
poeți, mult lăudată de scriitori, dar mai mult încă de filozofi,
trebuie să dăm mai cu seamă atenție scrierilor unor oameni ca
aceștia” [9, p. 569-570]. În aceeași direcție, cea a integralității
devenirii spirituale a ființei umane, se înscriu și cugetările
exprimate de către C. Galeriu sau T. Vianu, potrivit cărora
„...valorile religioase sunt integrative. Ele integrează, unifică,
constituie într-un tot solidar și coerent toate valorile cuprinse de
conștiința omului. Prin valorile religioase se înalță arcul de boltă
care unește valorile cele mai îndepărtate, adună și adăpostește pe
cele mai variate. Un individ poarte cuprinde diferite valori, pe
cele mai multe din ele, dar legătura lor unificatoare va lipsi atâta
timp cât valoarea religioasă nu li se adaugă. Dimpotrivă, atunci
când ne aflăm în prezența unei concepții axiologice generale,
adică a unei filozofii practice manifestând unitate și coerență,
simțim lămurit, chiar dacă gânditorul nu o afirmă niciodată, că
existența religioasă domină întreaga construcție. Din această
pricină, orice filozofie practică este în esența ei religioasă. Din
oricare se pot extrage implicațiile ei în direcția sacrului. Fără
312

acestea, o concepție filozofică este o colecție de adevăruri, dar nu
un tot organic și omul care ne vorbește prin ea cel mult un spirit
cercetător, dar nu și unul care, găsindu-se cu adevărat, reflectă
plenitudinea de semnificații ale lumii” [4, p. 24-25; 11, p. 102].
În timp ce educația religioasă are drept principal conținut
transmiterea cuvântului lui Dumnezeu, scopul acesteia este
dăltuirea lui Hristos în inimile și conștiințele subiecților care sunt
educați. Pe măsură ce acest deziderat se transmite și este asimilat,
frumusețea lui Hristos, sfințenia și bunătatea Lui se multiplică în
tot atâtea chipuri câți subiecți participă la educație. Ținta finală a
educației religioase este mântuirea, înțeleasă ca stare de fericire
veșnică și petrecere în prezența lui Dumnezeu și a sfinților care iau plăcut Lui din fiecare neam și din fiecare generație.
4. Educația religioasă – tradiție și actualitate. În spațiul
românesc, educația religioasă a fost întotdeauna o componentă
esențială a vieții sociale și culturale. Vom fixa pe scurt câteva
repere istorice, pentru a arăta că lecția de religie nu a lipsit
niciodată din viața poporului român. În faza ei primară și pentru
o lungă perioadă de timp, ora de religie s-a identificat cu formele
cultului divin. Acesta s-a constituit întotdeauna într-o adevărată
școală. Amvonul bisericii a fost multă vreme spațiul care a zidit
conștiințele adevăraților români și creștini ortodocși. Ierarhi,
precum Ilie Iorest și Sava Brancovici, monahi, precum Sofronie
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de la Cioara și Visarion Sarai, simpli creștini, precum Oprea
Nicolae au fost trecuți în rândurile sfinților nu numai pentru că au
apărat „legea strămoșească”, înțelegând prin aceasta credința
ortodoxă, ci și pentru că au apărat pământul românesc și s-au
luptat pentru drepturile conaționalilor.
În domeniul educației religioase, se vorbește despre funcția
didactică sau catehetică a cultului divin. Acest lucru înseamnă că,
prin formele de cult, Biserica nu doar preamărește pe Dumnezeu
și îi sfințește pe credincioși, ci îi și învață pe aceștia din urmă.
Prima parte a Sfintei Liturghii este numită Liturghia
catehumenilor, adică Liturghia la care participă și cei care se află
în faza de învățare a tainelor credinței. Prevalența funcției
didactice a cultului religios explică și faptul că primele cărți
școlare au fost cele de cult. Traducerile diaconului Coresi,
Cazania Mitropolitului Varlaam, Viețile Sfinților, lucrările
traduse de către Mitropolitul Dosoftei sunt doar câteva exemple
din multele care trebuie amintite. Concomitent, apar Bucoavnele
sau Bucvariile. Titlurile pe care acestea le aveau sunt
semnificative. Spre exemplu, Bucoavna de la Belgrad (apărută în
anul 1569) avea următorul titlu: Bucoavna ce are în sine
deprinderea învățăturii copiilor în carte și simbolul credinței
creștinești, zece porunci ale legii vechi și ale celei nouă, șapte
taine ale Bisericii răsăritului. În a doua jumătate a secolului al
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XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, apar primele lucrări
din domeniul pedagogiei propriu-zise. În a doua jumătate a
secolului al XIX-lea și în secolul al XX-lea, au fost elaborate
primele lucrări și manuale de religie [cf. 3, p. 5-9; 6].
Pe lângă învățământul timpuriu ancorat în diverse culte
religioase, au apărut și forme ale învățământului organizat,
sistematizat și diferențiat. Astfel, în Moldova, se cunosc reforme
ale învățământului datorate Mitropolitului Iacob Putneanul și
Arhimandritului Bartolomeu Măzăreanu. În Muntenia, astfel de
reforme au fost inițiate de către Episcopul Iosif al Argeșului,
Mitropolitul Dositei Filit și Domnitorul Constantin Mavrocordat.
În Transilvania, este cunoscută Legea școlară pentru organizarea
și funcționarea învățământului în Imperiul Habsburgic (6
decembrie 1764). Potrivit acestei legi, școlile elementare se
împărțeau în școli comunale, capitale și normale. Cele din urmă
pregăteau pe viitorii învățători. De remarcat că, la toate cele trei
niveluri, religia era unul dintre obiectele de studiu de bază [cf. 3,
p. 8].
În a doua jumătate a secolului al XX-lea, situația s-a
schimbat radical. Dictatura comunistă, materialist ateistă, a
urmărit să distrugă temeliile sănătoase ale învățământului de toate
categoriile și gradele. S-a creat „...o secetă spirituală pustiitoare,
dar care n-a putut distruge rădăcinile ontologice și existențiale. S315

a produs un vid spiritual și o criză de identitate a conștiinței, a
persoanei umane. O lipsă de sens a existenței, cu încercări de a fi
înlocuită prin hibrizi: ideologie, idolatrie politică, viziune fals
științifică sau practici pseudo-spirituale, cum ar fi meditația
transcendentală” [3, p. 9]. După decembrie 1989, s-au intensificat
eforturile de restaurare a statutului pe care educația religioasă l-a
avut întotdeauna în procesul devenirii poporului român.
5. Modalități de realizare a educației religioase. Este
neîndoielnic faptul că educația religioasă nu poate fi realizată
decât într-un spațiu religios. Privind din acest unghi, cei trei
factori esențiali pentru procesul educației religioase sunt familia,
școala și Biserica. Un copil parcurge în familie primii pași spre
Dumnezeu și spre cunoașterea Lui. Deși, în societatea
românească, familia trece printr-o perioadă de criză (de exemplu,
prin proliferarea divorțurilor, tensiunile și neînțelegerile generate
de starea de sărăcie, creșterea consumului de alcool, violența
domestică etc.), părinții trebuie, totuși, să-și redescopere vocația
de formatori în spiritul valorilor religioase a copiilor pe care îi
cresc și îi educă. Din comportamentul părinților, copilul învață
ceea ce este și ce trebuie să devină. D. Călugăr a făcut următoarea
confesiune: „Mi-am început viața religioasă adorând și iubind pe
Dumnezeu în persoana părinților mei. Tatăl, mama și bunica erau
în casa noastră o trinitate de persoane, cărora se adresa pe rând
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cultul meu domestic [...]. Afecțiunea imensă ce o purtam bunicii
mele se transformă într-o tăcută adorație, când într-o seară
pătrunzând în camera ei, o găsii în genunchi la picioarele patului.
Atunci, pentru prima dată, poate, am înțeles că deasupra
divinităților mele domestice există o ființă misterioasă și ascunsă,
căreia înșiși părinții mei I se închină în duh și adevăr (Tolstoi)”
[2, p. 101]. Școala este al doilea factor cheie al educației
religioase. În cadrul orelor de religie, educația creștină este
realizată de către preoți sau profesori de religie special pregătiți
în această direcție, prin gestionarea conținuturilor morale aflate în
secvențele biblice sau în alte Cărți Sfinte. Acest demers didactic
este completat cu activități extracurriculare realizate în familie și
Biserică. Aceste două instanțe educative trebuie să se angajeze în
mod diferențiat în materializarea valențelor formative ale
educației religioase. Biserica, care este un spațiu prin excelență
sfânt, religios, social și cultural, a înfruntat vremurile, a folosit
mijloace tradiționale consacrate și a urmărit să facă cunoscută
Evanghelia în toate locurile și timpurile. Mijloacele pe care
Biserica le are la îndemână și le utilizează în scopul educării
membrilor ei sunt multiple. Printre acestea, putem aminti
Liturghia,

rugăciunea,

meditația

religioasă,

cultivarea

deprinderilor morale [cf. 2, p. 105-113]. Un loc aparte îl ocupă
cultul divin. Acesta nu este doar un mijloc de cinstire a lui
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Dumnezeu și de sfințire a credincioșilor, ci și o adevărată școală
religioasă. Textele scriptice încorporate diferitelor forme de
manifestare a cultului religios, rugăciunile, imnurile religioase
etc. sunt pline de învățături. În perioada marilor erezii, au fost
create imnuri care exprimau învățătura corectă a Bisericii. Toate
aceste forme de realizare a educației religioase în Biserică își
păstrează caracterul didactic până în prezent. Dar, caracterul
educativ sau catehetic al cultului religios reiese cu mai multă
claritate din prima parte a Sfintei Liturghii, numită Liturghia
Catehumenilor, adică a celor adunați în primul rând pentru a
învăța, pentru a fi instruiți în tainele credinței în Dumnezeu. În
vechime, primirea botezului era precedată de o perioadă de
instruire care, uneori, dura până la trei ani. În această perioadă,
persoana în cauză purta numele de catehumen. Toți cei care erau
în curs de instruire nu aveau voie să participe la partea a doua a
Liturghiei, numită Liturghia Credincioșilor, adică partea la care
participau cei botezați. În schimb, catehumenii puteau să participe
la prima parte a Liturghiei, în cadrul căreia erau citite texte
scriptice (de exemplu, Apostolii sau Evanghelia) care, apoi, le
erau explicate credincioșilor de către episcop.
În România, familia trebuie să-și redescopere vocația ei de
școală religioasă sau de Biserică în miniatură. Școala trebuie să
arate mai multă deschidere și să exprime mai clar atitudinea
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pozitivă față de educația religioasă. La rândul ei, Biserica trebuie
să caute și să descopere noi metode, iar acolo unde este cazul să
le adapteze pe cele vechi contextului social, economic și cultural
actual în care își desfășoară activitatea, pentru a-și îndeplini
misiunea de pilon al educației religioase și morale a tinerelor
generații.
6.

Perspective

ale

educației

religioase.

Valoarea

incontestabilă a educației religioase impune conceptualizarea
acesteia prin prisma viitorului. Tehnicizarea rapidă a lumii
contemporane face ca realitățile spirituale și existențiale să treacă
pe un plan secundar și, uneori, chiar să fie neglijate. Deseori,
consumul de droguri, dependența de alte substanțe, alcoolismul,
viața sexuală dezordonată, comportamentele riscante pentru
sănătatea fizică și mintală etc. nu sunt altceva decât refugii ale
spiritului uman nesatisfăcut de ceea ce are sau i se oferă. O
persoană educată din punct de vedere cognitiv, moral și religios
și echilibrată în planul vieții spirituale conștientizează și evită
aceste surogate. Într-o societate atât de bulversată, întrebarea
încotro ne îndreptăm apare cu mai multă necesitate. Vrem o
societate desacralizată ? Nu trebuie să facem niciun efort. Ea trece
deja printr-un proces rapid de desacralizare. Vrem generații de
oameni sănătoși și integri din punct de vedere social, moral și
spiritual ? Atunci, trebuie să acceptăm educația religioasă ca fiind
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posibilă și necesară. Educația religioasă trebuie să înceapă de la
vârste cât mai fragede. Lipsa acesteia îndepărtează ființa umană
de viitorul ei pe această lume și de mântuirea pentru lumea
viitoare [3, p. 12].
După o perioadă de aproape jumătate de secol de educație
atee, încă este greu să se schimbe mentalități care, pentru unii
dintre noi, au devenit parte integrantă a ființei și existenței
noastre. Însă, această stare de lucruri nu trebuie să fie o piedică în
formarea responsabilă și integrală a generațiilor de tineri care
urmează. Acest deziderat este afirmat și argumentat cu măiestrie
de V. Băncilă: ,,Prejudecăți raționaliste întârziate nu trebuie să ne
împiedice deci de a începe educația religioasă odată cu cealaltă
educație. Religia este un mister organizat și se adresează mai ales
rezonanțelor misterioase din om, care nu au nevoie de industria
silogismelor pentru a începe să vibreze. Trebuie să ne învingem
și prejudecățile și tabieturile comode și să expunem sufletul
copilăresc cu infinită grijă în fața luminii transcendentului, așa
cum mugurul plantelor este pus să se deschidă în fața luminii
solare. Misterul care este în suflete, în arbori și viață se va porni
singur și va înflori, dacă este pus în bune condiții. Iar cea dintâi
condiție este educația religioasă [...]. Să învățăm odată, în chip
definitiv și afectiv adevărul vechi și de bun simț, că dacă nu se
introduce omul în religie încă de când este copil, el va risca să nu
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cunoască niciodată farmecul și binefacerea religiei. Dacă nu
plouă primăvara, degeaba va ploua mai târziu. Plugarii știu că
grânele trebuie să fie bine crescute înainte de a veni căldurile
verii, ca să nu le vatăme. La fel și în formația religioasă. Planta
de preț a religiei să fie adânc înrădăcinată în solul sufletului,
pentru ca secretele vieții să nu-i poată face niciun rău” [citat în 3,
p. 12].
7. Concluzii. Cunoaşterea lui Dumnezeu nu implică acelaşi
traiect ca cel care este specific cunoaşterii de ordin ştiinţific.
Cunoaşterea lui Dumnezeu reprezintă un efort continuu. Omul are
o existenţă multidimensională, raportându-se la realitate nu
numai prin raţionalitate sau intenţionalitate pragmatică, ci şi prin
trăire contemplativă. Ființa umană își construiește un univers
spiritual propriu, care o definește și o determină. Valorile
religioase nu fac altceva decât să fortifice interioritatea și să-l
direcționeze pe om spre cucerirea unei lumi întemeiate pe
autonomie morală și responsabilitate socială.
Educaţia religioasă contribuie din plin la formarea
individului uman ca ființă completă, la implicarea responsabilă a
acestuia în viaţa activă şi în cea socială. Educația religioasă este
dimensionată şi realizată în acord cu necesităţile dezvoltării
psihice, sociale, culturale și morale, care sunt specifice fiecărei
vârste în parte. Această componentă a educaţiei are mai întâi o
321

funcţie informativă, în sensul că pune la dispoziţia subiecților
educați un set de cunoştinţe teoretice și practice specifice, apoi un
pronunțat caracter formativ, prin aceea că ființa umană
interiorizează şi traduce în fapte de viaţă cuvântul lui Dumnezeu.
Așadar, educația religioasă asigură indivizilor umani atât o
cultură generală integrală, cât și o bază indispensabilă
achiziționării conduitei morale și civice, precum și integrării
sociale. În ultimă instanţă, educația religioasă livrează individului
uman un ansamblu de valori morale, etice, civice, religioase și
spirituale care îl vor ghida în toate acțiunile sale, inclusiv în cele
cu implicaţii pragmatice. Îmbogățirea și interiorizarea treptată a
tuturor acestor valori va conduce la transformări palpabile în
relaţia unei persoane cu propriul eu, cu alţii şi cu transcendenţa.
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Abstract
In the context of the scientific discourse regarding the
factors influencing teachers’ success, professional culture is a
topic that concerns the academic community in the sense of
highlighting new competencies that define pedagogical
professionalism. The system of ideas described in the present
article addresses the requirements of contemporary society
concerning the formation of pedagogical charisma, whose
elements are found in the professional standards for teachers, in
social policy and educational documents. The practice of
education shows the increasing formative impact of pedagogical
charisma on educational communication, a fact which generates
reflections on the need to clarify the scientific essence and the
factors which determine the training of pedagogues as
charismatic leaders in the educational environment.
„Învaţă de la toţi şi toate, dar fii tu însuţi, fii
original şi autentic, nu copia pe nimeni, tu ai propria
personalitate, charismă şi stil” / Mircea Chira/
Noul context al comunicării, generat de condițiile
pandemiei, a validat social afirmația că „secolul XXI va fi secolul
comunicarii sau nu va fi deloc” [3], în același timp, demonstrând
că aceasta este ușor depasită, întrucât marea diversitate a
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mijloacelor de comunicare a atins în zilele noastre culmi
nebănuite. Din acest unghi de vedere, „societatea contemporană
impune noi reguli de comunicare socială, charisma pedagogică
devenind miza de promovare a culturii” [4, p. 32], iar
„caracterisiticile personalității ce asigură succesul profesional
sunt deocamdată insuficient studiate din punct de vedere
științific” [2].
„Caleidoscopul evoluţiei cercetărilor la problema charismei
e foarte modest. Abordat în aria culturii emoţionale, acesta oferă
o imagine a liniilor de gândire științifică despre competenţele
sociale, termen ce a apărut treptat în procesul studierii
emoţionalităţii umane” [3, p. 28]. Charisma pedagogică, este un
fenomen insuficient studiat în literatura pedagogică, dacă
„enigma succesului comunicării nu este descoperită, cu atât mai
mult în circumstanțele comunicării on-line interesul pentru
studiul charismei sporind evident” [6, p. 58]. Prin analiza
charismei pedagogice și a culturii emoţionale, descoperim
afirmarea charismei prin intermediul capacităţilor socioemoţionale (perceperea ordonată a emoţiilor, exersarea capacităţii
de a răspunde adecvat la situaţiile de viaţă, afirmarea capacității
de exprimare onestă a emoţiilor, arătând consideraţie şi respect şi
satisfacţie”.
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Charisma este definită ca și componentă indispensabilă a
talentului pedagogic și a culturii emoţionale [8, p. 14]. Simplul fapt
de a reflecta asupra charismei pedagogice aduce clarificări esenţiale
în modul de a acţiona eficace în relaţiile interpersonale din mediul
educațional. Descrise în Figura 1, elementele „charismei pedagogice
se referă la capacități și atitudini sociale” [1].
interes și motivație pentru activitatea de educație
canalizare prudentă a energiei emoționale
capacitate de fascinare
capacitate de a atrage admirația
contaminare emoțională pozitivă
magnetism social
Figura 1. Elementele charismei pedagogice
În structura charismei pedagogice atitudinile sociale se
prezintă ca și reacţii afective, reflectate în interes, motivaţie și
convingeri, întrucât sunt organizarea convingerilor despre o
situaţie, predispunând persoana să răspundă într - o manieră
preferenţială spre atingerea scopului.
Misiunea pedagogică a cadrelor didactice nu se rezumă
doar la provocarea interesului, a motivației și a activismului
interlocutorilor, prin intermediul resurselor culturii emoţionale
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în comunicarea pedagogică și prin echilibrul în munca sa
emoțională, profesorii, vor face posibil să contamineze
emoțional prin starea sa de spirit pozitivă, astfel ca educații să
rămână fascinați și să adere la convingerile pedagogilor prin
luare de atitudini, care apar ca „verigă de legătură între starea
psihologică internă dominantă şi mulţimea situaţiilor la care se
raportează în contextul vieţii sociale”. „Atitudinea este
construcţia psihică, sintetică ce reuneşte elemente intelectuale,
afective, volitive, luări de poziţie, exprimate deschis în
indicatori variabili: vorbire, tonul vocii, gesture și acţiuni” [5, p.
42]. „Charisma pedagogică stimulează eficiența activității
didactice” [3, p. 28], depășind limitele referențialului prin
calități personale, generatoare de succes profesional, apreciate
prin vocație, talent și competențe psihopedagogice etc.
Autorii care au studiat charisma pedagogică constată
importanța acesteia și în mediul academic, „cercetătorii
charismatici având șanse superioare de a convinge, prin
discursul său științific asigurându-și succesul profesional” [9, p.
11]. Se impune în acest context analiza raportului charismei cu
termenul de cultură emoţională, subscrisă profesionalismului
pedagogic și cu termenul de cultură profesională a cadrelor
didactice (componentele - filosofică, generală, psihopedagogică și
de specialitate). Componenta psihopedagogică se referă la
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competențele socio-afective (charisma) ce presupune măiestrie
și tact pedagogic. Charisma profesorului implică însușirea unui
sistem complex de cunoștințe teoretice, formarea unor atitudini,
capacități și calități personale. Deducem astfel, „charisma este
necesară pentru exercitarea eficace, riguroasă și controlată a
unor roluri, ceea ce definește profesionalismul cadrelor
didactice” [10, p.104]. „Suntem atât de obișnuiţi cu termenul de
charismă, încât rar ne mai întrebăm de ce mare parte dintre noi
reacţionează puternic la charisma interlocutorilor” [7].
„Neânţelegerea ADN-ului charismatic sau percepţia inconștientă
a acestuia ne poate limita potenţialul de a-l utiliza pozitiv” [7,
p.10]. Regretabil, însă, nu putem astăzi afirma, că majoritatea
cadrelor didactice impresionează tinerii prin charisma sa
pedagogică. Constatăm faptul, că „proiectarea la nivel de
documente normative a

charismei pedagogice rămâne

deocamdată o problemă a sistemului de formare profesională a
cadrelor didactice” [3, p. 99]. În comunicarea didactică calitățile
charismatice ale profesorilor se observă în calitatea discursului și
implicarea sa energetică, în gradul de motivație, entuziasm și
încredere în propriile forțe ce contaminează emoțional
personalitatea educaților. „Profesorii charismatici fascinează prin
toleranța comunicativă, forța autorității și a profesionalismului
pedagogic” [10, p. 69]. Din această perspectivă considerăm
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necesară abordarea conceptului de eficienţă profesională, termen
polarizant, ce provoacă spre acţiuni de formare profesională
continuă a cadrelor didactice. Derivat din latinescul efficacere,
semnificând a îndeplini, a crea, a produce şi din termenul înrudit
efficacitas (eficacitate), dicţionarul limbii române îl explică ca
fiind ceea ce produce efecte pozitive aşteptate [11, p. 53].
Incontestabil, profesorul trebuie să fie persistent în
autoformarea sa profesională ținând cont de evoluția atât de
rapidă a cerințelor profesionale, astfel încât să se afirme ca un
educator pasionat, să capteze și să motiveze educații. Se cere
„mobilizarea energiei emoționale în comunicarea socială care
ar face educații să rezoneze în comunicarea cu profesorii
generând feed-back optim” [7, p. 25]. Comunicarea bazată pe
cultură emoţională recomandată în mediul educaţional se va
exprima într-un stil de comunicare charismatic, marcat de
ansamblul capacităţilor excepţionale de conduită și însuşiri de
personalitate, prin care profesorul fascinează elevii [3, p. 109].
Câmpul educațional este stimulativ în sensul apariției
multiplelor provocări. Important este să conștientizăm că
„învățarea charismei este un proces complex ce necesită eforturi
de autoeducație și autoformare permanente” [12]. Orienatarea
spre charismă va avea un caracter sistematic și pasionat, exprimat
prin colaborare cu educații. Indiscutabil, charisma pedagogică nu
poate fi analizată în afara interpretării culturii psihologice, care
permite personalităţii autodeterminarea şi autorealizarea eficientă
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condiţionând adaptarea socială, autodezvoltarea personală şi
satisfacţia profesională [240, p. 14].
Profesorii charismatici sunt deosebiți, cunosc limitele
valorificării intrigii, aplică strategii funcționale de motivare,
lăsând o notă de curiozitate pentru a continua procesul de
cunoaștere reciprocă în mediul educațional. „Dacă încercăm să
definim charisma, subliniem puterea de seducție a ochilor, a
zâmbetului ușor și încrezător, mai ales asupra modului în care
cuvintele se îmbină în melodii de expresii atractive, astfel, încât
„gâdilă plăcut urechea”. Psihologii au demonstrat, că „în timpul
comunicării cu persoane charismatice și prin tăcere se simte o
contaminare emoțională de starea de spirit a acestora, fără a fi
nevoie de cuvinte” [8, p.26]. Această stare poate fi denumită
rezonanță comunicativă [2, p.167]. Însăși materialul didactic
trebuie să fie prezentat charismatic, într-o manieră dinamică, ce iar pune pe tineri într-o mare măsură să iasă încet-încet din zona
sa de confort și să se implice în abordarea și soluționarea
problemelor ce pot apărea în procesul educațional. Cercetările
actuale de psihologie a comunicării arată, că, 82 la sută din
informații sunt receptate prin canalul vizual, 11 la sută prin
auditiv și 7 la sută prin alte simțuri, astfel „insistați pentru a
implica publicul în comunicare” [9, p. 81].
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Studiul charismei este marcat de numele autorilor de
referință: (Marcus S., 2019) [8], (Криворучко А.С., 2018) [14],
(Leigh Andrew, 2017) [7] și alți cercetători din domeniul
psihologiei emoțiilor (Cosnier V., 2005), (Goleman D., 2007),
(Azzopardi P., 2010); din aria teoriei și metodologiei dezvoltării
culturii emoționale, a pedagogiei culturii emoționale (CojocaruBorozan M., 2010, 2014, 2019) care subliniază, că „prin sporirea
nivelului de cultură emoțională se ajunge la charismă
pedagogică”. Or, afirmarea charismei în comunicare este dovada
nivelului înalt de cultură emoțională a cadrelor didactice, inclusiv
[3]. Așa cum la baza formării charismei se află atitudinile sociale,
concept studiat pluriaspectual de psihologi, sociologi, pedagogi:
definirea conceptului de atitudine (G. Allport, 1935), psihologia
atitudinilor sociale (A. Chircev, 1941), atitudinea ca modalitate de
raportare a individului la mediu (P. Popescu-Neveanu, 1978),
Psihologia comunicării (J. Claude Abric, 2002), valorile
modernității (Silistraru N., 2020); principii de dezvoltare a atitudinii
(M. Marin, 2008), atitudinile sociale și schimbarea lor (M. Boza,
2012), Pedagogia toleranței (L. Țurcan, 2013), Dezvoltarea
inteligenței emoționale la studenți (Rusu El., 2013); Comunicarea
asertivă (E. Bârsan, 2013), Metodologia diminuării stresului
ocupațional (T. Șova, 2014), Pedagogia practică a atitudinilor (T.
Callo, 2014) și alți autori. Geneza subiectului charisma pedagogică
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se constituie din cercetările a domeniilor de confluienţă
(sociologie, psihologie, pedagogie, filosofie) care vizează
atitudinile sociale și schimbarea lor: Teoria rațional-emotivă şi
comportamentală (A. Ellis,1955); Teoria constructivistă bazată
pe dezvoltarea inteligenței (J. Piajet, 1932); Teoria învățării
sociale (Al. Bandura, 1950); Teoria socioculturală a învățării (L.
S. Vâgoțkii, 1972); Teoria învățării prin descoperire (J.
Bruner,1966); Teoria învățării prin experiență (David A. Kolb,
1984); Teoria culturii emoționale (M. Cojocaru – Borozan,
2010), Teoria inteligenței emoționale (D. Goleman, 2018) etc.
Cercetătorii King Larry, Gilbert Bill (2018) menționează, că „ar
fi suficient, cel puțin o dată, să-ți manifești charisma și vei
observa sclipirea din ochi a elevilor și dorința de a vă descoperi
secretul

prestației

didactice

reușite.

Comunicarea

oferă

posibilitatea de a stabili interacțiuni producătoare de schimbaree
spre bine a oamenilor fiind una din plăcerile vieții [6, p.156]. Din
aceste rațiuni este recomandabil ca să valorificăm fiecare
oportunitate de comunicare pentru dezvoltarea personală, prin
care înțelegem formarea unor competențe sociale, subscrise
culturii emoționale a profesorului, stimulativă în sensul acumulării
universului afectiv specific pedagogilor. Așa cum afirmă Leigh
Andrew (2018), într-o eră definită prin ritmul accelerat și
continuu al schimbărilor, se simte nevoia unor adaptări continue
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la noile exigențe sociale prin formarea de competențe impuse de
lumea contemporană [7, p.269]. Performanța în comunicare nu
poate exista fără pasiune, dorință, hotărâre și entuziasm care
stimulează dezvoltarea socio-profesională [12, p.19].
Charisma pedagogică depinde în mare măsură de
atitudinea activă și pozitivă” [2, p.35]. Oamenii sunt atrași de
caracteristicile liderilor charismatici, deoarece au mai multe
oportunități și sunt mai puțin stresați [13, p.8]. Caracteristicile
individuale,

personale,

comunicative,

de

activitate

și

comportamentale ale profesorilor generează imaginea sa
profesională [16, p.70] care va include: atractivitate vizuală,
comportament verbal contagios, conduită non-verbală atractivă
(manierele, eticheta, pauzele), precum și farmecul personal. Se
cere tot mai multă interacţiune pozitivă cu o evidentă putere de a
contamina emoțional [11, p.3].
Liderii charismatici (profesorii) degajă în mediul
educațional un dinamism contagios, având ca și consecință
atractia și fascinarea grupului de elevi. Prin stilul său profesional
aceștia „umplu scena“ cu o energie particulară, în fata căreia
elevii nu pot rămâne indiferenți, contribuie astfel la formarea
„comunității emoționale“ la o majoritate importantă pentru a
convinge. O trasatură importantă din registrul emoțional este
legată de faptul ca liderii charismatici sunt „furnizori de
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optimism” indiferent de particularitățile contextului socio-politic.
Prin imaginea de „lideri sociali“ profesorii pot aduce speranță și
încredere, iar tonusul optimist ce rezultă din discursul charismatic
al profesorilor – lideri emoționali constituie un fenomen greu de
interpretat fiind aproape imprevizibil. „Prezenta liderilor
charismatici se face remarcată în toate domeniile vietii sociale.
De exemplu, generalizând asupra muncii emoționale a cadrelor
didactice, constatăm faptul, că „profesia didactică implică
exercitarea rolurilor profesionale si orientare spre educați, toate
acestea având ca surse ale puterii charisma pedagogică datorita
mediului instabil din punct de vedere emoțional, marcat puternic
de lupta pentru putere socială” [11, p.3]. „Nu e cazul să ghicim
perspectivele viitorului școlar, este necesar ca profesorii să
contribuie prin orientare pozitivă, deoarece „pentru a prezice
viitorul, e necesar să devii creator al acestuia” [15, p.29-30].
În concluzie, la ora actuală se impune pregnant respectarea
unor expectanțe sociale privind rolul de lideri charismatici al
cadrelor didactice, iar calitatea prestanței pedagogice trebuie
evaluată din perspectiva puterii acestora de canalizare a
energiei emoționale la nivelul clasei de elevi, a capacității de
a impresiona și a fascina prin orientarea emoţională pozitivă și
comunicare constructivă. Aceste capacități psihopedagogice și
altele neelucidate demonstrează nivelul suficient de formare
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a charismei pedagogice. Liderii charismatici au o viziune
puternică și limpede, știu cum să prezinte și să-si expună viziunea
astfel, încât soluțiile propuse la problemele apărute să fie
argumentat justificate, au credibilitatea și profesionalismul
necesare pentru a produce schimbari a vechilor tradiții, conduc
prin puterea exemplului personal motivând spre a fi urmați. Prin
abordări teoretice ale exigențelor sociale ce determină formarea
charismei pedagogice, menționăm importanța valorificării
principiilor corelației atitudine – comportament, a valorizării
contextului social, a stimulării interesului pentru învățare, a
activizării experienţei de viaţă și a principiului creativității.
În plan metodologic sistemului de formare profesională a
cadrelor didactice este important să fie avansată provocarea de a
cointeresa pedagogii în vederea autoformării charismei, problemă
degajată sub forma unor deziderate pedagogice la nivelul actualelor
provocări și politici sociale, aplicabile în procesul de „formare a
formatorilor”. Pe acest fond, charisma pedagogică în context
educațional contemporan se explică prin afirmarea culturii
profesionale în termeni de competențe socio-emoționale.
Bibliografie de referință:
1.
2.

BOZA M. Atitudinile sociale și schimbarea lor. Iași: Polirom,
2010, 214 p.
CARNEGIE D. Cum să vorbim în public, București, Ed.
Curtea Veche, 2019, 186 p.
335

3.

COJOCARU-BOROZAN

M.

Teoria

şi

metodologia

dezvoltării culturii emoţionale a cadrelor didactice. Teză de
doctor habilitat în pedagogie, Chişinău: 2011. 385 p.
4.

ILUŢ P. Valori, atitudini şi comportamente sociale: teme
actuale de psihosociologie, Iaşi: Editura Polirom, 2004, 256 p.

5.

KELLER J. Atitudinea este totul. București, Ed. Curtea
Veche, 2018, 275 p.

6.

KING L., Bill G., Secretele comunicării. Bucureti, Ed.
Amaltea, 2018, 156 p.

7.

LEIGH A. Charisma – cum să faci o impresie puternică și
durabilă, București, Ed. Trei, 2018, 272 p.

8.

MARCUS S. Charismă şi personalitate. Bucureşti,
Societatea ştiinţifică şi tehnică, 2019. 144 p.

9.

PEASE A. B. Abilități de comunicare. București, Ed.Curtea
Veche, 2017, 104 p.

10. ȚURCAN L. Pedagogia toleranței. Ch: UPSC, 2013, 150 p.
11. WALTER G. R., Influența limbajului pozitiv, București,
Ed.Curtea Veche, 2018, 267 p.
12. ZIGLAR Z., De la bine la excelent, București, Curtea Veche,
2019, 304 p.
13. КАБЕЙН О. Ф. Харизма – Как влиять, убеждать и
вдохновлять, Moscova, Ed. Alipina, 2017, 312 p.

336

14. КРИВОРУЧКО А.С. Харизма преподавателя как основа
его профессионального успеха // Экономика развития.
2018. № 1 (57). c. 103-105.
15. КУИМОВА М.В., ГАБЕРЛИНГ И.П., ТЯСТО А.А. О
воспитании

духовно-нравственных

ценностей

студентов// В мире научных открытий. 2018. № 5.2. c.
27-34.
16. МАЛЯРЧУК Н.Н., ФЕДОРЯК Л.М., Просветительская
функция преподавателя высшей школы в формировании
качества жизни субъектов образования//Человек и
образование. 2019. № 2. c. 69-71.
17. Криворучко А.С., Харизма преподавателя как основа
его профессионального успеха // Экономика развития.
2018. № 1 (57). c. 103-105.
18. Куимова М.В., Габерлинг И.П., Тясто А.А., О
воспитании

духовно-нравственных

ценностей

студентов // В мире научных открытий. 2018. № 5.2. c.
27-34.
19. Малярчук Н.Н., Федоряк Л.М., Просветительская
функция преподавателя высшей школы в формировании
качества жизни субъектов образования // Человек и
образование. 2019. № 2. c. 69-71

337

MANAGEMENTUL FORMĂRII COMPETENȚEI
DE COMUNICARE ASERTIVĂ LA MANAGERI
Oxana NATALUHA,
masterandă UST
Elena BÎRSAN, dr, conf. univ. UST

„Nimeni nu te poate face să te simţi inferior fără acordul tău.”

(Eleanor Roosevelt)

Rezumat: Comunicarea este un mecanism continuu şi
tranzacţional, transversal, implicând participanţi care vin din medii
diferite. Actorii comunicării sunt şi participanţi, şi coparticipanţi.
Ştiinţa şi arta comunicării se învaţă, nu sunt moştenite. Cel care ştie
şi poate să comunice eficient reuşeşte să obţină ceea ce doreşte de la
partenerul său, procurându-şi bucuria comunicării.
Cuvinte-cheie: comunicare, comunicare asertivă, asertivitate,
competență, competență de comunicare asertivă.
Comunicarea constituie un instrument universal de
socializare umană, prin intermediul căreia oamnenii însușesc
experiența de veacuri a umanității, fac schimb de informații se
cunosc și se influințează reciproc, își coordonează activitățile
comune. Multiplele cercetări în domeniul psihologiei, al științelor
comunicării (N.Wiener, C. Rogers, J.Lohisse, D.McQuail,
I.O.Pînișoara, A. Stoica-Constantin, etc.) demonstrează acțiunea
benefică a comunicării parteneriale atât pentru fiece persoană
aparte, cât și pentru întreaga comunitate.

Actualmente

comunicarea conflictuală agresivă constituie o parte inseparabilă
a existenței umane. Situațiile în care apar divergențe de opinii,
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interese pot evalua atât în conflicte distructive, cât și în acțiuni de
colaborare, de compromis.
În literatura de specialitate pentru desemnarea unei
comunicări eficiente și respectiv a conduitelor optime, se
întâlnesc tot mai des sintagmele: comunicarea asertivă și
comportamentul asertiv. Dar ce înseamnă, de facto, asertivitatea?
Conceptul de asertivitate este preluat de la savanții
americani (Smith, Rakos, LangeWolfe etc.) și înseamnă „a-ți
susține punctul de vedere, fără să te simți vinovat”.
Componenta competenței sociale, asertivitatea este
esențială atât în formarea personalității managerului, în obținerea
armoniei și satisfacției în activitatea profesională cât și în
stabilirea

relațiilor

interumane.

Formarea

și

dezvoltarea

asertivității este de importanță deosebită la manageri deoarece un
manager trebuie să poată să-și expună opiniile, idele, gândurile
liber, deschis, ceea ce ar influența constructiv atât în crearea
condițiilor optime de organizare și desfășurare a activității
instituționale cât și pentru crearea și realizarea parteneriatelor [1].
Realizând o sinteză a diverselor definiţii date conceptului
de competenţă (Chomsky N.,Roegier X., Moscovici S., Jinga I.,
Salade D., Săucan D.-Ş., Şoitu L., Callo Т., Cojocaru V., Guțu V.,
Pâslaru VI., Silistraru N., Botnari V., Sadovei L., Hadîrcă M.,
Эльконин Б.Д., Равен Дж., Сериков В.В., Хуторской А.В.
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ş.a.), putem afirma că competenţa este o rezultantă a
cunoştinţelor, capacităţilor, atitudinilor, abilităţilor şi trăsăturilor
temperamental-caracterologice/de personalitate şi o permanentă
flexibilitate a comportamentului în relația cu ceilalţi care conduc
la performanţă în diverse situaţii.
Profilul de competenţă al managerului din sistemul educaţional
este specific şi se structurează pe trei domenii:
 autoritate/responsabilitate (capacitatea de a analiza, prognoza,
planifica, organiza, de a coordona eficient activităţile, de a
gestiona bugetul de timp, de a elabora regulamentul de ordine
internă și organigrama, de a lucra cu oamenii);
 procesul de învățământ (capacitatea de a controla şi corela
planificările, de a motiva cadrele didactice, de a organiza instruiri
etc.);
 relaţii interpersonale (capaitatea de a comunica, de a
esenţializa ideile, de a rezolva stări conflictuale, autocontrolul,
autoanaliza)
Pentru a le forma cadrelor manageriale competențele sus
numite este necesar să le formăm și competența de comunicare
asertivă. Prin intermediul comunicării asertive: se discută și se
clarifică problemele care apar în procesul de promovare personală
(conflicte), se pune accent pe critici constructive și nu distructive;
sunt respectate și susținute activ nu numai drepturile personale în
comunicare, dar și drepturile celorlalți; se dezvoltă încrederea în
propriile forțe și în eficiența promovării personale; se exprimă
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sentimentele pozitive și negative; se pune accent pe empatie și
ascultare activă etc.
Însă, eficacitatea muncii adeseori scade din cauza
următoarelor dificultăți: lipsa abilităților de a dialoga, de a asculta
activ; neglijarea stării psihoemoționale a subiecților comunicării;
intoleranță în comunicare; insuficientă formare a capacității
cunoașterii de sine; înțelegerea și susținerea celuilalt etc. Acestea
provoacă conflictele care influențează negativ asupra climatului
de comunicare specific instituției, de acest climat depinde
productivitatea și capacitatea de schimbare a organizației, deci
succesul acesteia.
Competenţa de comunicare asertivă se dezvoltă eficient
dacă sunt create condiţii psihopedagogice optime în cadrul
instituţiilor de învăţământ. Aceasta includ, în primul rând,
familiarizarea managerilor cu valoarea comunicării asertive
pentru activitatea profesională ulterioară. Conştientizarea unor
drepturi asertive care constituie elementul principal în afirmarea
personală [3].
Deasemenea, competenţa de comunicare asertivă se
dezvoltă eficient dacă se stabilesc relații subiect - subiect între
angajați şi manageri.
Imaginea de sine pozitivă a managerilor este o condiţie
prioritară în formarea competenţei de comunicare asertivă.
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Aceasta condiţionează: creşterea performanţelor; managerii îşi
estimează corect resursele; îşi asumă responsabilităţi în
conformitate cu cerinţele şi resursele proprii; relaţii bune cu
colegii şi angajații; evidențiază calităţile fără a le devaloriza pe
ale celorlalţi; încrederea în sine şi respectul de sine care
favorizează manifestarea respectului din partea celorlalţi;
soluționarea conflictelor - care se realizează eficient atunci când
cei implicaţi în conflict nu se autoînvinovăţesc şi nu îi
învinovăţesc pe ceilalţi [4].
Competenţa de comunicare asertivă se dezvoltă eficient la
manageri atunci când: se aplică sistemic strategii specifice de
formare a acestora; verbalizarea este directă, simplă şi clară,
păstrându-ţi drepturile, dar, în acelaşi timp fără a-1 blama pe
celălalt; se receptează corect mesajele verbale, nonverbale,
condiţionate de ascultarea activă în cadrul comunicării; se
formează o atitudine empatică de deschidere faţă de interlocutor;
se folosesc critici constructive care se referă la compotamentul
inadecvat şi nu la persoană [2].
Deci, convingerea noastră este că în majoritatea
situaţiilor, unde comunicarea şi comportamentul agresiv rezolvă
problema, comunicarea şi comportamentul asertiv ar putea să o
rezolve mult mai bine şi cu mai puţine efecte secundare nedorite.
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Competenţa de comunicare asertivă asigură exprimarea
sentimentelor, emoţiilor şi gândurilor, eficientizând comunicarea
educaţională. La ora actuală, societatea în general şi învăţământul
în special au nevoie mai mult ca niciodată de comunicare asertivă,
având în vedere că asertivitatea este strategia optimă de
soluţionare a problemelor interpersonale şi formare continuă.
Consider că este mai oportun să previi conflictele, decât să cauţi
soluţii pentru aplanarea lor. Pentru o activitate preventivă de
succes, cea mai bună soluţie o constituie comunicarea asertivă.
Doar acei care vor deţine competenţa de comunicare asertivă se
vor bucura de rezolvarea cu succes a problemelor ce intervin în
comunicare în aşa fel, încât relaţia cu celălalt să nu fie periclitată.
Ca urmare a analizei teoretice a comunicării asertive, în acest
context, deducem că este necesar: a conştientiza valoarea
profesională a comunicării asertive; a pregăti cadrele didactice
pentru proiectarea mesajului asertiv; a le forma studenţilor
pedagogi competenţa de comunicare asertivă prin activităţi de
training şi de seminare; a elabora principii, indicatori şi
descriptori de performanță ce definesc paradigma comunicării
asertive.[6]
Competenţa de comunicare asertivă se caracterizează
printr-o caracteristică integrală a capacităţilor socio-profesionale
şi personale ale subiectului care reflectă nivelul achiziţiilor,
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suficiente pentru atingerea scopului în comunicare, totodată, fiind
o integralitate imanentă din moment ce subiectul îşi propune să
atingă un scop în comunicare.
Astfel, competenţa de comunicare asertivă poate fi
definită ca o caracteristică integrală a capacităților socioprofesionale şi personale ale subiectului care reflectă nivelul
achiziţiilor, suficiente pentru atingerea scopului în comunicare,
totodată, fiind o integralitate imanentă din moment ce subiectul
îşi propune să atingă un scop în comunicare.
În concluzie: competenţa de comunicare asertivă vizează
nemijlocit subiectul, personalitatea lui şi se manifestă, se verifică
preponderent în procesul de îndeplinire a unor acţiuni complexe
într-un mod determinat în raport cu un anumit tip de situaţii din
lumea înconjurătoare, necesare pentru activitatea productivă de
importanţă personală, profesională şi socială. Aceasta se referă la
toate activităţile la care participă subiectul, dar cu precădere la
cele ce ţin de exprimarea propriei decizii, păreri, opţiuni într-un
mod deschis şi onest, fără a blama interlocutorul.
Competenţa de comunicare asertivă se formează prin
conţinuturile de învățământ şi propune însuşirea de către subiect
a unei proceduri complexe de anumite componente cu caracter
acţional şi nu o însuşire răzleţită de cunoştinţe şi abilităţi. Ea
întruneşte nişte caracteristici integre de aplicare conştientă a
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complexului de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini în raport cu
anumite probleme de comunicare sau relaţionare. În viziunea
noastră competenţa de comunicare asertivă include o totalitate de
cunoştinţe, capacităţi şi atitudini şi alte achiziţii ale subiectului,
precum şi experienţa de acţiune a subiectului în raport cu
diversele tipuri de situaţii din lumea înconjurătoare, care ţin de
activitatea profesională şi socială, având, totodată, şi o importanţă
personală.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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MODELUL PEDAGOGIC DE FORMARE A
REPREZENTĂRILOR SOCIALE DESPRE
COMUNICAREA TOLERANTĂ A STUDENȚILOR
PEDAGOGI
KARABULUT Cristina

Abstract
The article presents the description of the pedagogical
model of training social representations about the tolerant
communication of pedagogycal students, under the teaching
actions project implemented within UPS ” I. Creanga” during the
research practice in the framework of master’s studies. The
content of the model in question includes theoretical foundations
on the terms of social representation and tolerant communication,
stages of
training pedagogical students for tolerant
communication through university disciplines with high potential
for training students in the values of tolerant communication. The
social representations of pedagogical students, trained in the
university study process, constitute the set of attitudes, abilities
and knowledge, which allow them the correct understanding of
the norms and values promoted in the socio-professional
environment. Influenced by cultural and social realities, in the
university
environment,
pedagogical
students
form
representations, learn socio-professional roles, learn didactic
communication strategies and validate the professional culture
based on the values of tolerance.
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Oportunitatea cercetării reprezentărilor sociale despre
comunicarea tolerantă a studenților pedagogi este determinată de
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faptul, că la ora actuală „cultura toleranței a devenit un deziderat
al educației la scară largă și o lege nescrisă ce trebuie respectată
de membrii comunității sociale, inclusiv a comunității
pedagogice, în condițiile acceptării ideii de integrare prin
comunicare ca și instrument spiritual al omului în procesul
socializării sale” [16, p. 120].
Fenomenul reprezentărilor sociale este o trăsătură specific
umană, care apare din necesitatea oamenilor de a clarifica
necunoscutul, întrucât pe parcusul vieţii, omul își formează
reprezentări prin interacţiunile sociale comunicative. Valoarea
comunicării tolerante este unanim recunoscută drept „cheie a
excelenţei şi conviețuirii armonioase într-o societate în plină
dezvoltare”, iar „comunicarea tolerantă este de importanță vitală
pentru prosperarea întregii societăți, deoarece interacțiunile
comunicative asigură funcţionalitate, eficacitatea învățării sociale în
societatea contemporană” [14, p. 53]. Sistemul reprezentărilor
sociale contribuie decisiv la procesul de formare a
comportamentelor de orientare și a interacțiunilor sociale.
Constituită dintr-un ansamblu bine structurat de informaţii,
credinţe, opinii şi atitudini în legătură cu privind un anumit obiect
social, pentru înţelegerea funcţionării căruia e nevoie de a
cunoaște conținutul reprezentării sociale [8, p. 34].
Propunem, în continuare un posibil Model pedagogic de
formare a reprezentărilor sociale despre comunicarea tolerantă a
studenților pedagogi (Fig. 1) care poate fi valorificat în mediul
educațional în vederea formării inițiale și continue a cadrelor
didactice.
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Figura 1. Modelul pedagogic de formare a reprezentărilor
sociale despre comunicarea tolerantă a studenților pedagogi
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I. Fundamente teoretice privind comunicarea tolerantă și
reprezentările sociale constituie un element constituent al
modelului pedagogic, reprezentat de un sistem de teorii, ce
abordează aspecte privind reprezentările sociale și comunicarea
tolerantă, principii, modele ale toleranței și paradigme

ale

comunicări tolerante.
1. Teorii privind reprezentările sociale și comunicarea tolerantă
[8, p. 170 ]:
1.1.1. Teoria ,,Percepției sociale”, prezentată de Fritz Heider
(1946) promovează ideea, că oamenii tind să-și formeze o viziune
ordonată și coerentă asupra Sinelui și asupra mediului lor de viață,
încercând să identifice invariații și relații constante.
1.1.2. Teoria ,,Comportării sociale”, semnată de Leon
Festinger (1954) pornește de la constatarea, privind autoevaluarea
de sine prin raportarea la alți oameni (compararea caracteristicilor
fizice și psihice cu caracteristicele celorlalți).
1.1.3. Teoria ,,Schema de sine”, autor, Hazel R. Marcus (1977)
se referă la autopercepția persoanelor și descrie organizarea
înțelegerii self-ului.
1.1.4. Teoria ,,Învățării sociale”, prezentată de Neal E. Miller
și John L. Dollard (1941) se concentrează asupra modului în care
societatea

influențează

sentimentele,

comportamentele indivizilor.
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gândirea

și

1.1.5. Teoria ,,Reacței” de Jack W. Brehm (1966) se referă la
starea emoțională de disconfort generată de interzicerea unor
situații în care persoanele să-și redobândească libertatea de
acțiune.
1.1.6. „Teoria structurală a reprezentărilor sociale”, autor, JeanClaude Abric (1984) cu privire la organizarea internă a
reprezentării sociale în jurul nucleului central, folosind sintagma
sistem central ilustrează ansamblul elementelor situate în centru
unei reprezentări, acestea fiind structurate prin multiple relații
între elemente și, în același timp, structurat pentru restul
componentelor.
1.2. Principiile comunicării tolerante:
1.2.1. Principiul utilității (J. Mill) maximizează avantajele;
limitele care apar acolo ,,unde foloasele aduse de toleranță
încetează de a prevala asupra daunelor”.
1.2.2. Principiul neutralității se exprimă ,, sub formă de
scepticism sau de relativism moral”.
1.2.3. Principiul respectului pentru persoană (I. Kant) susține
autonomia și raționalitatea, limitele apar atunci când autonomia
și raționalitatea ,,admit interpretări diferite”[9, p. 47].
1.3. Modele ale reprezentărilor sociale:
Un prim model integrator sugerează Moscovici S., în finalul
lucrării „La psychanalise son image et son public”, prin stabilirea
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unei corespondențe perfecte între modalitățile de ,,răspândire”
reprezentări-respectiv difuzare, propagare și propagandă și opinii,
atitudini, steriotipurile [11, p. 8]. Flament și Rouquette (2003)
propun de asemenea, un model numit ,,arhitectura global a
gândirii sociale” pe patru paliere. La nivelul cel mai înalt se
găsesc ideologiile, ca resurse cognitive generale din care se
alimentează celelalte paliere. Urmează, în ordine descrescătoare ,
reprezentările sociale, atitudinile și opiniile. Aceste niveluri ale
gândirii sociale sunt puse în legătură cu alte aspecte, cum ar fi
variabilitatea și stabilitatea [5, p. 83].
1.4. Paradigme ale comunicări tolerante:
Modelul conceptual al toleranței pedagogice a cadrelor
didactice (Țurcan L., 2015) în contextul comunicării tolerante
care se manifestă prin [14, p. 50]: identitate personală puternică
– pentru a putea demonstra modele de comportament, a stabili
relaţii deschise, sincere și de încredere cu participanţii:
• entuziasm, dedicaţie și pasiune;
• deschidere faţă de noi experienţe și alți oameni;
• respect pentru participanți și contribuţiile acestora la
activitatea grupului;
• empatie, pentru a înţelege rezistenţa participanţilor și
îngrijorările acestora;
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• răbdare, pentru a le oferi participanţilor dreptul și timp
pentru schimbare;
• flexibilitate, pentru a se adapta la nevoile și așteptările
grupului.
II.

Repere

studenților

pentru

educațional

este

epistemologice
comunicarea

reprezentată

de:

privind

tolerantă
teoriile

formarea
în

mediul

sociologice

(Durkheim), teoria interacţiunii sociale (T. Felson), teoria
culturii emoționale (I. Andreeva) [ Apud, 5], teoria disciplinării
emoționale (Ch. Manz) [Apud, 6], teoria culturii emoționale,
metodologia cercetării și tehnologia dezvoltării culturii
emoționale (M. Cojocaru-Borozan) [3], teoria despre Pedagogia
toleranței (F. Toralba, L. Thorunde) [Apud, 14], teoria despre
Pedagogia culturii emoționale (D. Chabot, M. CojocaruBorozan ș. a.) etc. [4].
III. Etapele formării studenților pedagogi pentru
comunicare tolerantă
Etapa 3.1. Educația interculturală în contextul disciplinelor
universitare se produce prin cursurile universitare din
profilul pedagogic: Fundamentele științelor educației, Didactica
generală, Cultura comunicării, Etica pedagogică, Pedagogia
culturii emoționale, Educație pentru toleranță, Asertivitate
pedagogică etc.
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Etapa

3.2.

Predarea

cursurilor

universitare

privind

comunicarea tolerantă: Pedagogia toleranței, Comunicarea
tolerantă, Educație pentru toleranță etc.
Etapa

3.3.

Validarea

competențelor

profesionale

de

comunicare tolerantă în școală se produce în cadrul stagiilor de
practică pedagogică în instituțiile de învățământ. Scopul
activităților de formare profesională inițială este promovarea
valorilor culturii toleranței în mediul școlar prin valorile culturii
toleranței și valorile culturii emoționale ale profesorilor.
IV. Valorile comunicării tolerante ale studenților
pedagogi:
4.1.Empatia constituie rezonanța în comunicarea afectivă cu
semenii, abilitatea de a prevedea comportamentul altor persoane
pe baza cunoașterii dispozițiilor psihologice, capacitatea de a
anticipa comportamentul altora, de a înțelege trăirile altora,
capacitatea de a răspunde adecvat la stările mentale ale altei
persoane pornind de la contagiunea emoțională; imitație internă a
persoanelor, proiectare a stărilor interne asupra acestora,
subiectul astfel trăind în sine viața altuia, tinzând să fuzioneze, să
intre în consonanță afectivă cu altul, fenomen de apropiere
cognitivă și afectivă față de un subiect concret pânâ la identificare
și substituire de rol [2, p. 42].
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4.2.Deschiderea evocă percepţiile, modul cum fiecare se
recepţionează pe sine şi cum îi recepţionează pe cei din jur,
stereotipurile şi atitudinile egocentriste, precum şi maniera de a le
preveni [2, p. 30].
4.3.Flexibilitatea se exprimă prin adaptarea la împrejurări și
maleabilitate [2, p. 45];
4.4. Respectul pentru alții constituie „atitudinea sau sentimentul
de înaltă stimă față de o persoană, cinste, considerație sau prețuire
deosebită față de cineva sau de ceva, atenție atribuită” (DEX,
2003, P. 919) [2, p.65].
4.5.Altruismul este principiul moral constând în acțiunea
dezinteresată pentru binele altora prin atitudine de maximă
generozitate, a trăi pentru altul, având dragostea ca principiu,
ordinea ca bază și progresul ca scop (Popescu-Neveanu P., 1978)
[2, p. 12].
V. Reprezentări sociale ale studenților pedagogi, formate
în procesul de studii universitare, constituie ansambluri cognitive
ce influenţează normele şi valorile vehiculate în societate.
Strategiile educaţionale se bazează pe procese interactive,
marcate social de indicatori, cum ar fi: ideologia de referinţă,
sistemele de valori promovate, finalităţile educaţionale propuse,
normele pedagogice generale, managementul instituţional,
modelul de personalitate dezirabil ş.a. În contact cu aceste
354

realităţi culturale şi sociale, cei care se educă îşi formează
reprezentări despre mediul lor, învaţă roluri, îşi însuşesc strategii
de acţiune şi de gândire etc. [11, p. 100].
Valorizarea strategică a similitudinilor şi a diferenţelor gândite
din perspectiva normelor-valori ale existenţei oamenilor,
culturilor, civilizaţiilor, experienţelor şi acţiunilor, la care se pot
ataşa seturi motivaţionale, favorabile explorării şi reducerii
prejudecăţilor, cauzalităţii negative, manifestărilor de xenofobie,
rasism, intoleranţă, marginalizare, discriminare, indiferenţă,
escaladare a conflictelor, injustiţie [10, p. 54].
VI. Cultura toleranței și cultura socială în mediu educațional
Formarea culturii comunicării în planul toleranței
comunicative vizează: dezvoltarea competențelor de comunicare,
dezvoltarea competențelor personale, dezvoltarea competențelor
de învățare, dezvoltarea competențelor sociale organizate pe
dimensiunea intrapersonală și pe dimensiunea comunicativrelațională [8, p. 24]. Persoanele care manifestă toleranță
comunicativă

sunt acele persoane care prezintă o identitate

puternică și sunt deschise etc. [7, p. 6 ]. Cultura asigură temeiul
raportării la alte popoare, naţiuni, grupuri etnice. Coexistenţa
naţiunilor, popoarelor, grupurilor etnice presupune comunicare
tolerantă. Profesorul este motivat de reacţiile educaților, îşi
modelează discursul în funcţie de răspunsurile afective ale
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partenerilor şi îşi găseşte suprema recompensă în stimulente pur
simbolice [11, p. 56].
În

concluzie,

putem

afirma

„cultura

comunicării

studenților influenţează calitatea dezvoltării reprezentărilor
sociale formate în mediul universitar”, învăţarea culturii începe
prin

formarea

atitudinilor

și

percepţiilor.

Importanţa

reprezentărilor sociale rezultă din următoarele reflecții generate
de întrebările: Cum putem schimba/influenţa/condiţiona alegerile
noastre?, Cum identitatea personală reprezintă un adevărat
filtru, prin care observăm lumea care ne înconjoară?, Cum
uneori devenim atașaţi de grupuri pe care le alegem, alteori ne
sunt impuse?
Studenții
interacțiunilor

pedagogi

apreciază

comunicative,

bazate

pe

rolul

esențial

valorile

al

culturii

emoționale și valoarea învățării unui stil constructiv de
comunicare interculturală. Comunitățile sociale din învățământul
universitar constituie un mediu unde se descoperă impactul
comunicării tolerante asupra promovării solidarității demonstrând
practic eficacitatea comunicării globale.
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