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SECȚIA 1. GEOGRAFIE GENERALĂ
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SISTEMUL DE MONITORIZARE HIDROLOGICĂ EXISTENTĂ A
REPUBLICII MOLDOVA ȘI DETERMINAREA PARAMETRILOR
STATISTICI AI SCURGERII ANUALE DE ALUVIUNI
Isac Aliona, studentă,
Facultatea Geografie, UST
1.1. Starea actuală a cunoașterii scurgerii de apă și de aluviuni
Un studiu instrumental sistematic al regimului de apă al râurilor pe teritoriul Moldovei a
început la mijlocul secolului al XIX-lea, cu toate acestea, materialele de observare până la mijlocul
anilor 40 ai secolului XX sunt extrem de eterogene, atât în ceea ce privește continuitatea observațiilor
și calitatea acestora. Întreruperile sistemului de observare se datorează factorilor istorici (Primul și al
Doilea Război Mondial) și altor factori.
Observațiile hidrologice regulate pe râurile Moldovei au început sau au fost reînnoite din
1945. De atunci, rețeaua de stații hidrologice s-a extins treptat, atât în ceea ce privește numărul său,
cât și conținutul observațiilor hidrologice. Dinamica dezvoltării și organizării sistemului de observații
staționare asupra principalelor elemente ale regimului apei poate fi judecată din datele privind
structura monitorizării hidrologice a Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova
(Fig. 1.1) și datele prezentate în tabel. Din Tabelul 1.1 rezultă că până la sfârșitul celui de-al doilea
război, functionau 37 de puncte de observații hidrologice pe râurile Moldovei, cu toate acestea,
măsurătorile debitului râurilor se efectuau numai la 5 posturi hidrologice. La începutul anilor '60,
rețeaua de posturi hidrologice, în special cele de măsurare a debitului, se extinde brusc, iar la începutul
anilor '70, funcționau 76 de posturi de măsurare a apei pe râurile și lacurile Moldovei, din care mai
mult de jumătate erau de debit. Începând cu anii 70, numărul punctelor de observație a scăzut treptat.
Acest lucru se datorează atât unor factori obiectivi, cât și subiectivi (reducerea nivelului de finanțare,
reformelor sociale etc.).
Evaluarea gradului de studiu al scurgerii râurilor cu bazine hidrografice de diferite suprafete,
(a se vedea tabelul 1.2) arată că în prezent, pe râurile Moldovei funcționează 48 de puncte de
observații, dintre care 27 sunt de debit și 7 posturi pe lac. Rețeaua de posturi de măsurare a debitului
are o densitate medie de un post la 1253 km2. În ultimii ani, rețeaua de posturi pentru monitorizarea
resurselor de apa a început să se extindă, în conformitate cu implementarea unui șir de proiecte
internaționale, astfel au fost create 30 posturi automatizate în Districtul bazinului hidrografic
Dunarea-Prut și Marea Neagră și Districtul bazinului hidrografic Nistru.
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Fig. 1.1. Sistemul de monitoring hidrologic în Republica Moldova
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Tabelul 1.1. Cronologia studiului hidrologic al râurilor și lacurilor din Republica Moldova
(H-post de nivel; Q – post de debit)
Denumirea

Până în

bazinelor de

1945

recepţie
Districtul

1960

1970

1980

1990

2010

2020

H

Q

H

Q

H

Q

H

Q

H

Q

H

Q

H

Q

10

-

17

10

17

13

12

7

10

5

13

8

27

16

27

5

27

27

38

31

32

28

28

28

27

22

18

8

-

-

9

-

11

-

4

-

4

-

7

-

37

5

53

37

76

44

48

35

42

33

47

30

48

27

bazinului Nistru
Districtul
bazinului
hidrografic
Dunarea-Prut și
Marea Neagra
Lacuri de
acumulare
Total

Tabelul 1.2. Repartiţia posturilor hidrologicee după suprafaţa bazinelor de recepţie pe teritoriul
Republicii Moldova
Denumirea

Până

51-

101-

201-

501-

1001-

Mai

bazinelor de recepţie

la 50

100

200

500

1000

10000

mult de

km2
Districtul bazinului

Total

10000

8*

1

-

3

5

5

12

26

-

1

-

4

2

3

7

17

-

2

0

7

7

8

19

43

Nistru
Districtul bazinului
hidrografic DunareaPrut și Marea Neagră
Total

* Bazine de drenaj ale stației de echilibrare a apei din Moldova
Studiul scurgerii de aluviuni la posturile de măsurare din Moldova are propriile sale
particularități. În primul rând, numărul de posturi hidrologice a scăzut brusc, dar cantitatea de
informații a crescut, ceea ce rezultă în mod clar din datele din tabel. 1.4.
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Această stare de cunoaștere a scurgerii de aluviuni fluviale afectează dramatic fiabilitatea
generalizării spațiale a principalilor parametri statistici și necesită o dezvoltare suplimentară.
Odată cu scăderea numărului de posturi, se schimbă și natura distribuției acestora pe teritoriul
Republicii, ceea ce rezultă în mod clar din harta schematică prezentată în Fig. 1.2.
Tabel 1.3 Lista posturilor cu măsurători de aluviuni utilizate în această lucrare
Suprafața,
Nr.

km2

Denumirea

1

r. Prut, s. Șirăuți

2

r. Prut, or. Ungheni

3

Anii de observare

Nr. de ani

9230

1990-2019

30

15200

1981-2019

39

r. Vilia, s. Bălăsinești

261

1977-2019

43

4

r. Draghiște, s. Trinca

225

1977-2019

43

5

r. Ciuhur, s. Bârlădeni

144

1975-2016

42

6

r. Căldărușa, s. Cajba

79.5

1965-2011

47

7

r. Răut, or. Bălți

1080

1972-2019

48

8

r. Răut, s. Jeloboc

7100

1977-2019

43

9

r. Căinari, s. Sevirova

814

1978-2019

42

10

r. Bălțata, s. Bălțata

62.4

1998-2011

14

11

Albia Taraclia, or. Taraclia*

103

1962-2017

42

12

r. Cogalnic, or. Hincesti*

179

1977-2016

34

13

r. Nistru, s. Hrusca*

48700

1969-2019

48

14

r. Nistru, CHE Dubasari*

53600

1959-2019

58

15

r. Nistru, s. Olanesti*

68900

1960-2016

52

16

r. Camenca, or. Camenca*

387

1960-2019

56

17

r. Molochiș, s. Molochișul Mare*

184

1966-2018

48

18

r. Ichel, s. Goian*

652

1986-2019

23

19

r. Bâc, or. Chișinău*

882

1969-2019

42

20

r. Botna, or. Căușeni*

1210

1977-2019

34

*-posturi cu șiruri de date incomplete
Datele utilizate în lucrarea dată au fost colectate atât de la posturile cu șiruri complete de date, cât și
de la cele cu șiruri incomplete, analiza acestora fiind diferită. Unele dintre aceste posturi efectuează
măsurători de aluviuni și în prezent, altele și-au încetat activitatea din diverse motive (tehnice,
financiare etc). Astfel din 20 de posturi analizate, doar 13 mai efectuează măsurători în continuare.
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Fig.1.2. Harta schematică a locației posturilor hidrologice care monitorizează scurgerea de
aluviuni în suspensie
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Tabelul 1.4. Studiul scurgerii de aluviuni luând în considerare durata anilor începând cu 1985 și
până în 2021
Suprafața

Numărul de posturi cu durată diferită

bazinului

de observații pe parcursul anilor

km2

Starea actuala de cercetare
Total

până

până

în 2021

în
Până la

11-

10 ani

20

21-30

Mai mult

1985

de 30 ani

Până

Mai

Total până

la 30

mult de

în

ani

30 ani

2021

Până 10

2

-

-

-

2

-

--

-

11-100

5

1

1

-

7

1

1

2

101 -500

5

5

6

-

16

-

7

7

501-1000

4

2

4

-

10

1

2

3

≥1000

5

8

4

1

18

-

8

8

Total

21

16

15

1

53

2

18

20

Drept urmare, în stadiul actual, densitatea posturilor de măsurare care efectuează observații ale
scurgerilor de aluviuni în interiorul granițelor teritoriului Moldovei este de 1 post la 1690 km2, ceea
ce este mult mai mare decât pe teritoriul statelor vecine.
1.2. Analize statistice pentru determinarea parametrilor scurgerii anuale de aluviuni fluviale
Deoarece caracteristicile statistice numerice și erorile acestora cu privire la valoarea măsurată
inițială a oricărui element hidrometeorologic, inclusiv scurgerea anuală de aluviuni, în analiza lor
temporală și spațială, se utilizează un sistem de valori de scurgere dimensionale și adimensionale ale
aluviunilor, care, conform recomandările din Standard (CP D.01.05-2012) adoptate pentru râurile
Moldovei ar trebui evaluate prin trei metode: metoda momentelor, probabilitatea maximă și analitica
grafică [1, 2]. Prelucrarea datelor utilizate de noi, prezentată în Anexa 1, se realizează prin metoda
momentelor. Conținutul acestei metode este prezentat mai jos.
Valoarea medie pe termen lung a scurgerii de aluviuni Ri kg/s, masa WR; Modulul scurgerii de
aluviuni - MR - t / km2/an).
• Norma de scurgere a aluviunilor în suspensie, valoarea absolută este estimată prin formula:
𝒏

̅ 𝟎 = ∑𝟏 𝑹𝒊
𝑹
𝒏

(1.1)

• Coeficientul de variație a timpului:
𝑪𝑽 = √

∑𝒊(𝑲−𝟏)𝟐
𝒏−𝟏
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(1.2)

• Coeficientul de asimetrie:
n
n 
(k − 1)3 
 i =1 i
~

Cs = ~ 3
C v (n − 1)(n − 2 )





(1.3)

Unde K este coeficientul modular al scurgerii anuale de aluviuni, egal cu

𝑹𝒊

⁄̅
𝑹𝟎

Se știe [1, 3, 4], dacă ipoteza aleatoriei și a seriei scurgerilor de aluviuni este respinsă, atunci
conectivitatea intra-rând este investigată în aceste serii prin determinarea coeficienților de
autocorelație n prin formula:
𝒓𝝉 =

̅
̅
∑𝝉
𝟏(𝑹𝒊 −𝑹𝒊 )(𝑹𝟏+𝝉 −𝑹𝟏+𝝉 )
𝝈𝒊 𝝈𝟏+𝝉 (𝒏−𝝉−𝟏)

(1.4)

unde n este numărul de membri ai seriei originale; τ─ valoarea de deplasare; 𝑅𝑖 și 𝑅̅𝑖 ─valorile
până 𝑅𝑛 ; 𝑅̅𝑖 , 𝑅̅𝑖+𝜏 , 𝜎𝑖 , 𝜎𝑖+𝜏 ─ media și abaterea

membrilor seriei de la 𝑅𝑖 până 𝑅𝑛−𝜏 și de la 𝑅1+𝜏
standard a segmentelor de linie corespunzătoare.

Pe baza materialelor privind scurgerea de aluviuni in suspensie date în anexa 1 și folosind
formulele 1.1 ─ 1.4, devine posibilă cuantificarea parametrilor statistici studiați în etapa acceptării
condițiilor de staționaritate a seriei de scurgere anuală de aluviuni pe 20 de secțiuni de râu Tabelele
1.4 și 1.5. O selecție de materiale pentru implementarea a două grupuri de supape hidraulice.
Calculele au fost efectuate separate pentru posturile cu serii complete de date privind scurgerea anuală
de aluviuni și pentru posturile cu scurgeri incomplete, cu lipsa de câțiva ani.
Tabelul 1.5 Rezultatele evaluării principalilor parametri statistici ai scurgerii anuale de aluviuni in

2

3

4

r. Prut, s. Șirăuți
r. Prut, or.
Ungheni
r. Vilia, s.
Bălăsinești
r. Draghiște, s.
Trinca

9230
15200

261

225

1990-2019 30
1981-2019

1977-2019

1977-2019

27

24,7 0,92 2,32 2,5

-0,096

39

10

9,79 0,98 3,48 3,6

0,401

43

37,3

46,9 1,26 3,68 2,9

0,049

43

4,55

5,5

0,592

15

1,21 3,11 2,6

1.4)

an) (r) Formula

Autocorelatia (1

Cs/Cv

Cs Formula 1.3)

Cv Formula 1.2)

Dispersia

1.1)

t/km2 (Formula

Media multianuala

Nr. de ani

Anii de observare

Denumirea

Nr.
1

Suprafata, km2

suspensie a râurilor Moldovei utilizând posturile de măsurare cu serii de observații complete.

r. Ciuhur, s.

5

Bârlădeni
r. Căldărușa, s.

6

Cajba

144

79,5

1975-2016

1965-2011

42

5,76

5,88 1,02 2,17 2,13 0,672

47

8,1

20,7 2,57 5,76 2,24 0,131

7

r. Răut, or. Bălți

1080

1972-2019 48

8,32

11,5 1,38 1,98 1,43 0,474

8

r. Răut, s. Jeloboc 7100

1977-2019 43

32,1

91,4 2,85 5,43 1,91 0,022

r. Căinari, s.

1978-2019

42

14,4

18,1 1,26 1,75 1,4

14

8,52

8,64 1,01 1,19 1,17 -0,335

9

Sevirova

10

r. Bălțata, s.
Bălțata

814

62,4

1998-2011

0,492

Tabelul 1.6. Rezultatele evaluării principalilor parametri statistici ai scurgerii anuale de aluviuni

1,37

2,35

r.Cogîlnic-or.Hînceşti

179

1977-2019

37

106

1,42

2,03

r.Camenca-

387

1960-2019

59

40,0

1,61

3,47

184

1966-2018

52

92,9

1,83

2,02

3

Cs Formula 1.3)

1.1)

Nr.
2

Cv Formula 1.2)

138

t/km2 (Formula

Anii de observare

57

Nr. de ani

Suprafata, km2

1962-2019

Denumirea

103

albiaTaraclia1

Media multianuala

in suspensie a râurilor Moldovei utilizând posturile de măsurare cu șiruri de date incomplete

or.Taraclia

or.Camenca
r.Molochiş-

4

s.Molochişul

5

r.Ichel-s.Goian

652

1986-2019

33

2,9

1,43

2,32

6

r.Bîc-or.Chisinău

882

1969-2018

49

4,80

1,24

2,30

r.Botna-or.Căuşeni

1210

1977-2018

41

5,30

1,82

2,95

7
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Mărimea erorii accidentale medii pătratice a scurgerii anuale de aluviuni din mediile selectate o
determină dependențele:
𝝈𝑹̅ =

𝝈𝑹
𝒊
√𝒏

√𝟏+𝒓(𝝉)
𝟏−𝒓(𝝉)

(1.5)

care se aplică la coeficientul autocorelaţiei între membrii adiacenţi ai şirului r mai mic de 0,5. La
coeficienţii autocorelaţiei mai mari se foloseşte formula:
𝝈𝑹̅ =

𝝈𝑹
𝒊
√𝒏

√

𝟐𝒓
𝟏−𝒓𝒏
(𝒏−
)
𝟏−𝒓
𝒏(𝟏−𝒓)
𝟐𝒓
𝟏−𝒓𝒏
𝟏−
(𝒏−
)
𝟏−𝒓
𝒏(𝒏−𝟏)(𝟏−𝒓)
𝟏+

(1.6)

Aici r (τ) este coeficientul de autocorelație cu o deplasare de unul sau τ ani, care se stabilește prin
formula 1.4 pentru o serie continuă de observații; n este numărul de ani de observații. Potrivit datelor
privind scurgerea anuală de aluviuni (vezi Anexa 1.1), doar 10 rauri au un șir de observatii
neîntrerupte (Tabelul 1.5), pentru care coeficientul de autocorelație a fost estimat cu o deplasare de
până la 10 ani.
Tabelul 1. 7 Coeficienții de autocorelatie ai scurgerii anuale de aluviuni pe râurile R. Moldova
Autocorelația
1
r. Prut, s. Șirăuți

2

3

4

-0,096 -0,052 -0,162 -0,064
0,177

6

7

8

9

0,564 -0,185 -0,181 -0,089

0,481 -0,067

0,128

0,447

10

0,11

0,303

0,428 -0,085

0,413

r. Prut, or. Ungheni

0,401

r. Vilia, s. Bălăsinești

0,049 -0,075

-0,04 -0,163 -0,165 -0,139 -0,058 -0,025 -0,038

0,173

r. Draghiște, s. Trinca

0,592

0,27

0,133

0,13

0,138

0,034

0,243

r. Ciuhur, s. Bârlădeni

0,672

0,585

0,366

0,215

0,117

0,097

0,038 -0,005 -0,085 -0,004

r. Căldărușa, s. Cajba

0,131

0,2

0,213

0,161

0,358

0,304

0,275

0,22

0,396

0,513

r. Răut, or. Bălți

0,474

0,348

0,393

0,345

0,444

0,53

0,433

0,285

0,152

0,409

r. Răut, s. Jeloboc

0,022

0,011

0,002 -0,013

0,002

0,112

-0,01

0,009

0,04

0,136

r. Căinari, s. Sevirova

0,492

0,526

0,259

0,363

0,311

0,683

0,249

0,32

0,242

0,317

-0,335 -0,123

0,173

0,101 -0,139 -0,386

r. Bălțata, s. Bălțata

0,181

5

0,27

0,344

0,131

0,684 -0,324

0,111 -0,018

Erorile accidentale medii pătratice ale coeficienţilor variaţiei la Cs=2Cv se determină cu relaţia:

C =
v

Cv
n + 4Cv2

(

n 1 + Cv2
2

)1 + 3C r





1 + r 
2

v

(1.7)

Tabelul 1.8. Erorile accidentale medii pătratice ale mediei multianuale și a coeficienţilor de
variaţie
Nr.

Denumirea râurilor

Suprafața,

Nr. de ani

km2
17

̅𝟎
𝑹

𝑪𝑽

𝝈𝑹̅ ,

𝝈 𝑪𝒗

%

%

1

r. Prut, s. Șirăuți

9230

30

27

0,92

15.2

16.2

2

r. Prut, or. Ungheni

15200

39

10

0,98

24.0

19.3

3

r. Vilia, s. Bălăsinești

261

43

37,3

1,26

20.1

15.2

4

r. Draghiște, s. Trinca

225

43

4,55

1,21

18.5

26.8

5

r. Ciuhur, s. Bârlădeni

144

42

5,76

1,02

15.8

25.9

6

r. Căldărușa, s. Cajba

79,5

47

8,1

2,57

42.0

20.3

7

r. Răut, or. Bălți

1080

48

8,32

1,38

33.4

24.5

8

r. Răut, s. Jeloboc

7100

43

32,1

2,85

44.4

18.6

9

r. Căinari, s. Sevirova

814

42

14,4

1,26

33.2

24.6

10

r. Bălțata, s. Bălțata

62,4

14

8,52

1,01

19.1

31.4

11

albiaTaraclia-or.Taraclia *

103

57

138

1,4

12

r.Cogîlnic-or.Hînceşti *

179

37

106

1,4

13

r. Nistru, s. Hrusca *

48700

48

47.2

1.7

14

r. Nistru, CHE Dubasari *

53600

58

2.94

1.2

15

r. Nistru, s. Olanesti *

68900

52

9.68

1.3

16

r.Camenca-or.Camenca *

387

59

40,0

1,6

17

r.Molochiş-s.Molochişul *

184

52

92,9

1,8

18

r.Ichel-s.Goian *

652

33

2,9

1,4

19

r.Bîc-or.Chisinău *

882

49

4,80

1,2

20

r.Botna-or.Căuşeni *

1210

41

5,30

1,8

*-posturi cu șiruri de date incomplete
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EVOLUȚIA SCURGERII CLlMATICE LA DIFERITE PERIOADE DE
REFERINȚĂ (1961-1990; 1971-2000; 1981-2010; 1991-2020)
Trifan Tudor, masterand,
Facultatea Geografie, UST
În lucrarea de față s-a dorit prezentarea evoluției scurgerii climatice în perioada 1971-2020
utilizând datele oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) pentru cele 17 stații de pe
teritoriul Republicii Moldova.
Drept metodologie de calcul a prognozei scurgerii medii anuale a fost utilizată metoda
bilanţului de apă, prezentat prin ecuaţia 𝑌̅ = 𝑋̅ − 𝐸̅ unde 𝑋̅ ș𝑖 𝐸̅ - valorile medii multianuale ale
precipitaţiilor atmosferice şi evaporării sumare în mm.
Tema abordată este una de actualitate dat fiind faptul că ne confruntăm în prezent cu
fenomenul încălzirii globale, fenomen care a dus la schimbarea mai multor parametri meteorologici
și hidrologici.
Scopul lucrării este stabilirea tendințelor în evoluția temperaturilor în lunile mai-septembrie
în intervalul 1971-2020, a cantității anuale de precipitații, a evaporației maxime posibile și a scurgerii
climatice pentru același interval 1971-2020. Stabilirea tendințelor din intervalul 1971-2020 va ajuta
la o ulterioară pronosticare a parametrilor enunțați anterior.
Pentru a atinge scopul propus se vor realiza următoarele obiective:
•

Crearea rasterelor pentru temperatură în lunile mai-septembrie și a cantității anuale de

precipitații pentru intervalele (1971-2000,1981-2010,1991-2020) utilizând regresia simplă (liniară).
•

Calculul evaporației maxime posibile pentru intervalele (1971-2000,1981-2010,1991-2020).

•

Calculul scurgerii climatice pentru intervalele (1971-2000,1981-2010,1991-2020).

•

Realizarea hărților tematice pentru temperatura în lunile mai-septembrie, cantitatea anuală

de precipitații, evaporația maximă posibilă și scurgerea climatică.
•

Stabilirea legăturilor dintre evaporația maximă posibilă și a scurgerii climatice.
Metodele de cercetare utilizate
Datele au fost preluate de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat, acestea includ temperaturile

medii lunare și cantitatea anuală de precipitații pentru cele 17 stații în intervalul 1971-2020 cât și
altitudinea pentru fiecare stație. Datele preluate au fost ulterior prelucrate într-un soft de calcul tabelar
(Microsoft Excel) unde au fost determinate mai multe valori necesare pentru calculul evaporației
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maxime posibile și a scurgerii climatice dintre care putem
enumera suma temperaturilor pentru lunile mai-septembrie
iar în unele cazuri și a cantității anuale de precipitații. Odată
obținute valorile pentru suma temperaturilor în lunile maiseptembrie și a cantității anuale de precipitații și a
altitudinii pentru fiecare stație a fost realizată regresia
simplă după care formula de regresie a fost introdusă în Arc
Map alături de modelul numeric al terenului – DEM
(Digital Elevation Model) (Fig.1) preluat din Download –
CGIAR-CSI SRTM. Astfel au fost obținute valori ale
temperaturilor în lunile mai septembrie și a cantității anuale
de precipitații pentru întreg teritoriu al Republicii Moldova.
După realizarea regresiei simple datele obținute au
fost verificate utilizând metodele statistice pentru a
constata dacă acestea sunt normale din punct de vedere

Fig.1 „Modelul numeric al teritoriului
Republicii Moldova”

statistic. Astfel au fost verificate eroarea standard (Standard Error) și valoarea p (p value). Eroarea
standard a unei statistici este abaterea standard a distribuției sale de eșantionare sau o estimare a
abaterii standard respective, iar valoarea p este utilizată în testarea ipotezelor pentru a ne ajuta să
susținem sau să respingem ipoteza nulă. Valoarea p este dovada împotriva unei ipoteze nule. Cu cât
valoarea p este mai mică, cu atât sunt mai puternice dovezile că ar trebui să respingem ipoteza nulă.
Dacă valoarea p este mai mică de 0,05 ceea ce echivalează cu 5% atunci ipoteza nulă se anulează și
rămâne doar ipoteza formulată de noi în care se consideră că cantitatea anuală de precipitații și suma
temperaturilor lunilor mai-septembrie variază în funcție de altitudine. În cazul nostru valoare p este
mai mică de 0,05 deci ipoteza formulată de noi este aplicabilă și putem trece la calculele următoare.
Calculul evaporației maxime posibile se realizează de regulă

cu ajutorul formulelor şi

nomogramelor, la baza cărora se află corelările dintre diferite caracteristici hidrometeorologice. Sunt
mai multe formule de calcul a valorilor evaporației maxime posibile, dar cea mai bună pentru teritoriul
Republicii Moldova este modelul Gopcenco.

[4]

Această formulă a fost
elaborată pentru teritoriul Ucrainei, unde condițiile climatice sunt asemănătoare cu cele din Republica
Moldova și regimul termic este în mare măsură dictat de fluxul de radiație solară spre suprafața
terestră.
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Pentru calculul normei contemporane a scurgerii anuale se utilizează pe larg formula bilanţului
de apă (modelul) Mezenţev, în cazul de față s-a utilizat modelul profesorului Lalîkin, care are
următorul aspect.
[3]

Aici
prognoză a

valoarea

de

scurgerii medii anuale, mm; X şi Em valorile contemporane ale precipitaţiilor

anuale şi ale evaporării maxime posibile, iar n parametru egal cu 3.
Evoluția sumei temperaturilor din lunile mai-septembrie (1971-2020)
În urma realizării regresiei simple și a verificării datelor din punct de vedere statistic au fost
realizate hărți tematice (Fig.2) pentru intervalele (1971-2000, 1981-2010, 1991-2020) utilizând
formula de regresie și modelul numeric al terenului (Fig.1).

Fig.2 „Suma temperaturilor pentru lunile mai-septembrie pentru intervalele
1971-2000, 1981-2010, 1991-2020”
Din hărțile obținute (Fig.2) se observă o creștere a valorilor în perioadele 1981-2010 și 19912020 comparativ cu valorile din 1971-2000. O creștere mai accentuată se atestă în zonele mai înalte,
Podișul Codrilor, Podișul Nistrului, Platoul Moldovei de Nord și Colinele Tigheci, o creștere mai
redusă a valorilor se atestă în zonele de câmpie. De asemenea se atestă o uniformizare a valorilor în
intervalul 1991-2020 comparativ cu cele două intervale precedente 1971-2000 și 1981-2010, interval
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în care valorile minime ale sumei temperaturilor a crescut
semnificativ de la 75 grade Celsius în intervalul 1971-2000 la 90
în intervalul 1991-2020, iar în intervalul 1991-2020 pentru prima
dată pe teritoriul Republicii Moldova suma temperaturilor a atins
100 grade Celsius.
O vizualizare mai bună a diferenței sumei temperaturilor
în lunile mai-septembrie în intervalul 1971-2020 se poate vedea
în figura alăturată. (Fig.3)
Evoluția cantității anuale de precipitații (1971-2020)
În urma realizării regresiei simple și a verificării datelor din
punct de vedere statistic au fost realizate hărți tematice (Fig.4)
pentru intervalele (1971-2000, 1981-2010, 1991-2020)
utilizând formula de regresie și modelul numeric al terenului

Fig.3 „Diferența de temperatură dintre
perioadele 1971-2000 și 1991-2020”

(Fig.1).

Fig.4 „Cantitatea anuală de precipitații pentru intervalele
1971-2000, 1981-2010, 1991-2020”
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Din hărțile obținute (Fig.4) se observă o creștere a cantității anuale de precipitații în intervalul
1981-2010 și 1991-2020 comparativ cu intervalul 1971-2000 în regiunile mai înalte, Podișul Codrilor,
Podișul Nistrului, Platoul Moldovei de Nord și Colinele Tigheci iar în zonele de câmpie în intervalele
1981-2010 și 1991-2020 cantitatea anuală de precipitații s-a redus comparativ cu intervalul 19712000. Astfel constatăm o tendință de deplasare spre extreme
a precipitațiilor, acolo unde cădeau mai multe precipitații
acum cad încă mai multe iar acolo unde precipitațiile erau mai
reduse acum sunt și mai reduse, o altă caracteristică pentru
precipitații este caracterul lor torențial care s-a accentuat în
ultima perioadă. O mai bună vizualizare a evoluției
precipitațiilor în intervalul 1971-2020 este harta alăturată
(Fig.5), aceasta a fost obținută prin scăderea din cantitatea
anuală de precipitații din intervalul 1971-2020 cu cea din
intervalul 1971-2000.
Cauza modificărilor cantității anuale de precipitații este
creșterea sumei temperaturilor perioada mai-septembrie și a
fluxului radiației solare.

Fig.5 „Diferența canității anuale de precipitații
dintre intervalele 1971-2000 și 1991-2020”

Evoluția evaporației maxime posibile
(1971-2020)

Utilizând modelul Gopcenco și înlocuind în formulă rasterul cu suma temperaturilor pentru
lunile mai- septembrie pentru intervalele 1971-2000, 1981-2010 și 1991-2020 am obținut hărțile
tematice cu evaporația maximă posibilă pentru fiecare interval. (Fig.6).

Fig.6 „Valorile evaporației maxime posibile pentru intervalele 1971-2000, 1981-2010, 19912020”
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Din hărțile obținute (Fig.6) se observă la fel ca în cazul sumei temperaturilor pentru lunile mai
septembrie în intervalele 1971-2000, 1981-2010 și 1991-2020 o creștere a valorilor în perioadele
1981-2010 și 1991-2020 comparativ cu valorile din 19712000. O creștere mai accentuată se atestă în zonele mai înalte,
Podișul Codrilor, Podișul Nistrului, Platoul Moldovei de Nord
și Colinele Tigheci, o creștere mai redusă a valorilor se atestă
în zonele de câmpie. De asemenea se atestă o uniformizare a
valorilor în intervalul 1991-2020 comparativ cu cele două
intervale precedente 1971-2000 și 1981-2010. Creșterea
valorilor evaporației maxime posibile în zonele mai înalte în
ultimele două intervale este cauzată de creșterea sumei
temperaturilor și a cantității anuale de precipitații iar în zonele
de câmpie din cauza creșterii sumei temperaturilor. O mai
bună vizualizare a evoluției evaporației maxime posibile în
intervalul 1971-2020 este harta alăturată (Fig.7).

Fig.7 „Diferența evaporației maxime posibile
dintre periadele 1971-2000 și 1991-2020”

Evoluția scurgerii climatice (19712020)

Utilizând modelul propus de profesorul Lalîkin și înlocuind în formulă cu rasterele pentru
cantitatea anuală de precipitații și a evaporației maxime posibile pentru intervalele 1971-2000, 19812010 și 1991-2020 am obținut hărțile tematice cu scurgerea climatică pentru fiecare interval. (Fig.8).

Fig.8 „Valorile scurgerii climatice pentru intervalele 1971-2000, 1981-2010, 1991-2020”
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Din hărțile obținute (Fig.8) se observă o tendință clară de
scădere a scurgerii climatice în intervalele 1981-2010 și 19912020 comparativ cu intervalul 1971-2000, în special în zonele
mai înalte, Podișul Codrilor, Podișul Nistrului, Platoul
Moldovei de Nord și Colinele Tigheci, o scădere mai redusă a
valorilor se atestă în zonele de câmpie.

Cauzele scăderii

valorilor scurgerii climatice sunt creșterea evaporației maxime
posibile în special în zonele mai înalte pe de o parte, pe de altă
parte și reducerea cantității de precipitații în zonele de câmpie.
O mai bună vizualizare a evoluției scurgerii climatice în
intervalul 1971-2020 este harta alăturată (Fig.9).
În urma realizării hărților cu diferențele
evaporației maxime posibile și a scurgerii climatice
dintre

intervalele

1971-2000

și

Fig.9 „Diferența scurgerii climatice dintre
perioadele 1971-2000 și 1991-2020”

1991-2020

observăm că acestea două sunt asemănătoare. Se aseamănă acestea prin faptul că în zonele mai înalte
acolo unde valorile evaporației maxime posibile au crescut cel mai mult, valorile scurgerii climatice
au scăzut cel mai mult, deci evaporația maximă posibilă și scurgerea climatică sunt valori invers
proporționale. Acest lucru este confirmat de hărțile de mai jos (Fig.10).

Fig.10 „Raportul dintre evaporația maximă posibilă și scurgerea climatică”
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Concluzii
• În concluzie putem spune că valoarea scurgerii climatice este dependentă de valoarea
evaporației maxime posibile. Cu cât crește evaporația maximă posibilă cu atât mai mult scade
scurgerea climatică.
• Valorile cele mai mari ale sumei temperaturilor din intervalul mai-septembrie și ale
evaporației maxime posibile se înregistrează în zonele de câmpie necătând la faptul că în aceste
regiuni s-a înregistrat cea mai mică creștere a valorilor acestor parametri.
• În contextul încălzirii globale se observă că pe teritoriul Republicii Moldova în perioada 19712020 cantitatea anuală de precipitații în diferite regiuni ale țării a evoluat diferit, de remarcat este
faptul că în zonele mai înalte acestea au crescut iar în zonele mai joase au scăzut, cum a fost specificat
anterior se înregistrează o tendință de deplasare spre extreme.
•

Creșterea evaporației maxime posibile și reducerea scurgerii climatice duc la diminuarea

resurselor de apă din râuri și lacuri, iar utilizarea lor rațională este crucială în contextul încălzirii
globale.
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COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ A REPUBLICII MOLDOVA PRIN
EUROREGIUNILE EUROPEI DE EST - EFECTE DURABILE ASUPRA
MEDIULUI
Zama Linda, studentă,
Facultatea Geografie, UST
Introducere.
Către sfârşitul secolului XX, pe fundalul general al dezvoltării societăţii umane s-au evidenţiat
mai multe probleme cu caracter global, regional sau local, care exprimă starea şi tendinţele de
dezvoltare a mediului. Măsurile de protecţie a mediului, pot fi eficiente, numai în cazul rezolvării în
complex cu cele economice și prin urmare, necesită eforturi colective ale tuturor ţărilor lumii şi o
coordonare internaţională. Ca rezultat s-au confirmat și câteva forme de colaborare internaţională în
acest domeniu [3]:
•

Colaborarea bilaterală şi multilaterală la nivel de guverne, în care ca parteneri participă

țările vecine cu hotare comune sau, țările care au interese comune, care fac referință la valorificarea
resurselor naturale și protecția mediului din unele regiuni (de exemplu din regiunile polare).
•

Colaborarea prin Organizaţiile Internaţionale, preocupate de protecţia mediului, exemple

fiind: Programul ONU pentru protecția mediului; Organizaţia Internaţională preocupată de
problemele asigurării omenirii cu produse alimentare, protecţia şi îmbunătăţirea fertilităţii solurilor,
protecţia resurselor biologice marine şi forestiere; Organizaţia Internaţională a Sănătăţii, preocupată
de starea sănătăţii populaţiei şi problemele demografice; Organizaţia Meteorologică Internaţională,
Uniunea Internaţională preocupată de protecţia naturii şi a resurselor natural; UNESCO.
•

Colaborarea prin Euroregiuni, caracteristice doar Europei și care sunt o formă de cooperare

transfrontalieră între mai multe comunităţi teritoriale (unități administrative, precum Landuri,
Cantoane, Județe, Raioane etc.) care au anumit grad de autonomie locală, adică un consiliu de
conducere, grupuri de lucru, etc.
Una din condiţiile obligatorii ale cooperării transfrontaliere este ca, părţile participante să se
conformeze legislaţiilor naţionale, iar cadrul juridic internaţional, care defineşte această cooperare
este Convenţia – cadru a Consiliului Europei.
Scopul lucrării este identificarea oportunităților de mediu și a dezvoltării economice și sociale a
Republicii Moldova prin prisma cooperării regionale și transfrontaliere.
În concepţia germană, ca ţară participantă la numeroase euroregiuni, sunt prezente câteva
caracteristici distincte ale euroregiunilor:
1. Sunt formele cele mai eficiente ale cooperării în zonele de frontieră;
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2. Ajută la echilibrarea nivelelor de dezvoltare diferită a zonelor de frontieră;
3. Consolidează încrederea şi spiritul de cooperare a locuitorilor;
4. Constituie terenul de exersare a bunei vecinătăţi şi a integrării;
5. Ajută la depăşirea moştenirii negative a trecutului;
6. Constituie elemente importante ale integrării statelor europene în Uniunea Europeană.
Metode de cercetare.
Metoda geografică de cercetare, reprezintă calea (procedeul sau succesiunea de procedee)
structurata într-un mod organizat si sistematic de lucru, prin care se ajunge la cunoașterea obiectului
de studiu [8]. După locul in care se aplica, metodele geografice pot fi: de teren, de laborator sau de
birou. Dintre metodele stiintifice cel mai frecvent utilizate în cercetările geografice, sunt: metoda
observatiei, metoda cartografica, metoda inductiva si deductiva, metoda analizei si sintezei, metoda
comparatiei, metoda istorica si metoda dinamica, metoda experimentala, metoda modelarii, metode
informational-geografice.
Pentru realizarea scopului propus în proiectul de cercetare, care vizează relația de colaborare
a Republicii Moldova prin Euroregiunile Europei de Est, cu impact asupra economiei și mediului din
acest spațiu, au fost utilizate următoarele metode de cercetare:
- Metoda observației este metoda cea mai veche, ea fiind utilizată în urmărirea intenționată si
înregistrarea exacta, sistematica, a diferitelor obiecte şi fenomene de cercetat. Prin urmare, observația
a fost utilă odată cu vizitele în diferite contexte în spațiul de cercetare;
- Metoda cartografica se refera la reprezentarea grafică la o scară optimală a elementelor,
fenomenelor, proceselor geografice de la suprafața terestră sau proiectate pe această suprafață. În
acest studiu metoda respectivă corespunde cu analiza unor hărți a euroregiunilor de la hotarul
Republicii Moldova cu România și Ucraina;
-

Metoda inductiva reprezintă drumul de la particular la general și a stat la baza conturării unor

noțiuni, categorii și legi geografice și prin comparație a contribuit la evidențierea unor modificări
spațial geografice pozitive în cadrul euroregiunilor studiate, în special tendința de creștere economică
și ameliorarea unor probleme de mediu;
- Metoda analizei indică rolul elementelor în structura întregului, statistica, raportând serii de
date cu privire la investiții în zona de frontiera a euroregiunilor studiate, creșteri economice și avantaje
pentru ameliorarea mediului;
- Metoda sintezei reprezintă veriga, care reface unitatea întregului, sub doua aspecte: ca prezentare
unitară a structurii spațiale a euroregiunilor de la hotarele dintre Republica Moldova România si
Ucraina, ca teorie despre legile proceselor ce dau dinamismul succesiunii efectelor economice și de
mediu;
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- Metoda comparativa constă în evaluarea datelor statistice, cartografice etc., cu privire la efectele
pozitive în sens evolutiv din cadrul euroregiunilor studiate;
- Metoda istorică a fost adoptata de către geografi începând cu secolul al XVIII-lea, odată cu
dezvoltarea concepției evoluționiste în știință și scoate în evidență dinamica spațială și cronologică a
evenimentelor din cadrul euroregiunilor cercetate.
Rezultate și discuții.
O componentă importantă a strategiei de integrare a continentului european o constituie în
prezent intensificarea cooperării transfrontaliere, care duce la întărirea conceptelor de regionalizare
şi autonomie locală. Apărute iniţial în Europa Occidentală, euroregiunile s-au extins în spaţiul
central european şi apoi în cel estic, fiind tentată să participe și Republica Moldova. Această
succesiune în timp şi spaţiu impune unele aspecte distincte diferitelor euroregiuni:
•

Cooperarea transfrontalieră reprezintă o pârghie eficientă pentru rezolvarea problemelor de

dezvoltare social-economică a regiunilor frontaliere ale ţărilor limitrofe.
•

Cooperarea transfrontalieră este eficientă şi funcţionează acolo unde actorii locali şi regionali

au iniţiative şi responsabilităţi.
Inevitabil, principalul domeniu al cooperării transfrontaliere este cel economic, dar un rol nu
mai puţin important se acordă problemelor sociale și protecţiei mediului. Prin urmare, numai
combaterea poluării impune luarea unor măsuri de prevenire a degradării mediului, fiind realizate
studii pe teme legate de poluare şi de depozitare a materialelor reziduale, inclusiv vizează programe
de colaborare pe problema calamităţilor naturale. Experiența euroregiunilor din Europa centrală și de
vest demonstrează eficiența implementării măsurilor pentru realizarea unei structuri de transport
transfrontalier, crearea aşa numitelor “coridoare verzi” pentru deplasarea forţei de muncă, astfel ca
aceasta să nu fie supusă formalităţilor vamale. Importante sunt şi măsurile în sprijinul populaţiei din
zona de frontieră. De exemplu, aceasta vizează crearea unor asociaţii bilingve, acordarea de
paşapoarte culturale, etc.
La nivel european, cadrul normativ de referinţă pentru cooperarea transfrontalieră este
determinat de următoarele documente: Carta europeană a autonomiei locale, Convenţia-cadru
europeană asupra cooperării transfrontaliere între colectivităţile sau autorităţile locale, semnata la
Madrid la 21 mai 1980, si Protocolul adiţional al Convenţiei-cadru europene privind cooperarea
transfrontaliera a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale din 1995 de la Strasbourg [4].
Relaţii de colaborare stabile între regiunile frontaliere ale Republicii Moldova, României şi
Ucrainei au fost stabilite încă la mijlocul anilor ‘80, însă ele aveau un caracter mai mult formal. După
1989, odată cu noile realităţi din Europa, aceste relaţii sau intensificat, dar ele erau stopate de lipsa
clarităţii în relaţiile externe între state. Iniţiativa privind instituţionalizarea cooperării transfrontaliere
între Republica Moldova, România şi Ucraina a fost lansată de Preşedintele României la începutul
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anului 1997. Ea a fost materializată puţin mai târziu, în cadrul summit-ului de la Ismail din 3-4 iulie
1997 prin semnarea „Declaraţiei privind cooperarea transfrontalieră” şi, la nivel guvernamental, a
protocolului de colaborare trilaterală între cele trei ţări.
În contextual proiectului de cercetare am constatat că, la frontiera de est a României, în
vecinătate cu Republica Moldova și Ucraina, după 1997, au fost întemeiate trei euroregiuni: Dunărea
de Jos, Prutul Superior și Siret-Prut-Nistru. Conform conceptului de bază cu privire la cerințele în
raport cu așa forme de colaborare, euroregiunile sunt amplasate în cadrul granițelor externe
aparținând Uniunii Europene și NATO, generând aspecte particulare privind integrarea în spațiul
geopolitic15 (tabelul nr. 1).
Tabelul 1: Euroregiunile de la hotarele de est ale României [2].
Date generice ale euroregiunii

Țări implicate

Dunărea de Jos, înființată în anii România
1997-1998. Suprafață de 53.496 km²

Ucraina
Republica Moldova

Prutul Superior, înființată în anul România
2000. Suprafață de 42.809 km²

Ucraina
Republica Moldova

Siret-Prut-Nistru, înființată în anul România
2002. Suprafață de 31.434 km²

Republica Moldova

Motivele, care au stat la baza înființării acestor euroregiuni sunt: deficitul major al resurselor
financiare; probleme legate de nivelul redus al economiei, îmbătrânirea și reducerea numărului
populației, nivelul modest al comunicațiilor rutiere, promovarea slabă a turismului, starea învechită a
parcului industrial și de transport, nivelul mediocru al învățământului, migrarea masivă a forței de
muncă spre Est și Vest, necesitatea stringentă a unor măsuri pentru protecția mediului.
Prioritățile din cadrul acestor euroregiuni situate la frontiera de est a României cu Republica
Moldova și Ucraina, pun în evidență și unele obiective majore, precum: edificarea unei economii mai
competitive în spațiul transfrontalier, scăderea presiunii asupra mediului și pregătirea pentru situații
de urgență și extinderea cooperării între colectivitățile din spațiul transfrontalier.
Euroregiunea Dunărea de Jos (fig. 1) a fost creată ca urmare a demersurilor României de
constituire a euroregiunii, intervenită la Summitul de la Ismail, din 3-4 iulie 1997. Semnarea
„Declarației privind cooperarea trasnfrontalieră” a fost realizată de către președinții României,
Ucrainei și Republicii Moldova. La data de 14 august 1998, în municipiul Galați a fost semnat
„Acordul cu privire la constituirea Euroregiunii Dunărea de Jos”.
30

Fig. 1: Euroregiunea Dunărea de Jos [2].
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru (fig. 2) a fost creată prin semnarea „Protocolului cooperării
transfrontaliere a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru” în data de 18 septembrie 2002, la Iași, ca urmare a
inițiativelor consiliilor locale din România și Republica Moldova. În data de 4 decembrie 2002, la
Ungheni (Republica Moldova), a fost semnat Statutul de funcționare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru,
cu ocazia Reuniunii Forumului Președinților.

Fig. 2: Euroregiunea Siret-Prut-Nistru [2].
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Euroregiunea Prutul Superior (fig. 3) a fost constituită la fel la inițiativa părții române,
începuturile fiind realizate prin „Tratatul privind relațiile de bună vecinătate și colaborare între
România și Ucraina”, semnat la data de 2 iulie 1997, apoi prin „Acordul de constituire a Euroregiunii
Prutul de Sus”, document semnat la 22 septembrie 2000, la Botoșani.

Fig. 3: Euroregiunea Prutul Superior [2].
Conducerea acestei euroregiuni este asigurată de un Consiliu, iar exercitarea funcțiilor se
realizează prin președinția Consiliului Euroregiunii și secretariat, ca și prin Centrele de Coordonare
(de la Bălți, Suceava și Cernăuți) și prin patru comisii de lucru, precum:
•

comisia 1 (probleme economice, de infrastructură și turism);

•

comisia 2 (securitatea ecologică, protecția cadrului natural și bioeconomia);

•

comisia 3 (colaborarea în domeniile științei, învățământului, culturii, sănătății, sportului și

tineretului);
•

comisia 4 (creșterea și armonizarea relațiilor de colaborare inter-regionale, interetnice și

autoconducerii locale).
Implicarea Republicii Moldova în programele de cooperare transfrontalieră și transnațională sa realizat și prin unele acțiuni concrete, precum:
•

Începând cu anul 2007, Uniunea Europeană a lansat un şir de programe de cooperare

transfrontalieră în cadrul noului Instrument European de Parteneriat şi Vecinătate (ENPI).
•

Pentru Republica Moldova este eligibilă participarea în următoarele programe de cooperare

transfrontalieră şi transnaţională, finanţate din cadrul Instrumentului European de Parteneriat şi
Vecinătate: Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova; Programul
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Operațional Comun pentru Bazinul Mării Negre; Programul de Cooperare Transfrontalieră pentru
Europa de Sud-Est.
•

Republica Moldova, s-a implicat și în unele Proiecte mari, care au fost axate pe reconstrucţia

infrastructurii de frontieră şi proiecte de mediu. Acestea sunt: Proiectul Vama Leușeni; Proiectul
Vama Ungheni și Proiectul Vama Giurgiulești.
•

Au fost implementate trei proiecte ce ţin de managementul cursurilor acvatice Prut şi Dunărea:

Asistența pentru

reabilitarea

sistemelor antiinundații în bazinul râului Prut; Monitorizarea

afluenților râului Prut; Crearea sistemului de alarmă și de management al apelor bazinului
Dunărean.
Cu toate că aproximativ 70% din teritoriu şi 80% din populaţia Republicii Moldova participă
la activităţi transfrontaliere în cadrul euroregiunilor, revenirea la raioane care a avut loc urmare a
contrareformei territorial-administrative din 2003 a afectat negativ şi cooperarea transfrontalieră în
cadrul euroregiunilor. Au devenit lipsite de sens acordurile încheiate de autorităţile judeţene cu
parteneri transfrontalieri, deoarece fiecare judeţ a fost fracţionat în 2-5 raioane. Astfel, până în mai
2003 teritoriul Republicii Moldova din cadrul Euroregiunii „Siret-Prut-Nistru” cuprindea 5 judeţemembre, (Chişinău, Lăpuşna, Orhei, Soroca şi Ungheni), iar după 2003 acestea au devenit 18 raioane,
ceea ce înseamnă 18 parteneri transfrontalieri cu viziuni diverse asupra opţiunilor şi modalităţilor de
cooperare. Teritoriul României, parte componentă la aceeaşi euroregiune este comparabil cu cel al
Republicii Moldova, dar include doar trei judeţe (Iaşi, Neamţ şi Vaslui).
Pasivitatea părţii moldoveneşti în lansarea şi realizarea activităţilor de cooperare este cauzată
și de alți factori. Experiența nu prea bună în cadrul acestei forme de colaborare a scos în evidență
faptul că, în Republica Moldova nu funcţionează o structură guvernamentală care să promoveze
politica de cooperare transfrontalieră şi să sprijine interesele Euroregiunilor în structurile centrale de
stat. Participarea părţii moldoveneşti în cadrul Euroregiunilor poartă mai mult un caracter inerţial,
fiind impulsionată preponderent de relaţiile româno-ucrainene. Atât la nivel central cât şi la nivel
local nu există strategii de integrare regională sau planuri de acţiuni concrete, care să valorifice
beneficiile cooperării transfrontaliere pentru colectivitățile locale moldoveneşti de la frontieră. O altă
cauză este şi insuficienţa resurselor financiare de la bugetele locale pentru finanţarea activităţilor de
cooperare, accesul şi posibilităţile reduse la sursele financiare externe.
Într-o concluzie generală, se constată că colectivitățile locale din Republica Moldova nu
valorifică pe deplin oportunitățile oferite de colaborarea transfrontalieră în cadrul euroregiunilor.
Consolidarea colectivităților locale ar constitui o premisă pentru fortificarea potențialului lor și le-ar
facilita implicarea în proiecte transfrontaliere cu colectivitățile teritoriale similare din România și
Ucraina.
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Concluzii:
• Experiența de colaborare a țărilor europene în zonele de frontier prin euroregiunile constituite
de acestea a scos în evidență multiple beneficii economice, sociale și de protecție a mediului, care
ridică evident nivelul și confortul de viață a populației.
• Republicii Moldova participă în cadrul a trei euroregiuni, de fapt situație influențată mai mult
de către autoritățile din România.
• Mai mulți factori, precum viziunile politice (în special geopolitice) ale autorităților centrale și
locale din Republica Moldova, contrareformele teritorial – administrative etc., nu prea au adus
beneficii clare atât în plan economic, cât și pentru protecția mediului.
• Oportunitățile economice, sociale și de protecție a mediului oferite de cele trei euroregiuni, se
pot relansa în sensul așteptărilor odată cu creșterea numărului celor cu viziuni europene, care să aducă
și o guvernare responsabilă, pentru a valorifica tot potențialul unor asemenea forme de colaborare în
zonele de frontieră.
• Sunt bine-venite proiectele cu efecte transfrontaliere privind investiţiile de volum mare și mic,
care vor contribui la efecte economice durabile și de protecție a mediului.
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PROBLEME SOCIODEMOGRAFICE ALE U.A.T. NISTRENE
Căldare Olga, masterandă,
Facultatea Geografie, UST
Bogăția unei entități teritoriale, se rezumă nu doar la resursele naturale, materiale, culturale,
care, fără îndoială, sunt importante, dar, mai presus de toate, sunt resursele umane, care le definesc
pe celelalte. Caracteristicile potențialului uman se află în atenție interdisciplinară, geografia având ca
interes științific manifestarea socio-demografică, aceasta fiind relevantă pentru diferite sfere ale vieții
socio-economice.
Situația socio-demografică actuală a U.A.T. Nistrene (teritoriu cu statut nedeterminat, dar
perceput ca o unitate teritorial-administrativă în contextul actual al dezvoltării regionale a R.
Moldova) este foarte complexă și se caracterizează în prezent printr-o criză demografică, tipică, de
altfel și pentru toate statele din regiune. Această situație s-a dezvoltat sub influența proceselor
politice, socio-economice din teritoriu precum și a proceselor demografice care au avut loc în ultimele
două decenii. Problema demografică a U.A.T. Nistrene reflectă tendințe negative precum:
„depopularea populației”, „îmbătrânirea populației”, „creșterea presiunii demografice”, declinul
natural și mecanic la populației”, etc. Pentru această regiune, precum și pentru întreg teritoriul
Republicii Moldova, problema demografică este una dintre cele mai acute, prin urmare, căutarea
soluțiilor pentru depășirea acestei probleme, ar trebui să fie prioritară în contextul dezvoltării durabile
teritoriale.
În studiul dat, s-a încercat evaluarea proceselor demografice din această unitate teritorială,
identificarea principalele probleme și amploarea lor în comparație cu alte unități teritoriale din
regiune.
Scopul studiului constă în analiza geodemografică a U.A.T. Nistrene, precum și evaluarea
instrumentelor de reglementare a proceselor demografice din regiune.
Obiectivele cercetării:
1. Analiza indicatori demografici principali ai U.A.T. Nistrene ;
2. Identificarea factorilor determinați ai declinului geodemografic;
3. Formularea unor concluzii cu privire la situația demografică actuală și de stabilizare a
acesteia.
Situația demografică este caracterizată de mulți indici și indicatori, unul dintre cei mai
importanți fiind numărul populației. Desigur, în viața de zi cu zi este imposibil să observăm o scădere
constantă a populației, dar dacă analizăm cu atenție dinamica oferită de statistica regională, devine
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clar că această problemă nu privește doar autoritățile locale, dar și societatea în ansamblu. Declinul
constant al populației ar trebui să îi preocupe pe toți locuitorii.
U.A.T. Nistreană s-a autoproclamat ca teritoriu circa 30 de ani în urmă. Rămâne a fi un
teritoriu cu statut incert, nerecunoscut de comunitatea internațională, dar perceput ca un subiect
regional, în contextul politicii regionale a R. Moldova. Evidența statistică este dusă de autoritățile
autoproclamatei regiuni și poartă un caracter estimativ.
În acest interval de timp, numărul populației a scăzut semnificativ. După analiza datelor
statistice, populația din acest teritoriul a scăzut de la 680 mii persoane, conform datelor ultimului
Recensământ al Populației, realizat în perioada ex. URSS din 1989 - la 465 mii persoane, la sfârșitul
anului 2019, conform „Anuarului 2020” (tabelul 1).
Tabelul 1 Populația U.T.A. Nistrene, mii de persoane
Anul

Nr. populației

Anul

Nr.

Anul

populației

Nr.
populației

1989

680,0

2003

571,6

2012

509,4

1995

639,0

2004

562,0

2013

505,2

1996

629,6

2005

554,4

2014

500,7

1997

616,8

2006

547,5

2015

475,3

1998

608,7

2007

540,6

2016

470,6

1999

603,6

2008

533,5

2017

469,0

2000

597,9

2009

527,5

2018

465,1

2001

589,8

2010

518,0

2019

465,0

2002

580,5

2011

513,4

Sursa: [4]
Analizând perioade diferite din punctul de vedere al scăderii populației, putem deduce câteva
concluzii:
• Perioada de la ultimul recensământ (1989) până la primul recensământ din U.T.A Nistreană
(2004), arată că tocmai în această perioadă s-a înregistrat cea mai mare scădere a populației cu 24%;
• În intervalul 2004-2015, declinului a fost de 14,4% ;
• La scara altor teritorii mari, aceasta ar putea fi percepută ca o scădere nesemnificativă, dar
pentru această regiune (cu o suprafață de doar 4 163 km²) pierderi umane sunt foarte mari, fiind
expresia situație politice și economice incerte.
Cea mai importantă caracteristică a situației demografice actuale este structura pe vârste și
sexe a populației. Pe de o parte, acționează ca un factor esențial în mișcarea naturală a populației, pe
de altă parte, ea o condiționează, fiind rezultatul unei dezvoltări demografice îndelungate. Structura
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demografică a populației este caracterizată de o disproporție semnificativă: ponderea subpopulației
masculine este de 45,4%, iar a celei feminine corespunzător - 54,6%, iar în ultimii cinci ani acest
raport practic nu s-a modificat (figura 1).

Figura 1. Dinamica structurii demografice a populației U.A.T. Nistrene
Unul dintre principalele motive ale disparității pe sexe constă în supramortalitatea masculină,
în special la vârsta subpopulației active și la vârstele înaintate, speranța de viață la naștere la bărbați
fiind mult mai mică, comparativ cu cea a femeilor.
Modificările structurii de vârstă a populației sunt la fel nefavorabile și, în viitorul apropiat,
rata de scădere a numărului de copii și a populației în vârstă de muncă va crește, iar îmbătrânirea
demografică a populației va continua. Astfel de schimbări ale structurii de vârstă a populației vor
determina la o creștere a poverii asupra populației active din punct de vedere economic, la
insecuritatea socială, la o creștere a numărului de decese (figura 2).
Structura populației după vârstă
Anul 2019

16%

21%
Mai tânăr decât vârsta
aptă de lucru
Vârsta aptă de lucru

9%

vârsta neaptă de muncă
Vârsta trecută de 65 de
ani

54%

Figura 2. Structura pe vârste a populației în U.A.T. Nistreană, 2019
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Situația matrimonială de pe teritoriul U.A.T. Nistrene are un trend negativ: în 2019 au fost încheiate
2462 de căsătorii, iar 1641 au fost dizolvate (65%). Rezumând, vedem că dezintegrarea instituției
familiei este, de asemenea, un motiv al declinului populației din U.T.A. Nistreană (figura 3).

Figura 3. Dinamica căsătoriilor și a divorțurilor în U.A.T. Nistreană
Depopularea are loc sub dubla „presiune” a fertilității scăzute și a mortalității ridicate, care nu
poate asigura reproducerea populației, la care se adaugă și migrația. Pentru înlocuirea numerică egală
a generațiilor de părinți cu copiii lor, este necesar ca rata totală a fertilității (numărul de copii născuți
pe femeie în perioada de reproducere) să fie de cel puțin 2,14. Mișcarea naturală în U.T.A. Nistreană
are un declin natural aproape pe toată perioada de analiză (tabelul 2).
Tabelul 2 Mișcarea naturală a populației
Născuți

Decedați

Anul

Creșterea naturală
(+), declin (-)

1990

12043

7256

+4787

1991

10969

8019

+2950

1992

8697

7477

+1220

1993

8285

7344

+941

1994

8349

8358

-9

1995

7117

8237

-1120

1996

6079

8151

-2072

1997

5757

8252

-2495

1998

5423

7769

-2346

1999

5057

7589

-2532

2000

5010

7770

-2760

2001

4505

7759

-3254
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2002

4631

8118

-3487

2003

4440

8192

-3752

2004

4840

8031

-3191

2005

4664

8186

-3522

2006

4868

8306

-3438

2007

4893

8132

-3239

2008

5290

7967

-2677

2009

5189

7454

-2265

2010

5189

7709

-2520

2011

4999

7289

-2290

2012

5173

7280

-2107

2013

4806

6867

-2061

2014

4994

7313

-2319

2015

4959

7094

-2135

2016

4676

6758

-2082

2017

4500

6684

-2184

2018

4086

6727

-2641

Sursa: [4]
Analizând datele statistice din 1998 până în 2018, putem observa următoarea situație:
•

Declinul natural populației a început ]n 1994 și continuă și în prezent:

•

Declinul natural al populației a scăzut de la -6,4 ‰ la -1,9, adică, de fapt, de 3 ori, dar ratele

natalității și deceselor sunt de așa natură încât duc în continuare la o scădere a numărului populației ;
•

După analiza datelor statisticilor din ultimii 17 ani, devine clar că acest număr nu se modifică

semnificativ, dar în perioada 2006 - 2012, rata totală a fertilității a crescut ușor.
În procesul de reproducere a populației sau, cu alte cuvinte, în procesul de schimbare
generațională, mortalitatea, împreună cu fertilitatea, joacă un rol major.
Migrația are un impact semnificativ asupra situației demografice din U.A.T. Nistreană. Pentru
o lungă perioadă istorică, acest teritoriu a fost atractiv pentru migranți pe fundalul unei situații de
criză politică la începutul anilor 1990, 1992 a fost un moment decisiv, când, din cauza conflictelor
armate, creșterea migrației a crescut brusc afectând grad securitatea demografică a regiunii.
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Figura 4. Dinamica emigrației și imigrației în U.A.T. Nistreană
Conform datelor oficiale, peste 10 mii de persoane au părăsit teritoriul ca urmare a
evenimentelor militare. Observând soldul negativ din anii următori, trebuie remarcat faptul că situația
migrației este unul dintre cei mai importanți factori ai situației demografice în general. În prezent nu
există o informație oficială cu referire la numărul persoanelor aflate în străinătate. În majoritatea
cazurilor, aceasta este populația în vârstă aptă de muncă, iar fluxul principal atât al emigranților, cât
și al lucrătorilor migranți se îndreaptă către Federația Rusă - numărul acestora variază de la 80-95%.
Din datele (figurii 4) reiese că mai mult de 5 mii de persoane părăsesc anual regiunea.
Concluzii:
În opinia noastră sunt necesare un șir de acțiuni din partea autorităților autoproclamatei rmn
pentru a stopa declinul demografic prin aplicarea unor măsuri de politică pronatalistă printre care sar înscrie:
1.

Promovarea familiilor numeroase. O familie numeroasă ar trebui să devină un reper al

viitorului, tinerii fiind încurajați să se orienteze către modelul familiei extinse, ca valoare
fundamentală pentru dăinuirea lor și a neamului din care fac parte. Pentru a realiza acest deziderat,
este necesar să se utilizeze toate metodele disponibile: publicitatea în mass-media a modelului
familiei numeroase, a beneficiilor pe termen mediu și lung pentru familie și societate, promovarea
familiilor numeroase ca model; sprijin multiplu familiilor numeroase, care ar trebui să fie consistent
începând cu nașterea celui deal 3-lea copil. Stimularea natalității ar trebui să includă o gamă întreagă
de măsuri de sprijin administrativ, financiar, social pentru o familiile tinere.
2.

Monitorizarea și gestionarea migrației populației. Migrația a fost folosită ca un mijloc de

supraviețuire din partea populației în toată perioada de analiză, dar în prezent trebuie create
oportunități pentru revenirea migranților, în special prin crearea locurilor de muncă atractive,
detatizare excesivă din teritoriu, protejarea investițiilor făcute de către migranții reveniți, etc.
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3.

Aplicarea unor programe, strategii menite să încurajeze tinerii să rămână acasă. Programul

țintă „Locuințe accesibile și confortabile - pentru cetățeni”, e binevenit, dar trebuie ajustat cu alte
programe atractive pentru tineri.
4.

Creșterea speranței de viață a populației prin îmbunătățirea calității vieții. Acestea includ: o

creștere a salariilor, pensiilor, subvenții pentru familiile cu venituri mici, alocații pentru copii pentru
mamele singure, dar este posibil să se introducă salarii suplimentare pentru tații cu trei sau mai mulți
copii, pentru a conduce mai eficient politica de informare a țării cu privire la spiritualitate și
moralitatea familiei.
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PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI ALE MIGRAȚIEI DE REVENIRE, ÎN
BAZA BUNELOR PRACTICI ALE BULGARIEI
Cucovici Liubovi, masterandă,
Facultatea Geografie, UST
Migrația este unul dintre fenomenele socio-economice cele mai frecvent disputate și
mediatizate în sursele mass-media și rețelele de socializare. În prezent, migrația a devenit cauza și
consecința diverselor fenomene socio-economice, atât pentru țara noastră, cât și pentru alte țări ale
lumii indiferent de statutul migrațional pe care îl dețin.
Migrația internațională în trecut se caracteriza prin migrația persoanelor din țările mai slab
dezvoltate către statele înalt dezvoltate. În ultimii ani, se observă o schimbare a direcțiilor de migrare,
și anume, se atestă tendințe de migrare din state înalt dezvoltate spre state în dezvoltate, în cadrul
căreia se accentuează și migrația de revenire.
Procesul de definire a migrației de revenire a întrunit mai multe formulări, printre care se
înscriu: migrația de reflux, migrația spre casă, reemigrarea, fluxul de întoarcere, migrarea pentru a
doua oară, repatrierea, migrația de return, iar o ultimă abordare sugerată este „retromigrarea” [4].
Adesea migrația de revenire, în articolele științifice este definită ca mișcarea emigranților, în sens
invers, către țările de origine. Migranții care revin acasă pentru o perioadă determinată de timp, cum
ar fi în vizita sau vacanța nu sunt, în general, definite ca migrație de întoarcere, deși adesea este dificil
de a distinge analitic migranții reîntorși pentru o perioadă definită de timp de cei reveniți definitiv.
Un concept asociat migrației de revenire este reemigrarea, care se referă la persoanele care se mută
în țara lor apoi după o perioadă de timp emigrează din nou [4].
Un subiect discutabil se referă la identificarea factorilor determinați ai migrației de revenire.
De ce unii migranți renunță la o viață cu standarde ridicate într-una din națiunile prospere ale lumii
decid să revină în țara de origine?!
În cercetarea dată am optat pentru studiul practicii pe care o are Bulgaria, o țară ex-socialistă,
care s-a confruntat, similar R. Moldova, cu o criză socio-economică și care se află în prezent într-o
tranziție către economia de piață, chiar dacă din 2007 a devenit țară membră a Uniunii Europene.
Aspecte generale ale fenomenului migrațional în Bulgaria
Sfârșitul celui de-al doilea război mondial a marcat o schimbare fundamentală în procesele și
politicele migratorii din Bulgaria și o nouă eră pentru minoritățile etnice bulgare [8].
Emigrația etnică din acea perioadă s-a dezvoltat în trei etape, valorile emigranților estimate,
aproximativ fiind: pentru prima etapă - 154 000 persoane, a doua etapă - 115 309 persoane și a treia
etapă 218 000 persoane [8, 9].
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În perioada anilor ’90 ai sec. al XX-lea se atestă un nou val migrator masiv, cauzat de
deteriorarea condițiilor economice și deziluzia generalizată, îndeosebi în rândul tinerilor. Factorii
determinanți au fost de natură economică, deoarece declinul economic al țării a afectat în special
regiunile neomogene din punct de vedere etnic din Bulgaria, unde principala sursă de venit a
populației era cultivarea tutunului, a cărui preț a scăzut drastic, iar piețele din fostele țări socialiste au
avut un declin constant [8, 9].

Figura 1. Dinamica emigrației în Bulgaria
Sursa: adaptat după [13]
Datele cu privire la evoluția și tendințele emigrației în Bulgaria, atestă o creștere continuă a
emigrațiilor după anii ’90 care poate fi explicată prin faptul că la sfârșitul anilor ’90, șomajul a atins
valori critice, cifra estimată fiind de aproximativ 70 000 șomeri, acest fapt având un impact psihologic
semnificativ asupra societății.
Majoritatea bulgarilor emigrau din frica de a nu deveni șomeri, principala țară de emigrare fiind
Germania, urmată de emigrarea sezonieră spre Grecia. Închiderea mai multor instituții de cercetare,
disponibilizările masive din sectorul public a servit drept forță motrice a exodului de intelecte, din
acea perioadă. În intervalul 1990-1994, nivelurile de ocupare au scăzut cu 45% iar rata salariului real
s-a diminuat cu 52 %, astfel emigrația capătă un caracter predominant economic. Prin urmare,
standardele de viață mai ridicate din țările prospere ale UE, căutarea de noi oportunități pentru a
supraviețui au fost cei mai importanți factori de atracție pentru emigrare [8, 9].
În anul 2004 Bulgaria se clasează pe locul 4, fiind în top 10 țări de origine pentru emigranți din
UE. După aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană, în anul 2007 se atestă o tendință de creștere a
PIB și o reducere substanțială a șomajului. Cu toate acestea, bulgarii continuă să părăsească țara
pentru o mai bună realizare profesională și pentru acces la educație de calitate. Procesul emigrațional
s-a intensificat odată cu acceptarea studenților bulgari la universități din străinătate, dar și prin
emigrațiile sezoniere și sau circulare [8,9].
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În cei 15 ani de tranziție, populația bulgară s-a diminuat cu aproximativ 13% , adică 1,2
milioane, din care aproximativ 500 000 s-au datorat scăderii naturale și 700 000 datorate emigrației
[11].
Migrația de revenire: cauze, efecte, tendințe
De la migrația ireversibilă la migrarea de revenire (reală sau potențială) - așa se poate rezuma
una dintre cele mai profunde schimbări în politicile și practicile de migrare postcomunistă [3].
Întoarcerea este importantă atât pentru migranți, cât și pentru autorități. Autoritățile bulgare,
consideră în mod justificat, migrația de revenire ca un test pentru perspectivele economice și politice
ale Bulgariei. La fel ca și în comunism, întoarcerea migranților este o problemă politică foarte
sensibilă și în era postcomunistă, dar acum practica s-a schimbat radical și pozitiv. Politicile încearcă
să o încurajeze, iar opinia publică apreciază întoarcerea migranților, pe care cetățenii o traduc
tradițional ca bucuria copiilor, părinților și celor dragi care se reunesc cu familiile lor. Migranții
profită de dubla libertate - libertatea de a se întoarce, unde întoarcerea lor nu este neapărat finală, ci
este deschisă unui nou proiect de migrație / mobilitate. În ultimii ani a crescut interesul pentru
întoarcerea migranților în rândul cercetătorilor, după cum arată numeroase publicații pe această temă
[3].
Tabelelul 1: Numărul de emigranți și imigranți în perioada 2012-2016 [3]
Anul

Emigranți

Reveniți

Soldul migratoriu

2012

13 640

4 964

-

8 676

2013

16 036

4 682

-

11 354

2014

23 849

9 502

-

14 347

2015

24 487

10 722

-

13 765

2016

25 795

9 254

-

16 541

Sursa: [7]
Din datele tabelului reiese o creștere esențială în perioada anilor 2014-2016 a numărului de
persoane revenite, care

reprezintă un prognoz optimist pentru viitor. Observăm că numărul

emigranților, cu părere de rău, continuă să crească. iar soldul migrațional este direct proporțional cu
dinamica emigrațiilor. Fluxul de intrare este încă destul de mic comparativ cu cel de ieșire, dar totuși
este un indicator important a migrației de revenire în Bulgaria.
Studiile empirice privind comportamentul migranților întorși sunt cu siguranță o provocare pentru
cercetarea migrației din Europa de Est. Principalele obstacole pentru un astfel de studiu în Bulgaria
sunt în esență: [11]
•

lipsa de informații fiabile și studii anterioare cu privire la această problemă în țară;

•

ambiguitatea oricăror estimări, având în vedere procesele extrem de volatile de migrație
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externă și tiparele neclare de cheltuieli și comportament de remitere.
Conform datelor obținute în urma celor mai recente cercetări din anii 2017-2018, cauzele
migrației de revenire pot fi grupate în două categorii: factori economici și factori ne-economici [1].
Din categoria factorilor economici fac parte:
•

Finisarea contractului de muncă sau a sezonului de lucru;

•

Schimbarea condițiilor economice- raționamentul de a lucra peste hotare nu mai este valid;

•

Așteptarea sau perspectivele mai bune de angajare în Bulgaria;

•

Costuri de viață mai mici sau la același nivel [1].

Migranții care studiază în străinătate se întorc în cea mai mare parte în Bulgaria datorită
posibilității de avansare profesională mai rapidă, care este adesea împiedicată de restricții și obstacole
administrative în țara de destinație, unde așa-numitul „plafon de sticlă” îi împiedică pe majoritatea
migranților să aibă o carieră de succes. Combinația educației occidentale, abilitățile lingvistice
excelente și cunoașterea țării de origine transformă, totuși, migranții absolvenți în capital uman
profitabil pentru companiile occidentale care intră pe „noile piețe” din Europa Centrală și de Est
(CEE). Returnații găsesc oportunități de a avansa mai rapid în cariera lor profesională, asigurându-se
în același timp un nivel de trai relativ ridicat. O astfel de revenire a forței de muncă înalt calificate denumită și exodul creierului - reprezintă o „situație câștig” pentru angajator, tânărul returnat și
societatea gazdă în ansamblu. În general vorbind, revenirea este mult mai ușoară pentru cei care
dispun de calificări superioare, capital financiar sau alt capital social [7].
Cauzele non-economice pot fi divizate și ele, la rândul său, în două categorii: [1]
•

Cauze specifice de natură familială: cum ar fi grija de rudele bolnave sau vârstnice, căsătoria,
traiul împreună cu partenerul, îngrijirea copilului sau nepotului;

•

cauze personale- cum ar fi nostalgia, dorul de familie și copii, probleme de sănătate, dorința de a
începe o carieră în Bulgaria, dorința de a studia în Bulgaria, vârsta, dorința de a schimba ceva în viață.
Este evident că cauzele non-economice prevalează.
Motivele non-economice și mai ales emoționale pentru întoarcere explică disponibilitatea și
dorința unor migranți de a se întoarce „acasă”, dar „acest proces este adesea asociat cu probleme
grave de reintegrare” [1].
Consecințele revenirii în Bulgaria
Potrivit majorității respondenților, precum și al discursului public în general, Bulgaria ar
beneficia cu siguranță de întoarcerea cetățenilor săi și de experiența și cunoștințele occidentale pe
care le aduc cu ei. Cu toate acestea, efectele scontate ale unei eventuale reveniri a unui număr
substanțial de emigranți bulgari ar părea supraevaluate, dacă am sugera că acestea sunt un posibil
remediu pentru economia și demografia țării. O viziune comună a revenitului de succes subliniază
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ideea că el va iniția imediat un proiect antreprenorial, își va mobiliza economiile considerabile și va
stimula piața muncii și economia internă. Migrația de întoarcere este astfel percepută ca o
îmbunătățire capabilă să ridice stima de sine națională a celor care au rămas acasă [7].
Majoritatea migranților care se întorc au subliniat, de asemenea, diferite dezavantaje pe care leau văzut confruntate cu „acasă”, cum ar fi veniturile mici și nivelul de trai scăzut; servicii sociale
slabe de asistență socială și probleme de infrastructură; nefuncționarea altor servicii publice și a
diverselor instituții; corupţie; lipsa disciplinei și a ordinii; atitudinea materialistă și grosolanul
oamenilor; viitorul incert al țării; și situația politică și economică problematică în general [7].
Provocările cu care se confruntă persoanele returnate variază de la șocul cultural invers, până
la coliziunea cu realitatea în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă și relațiile interumane. [7]
Impactul pozitiv al revenirii migranților asupra integrării acestora pe piața muncii poate fi rezumat
în mai multe puncte:
• Numărul celor care își încep propria afacere a crescut de aproximativ trei ori, deși rămâne foarte
scăzut.
• Numărul lucrătorilor independenți s-a dublat, dar este încă foarte scăzut.
• Numărul celor angajați cu normă întreagă și cu jumătate de normă a scăzut ușor. Această scădere
este echilibrată de creșterea mai mult decât dublă a pensionarilor: pentru 6,8% revenirea în Bulgaria
înseamnă sfârșitul vieții profesionale în străinătate și începutul unei pensii bine câștigate acasă.
• Numărul șomerilor a scăzut, deși cu o marjă mică.
Conform rezultatelor obținute în urma studiilor, persoanele returnate au dezvoltat o preferință
pentru antreprenoriat și o capacitate de a-și asuma riscuri
Rezultatele obținute în urma studiului realizat pe un eșantion de persoane revenite cu vârsta
cuprinsă între 20-40 ani, denotă că preferințele sectoarelor de muncă sunt companii private, afaceri
proprii, sector public, ONG-uri, doctorat, studiu. Plata în companiile private este mai mare, iar unele
dintre ele sunt internaționale, ceea ce înseamnă că mediul de lucru și principiile utilizate sunt destul
de similare cu ceea ce au experimentat tinerii profesioniști în străinătate [12].
Conform altui studiu, realizat de M. Velizarova, în care 70% dintre toți respondenții nu au mai
mult de doi ani de când au revenit în Bulgaria, s-au obținut rezultatele; în prezent, aproape 50% dintre
respondenți sunt foarte bine integrați din punct de vedere economic în Bulgaria, 26% sunt parțial
integrați și 24% nu sunt atât de bine integrați (68,8% dintre cei care sunt femei). Această proporție
este valabilă și pentru participanții care s-au întors din motive familiale [10].
Datele au confirmat relația pozitivă dintre reintegrarea economică și durata șederii în Bulgaria.
Cu cât persoanele returnate au stat mai mult în țara lor de origine, cu atât reintegrarea lor economică
a devenit mai bună, și, chiar dacă majoritatea respondenților nu au stat atât de mult timp în Bulgaria,
au reușit să ajungă la o poziție economică satisfăcătoare.
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Durabilitatea migrației de revenire
Factorii care duc la durabilitatea returnării sunt legați și derivă din contextul social, politic și
economic al expeditorului (care este și țara de întoarcere) și țara gazdă, inclusiv cadrul legal și
caracteristicile demografice (vârstă, stare civilă, etc.) a migranților. Mai general, durabilitatea
revenirii migranților economici poate fi interpretată și legată de succesul procesului de reintegrare
(tabelul 2) [2].
Tabelul 2 Elemente și dimensiuni ale durabilității returnării
Stabilitate fizică
Percepția subiectivă
a persoanelor

Stabilitate social-

Stabilitate

economică

Securitate politică

1. (Lipsa) dorinței

2. Percepții asupra

3. Percepții privind

de reemigrare

statutului socio-

siguranța, amenințări

economic

la adresa securității

returnate
Condiții obiective /

4. Proporția

5. Statutul socio-

6. Persecuție reală

situația persoanei

persoanelor

economic real al

sau violență

returnate care (nu)

persoanelor returnate împotriva

returnate

și

emigrează din nou

persoanelor returnate

Condiții agregate în

7. Tendințe în ceea

8. Tendințele

9. Tendințe la

țara de returnare

ce privește nivelul

nivelului sărăciei și

nivelurile de

emigrației și

al bogăției

persecuție, conflict
și violență

solicitarea azilului

Tinerii bulgari calificați sunt mobili, adaptabili, capabili și creativi. Cu toate acestea, aceștia
traversează o perioadă de incertitudine și readaptare după perioade îndelungate în străinătate.
Motivele sunt diverse, dar printre cele mai importante, un fenomen care apare invizibil în toate
cazurile analizate, este întreruperea firelor sociale de înțelegere a ceea ce este general acceptat,
regulile nescrise pentru funcționarea în societate, precum și în domeniul profesional.
Un factor determinant pentru alegerea de a rămâne în Bulgaria este crearea unei familii care
predomină cel puțin atunci când relațiile sunt de la început. De asemenea, par mai convinși de a se
stabili definitiv în Bulgaria, persoanele care se simt realizate pe plan profesional și au o stabilitate
economică.
Politicile migrației de revenire în Bulgaria conform unui proiect al Strategiei naționale pentru
bulgarii din străinătate, se desfășoară de ceva timp un proces de migrație de întoarcere a cetățenilor
bulgari (inclusiv studenți și studenți absolvenți) în Bulgaria.
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Trei documente strategice marchează politica migrației în Bulgaria - Strategia națională a
Republicii Bulgaria privind migrația și integrarea (2008-2015); Strategia națională în sfera migrației,
azilului și integrării (2011-2020) și strategia națională în domeniul migrației, azilului și integrării
(2015-2020). În toate cele 3 strategii, returnarea este utilizată cu conotația returnării permanente [12,
6, 5].
Cele trei strategii arată o dorință continuă de a atrage bulgarii cu înaltă calificare care trăiesc în
străinătate văzute ca un posibil răspuns pentru a stimula atât economia, cât și situația demografică
precară în Bulgaria. Prin urmare, cele trei documente prezintă nuanțe care caracterizează perioadele
pe care sunt menite să le abordeze. În ceea ce privește migrația de întoarcere a cetățenilor bulgari, toți
aceștia preferă persoanele cu înaltă calificare (menționate în mod explicit în toate strategiile) ca
mecanism pentru a reacționa și a echilibra procesul de exod al creierului din țară în anii ’90,
considerându-i implicit ca o sursă de venit și capitalul social. Prima strategie urmează o puternică
caracteristică etnică, subliniind întoarcerea străinilor de origine bulgară sau așa-numita diaspora
istorică bulgară. Al doilea este mai general în ceea ce privește rezultatele sale așteptate - încurajând
revenirea cetățenilor bulgari care lucrează în străinătate pe piața muncii din Bulgaria, la fel și al treilea
- atrăgând emigranții bulgari înapoi în Bulgaria în vederea revenirii lor definitive. Se poate
concluziona că logica principalelor documente strategice încearcă să abordeze în principal idealurile
naționale și etnice, mai degrabă decât nevoile identificate pe piața muncii. Pe baza principalelor etape
care stabilesc terenul în ceea ce privește stabilirea politicii de returnare cu accent pe diaspora și
atragerea înapoi a celor cu înaltă calificare.
Ar trebui menționate inițiativele civice referitoare la a treia țintă a legăturii dintre migrație și
dezvoltare, emigranți și repatriați. Cei mai activi promotori ai (re) integrării profesionale de succes a
migranților reveniți sunt repatriații înșiși, prin intermediul a câteva organizații active și inovatoare,
Tuk-Tam (Here and There) și Back2Bg, Fundația Identity for Bulgaria; și Idei unite pentru Bulgaria
[6, 3].
Tuk-Tam (Aici și Acolo) (https://tuk-tam.bg/) este o comunitate, o asociație și o inițiativă care
urmărește conectarea bulgarilor care au trăit și lucrează în străinătate, fondată în primăvara anului
2008; are încrederea în sine de a fi cea mai mare organizație de „bulgari care au experiență în
străinătate și care cred în Bulgaria”. Ei își definesc misiunea ca „crearea unei comunități de bulgari
întreprinzători, inspirați și abili, cu experiență în întreaga lume”. Aceștia sunt activi în mai multe
domenii: dezvoltarea comunităților de studenți și profesioniști din străinătate, care sunt angajați cu
Bulgaria, prin organizarea de evenimente care promovează cultura bulgară; sprijinirea dezvoltării în
carieră a persoanelor returnate în Bulgaria [3, 12, 6].
Fundația Identity for Bulgaria stabilește o imagine mai bună pentru Bulgaria atât în țară, cât și
în străinătate. O serie de activități se desfășoară la nivel personal și de rețea, cu accent pe definirea
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valorilor naționale contemporane și crearea unei viziuni și direcții comune pentru dezvoltarea țării
[12, 6].
Back2BG face parte din Fundația Identity for Bulgaria. Acest proiect a început în 2007 ca o
inițiativă pentru bulgari cu studii și experiență în străinătate pentru a-și dezvolta perspectivele
profesionale în Bulgaria. Funcționează ca un site de carieră care conține oportunități de muncă și
reclame pentru funcții de experți și de conducere și, în general, informații utile despre dezvoltarea
profesională a tinerilor cu experiență de a trăi în străinătate. [3, 6, 12]
O altă organizație este United Ideas for Bulgaria. Aceasta este cea mai recentă inițiativă, formată
din tineri bulgari cu experiență în străinătate, care au dorința de „Promovarea angajamentului social
și implementarea proiectelor civile” ca mijloc de „Căutare de modalități și soluții pentru provocările
cu care se confruntă Bulgaria [12].
Concluzii:
Efectul pozitiv al migrației poate fi rezumat în mai multe puncte. Majoritatea persoanelor
returnate se reintegrează cu succes pe piața muncii. Unii își transformă remitențele sociale, abilitățile
și experiența profesională dobândită, în start-up-uri de afaceri mici. Returnații se reintegrează prin
antreprenoriat și prin locuințe - unii părăsesc cartierul romilor și își cumpără o casă în alte cartiere cu
economiile lor. Remitențele sociale nu au întotdeauna o formă concretă cuantificabilă, dar au un
impact democratic pe termen lung.
Principalele cauze ale migrației de revenire fac parte din categoria celor non-economice, fiind
de natură familiale și personale, printre care se remarcă dorința de a se reuni cu familia, de a locui
mai aproape de părinți și nostalgia de Patrie.
Una dintre cea mai mare provocare a celor reveniți este realizarea profesională, întrucât
majoritatea celor reveniți speră la un loc de muncă bine plătit și în structurile de stat.
Sustenabilitatea migrației de revenire este strict dependentă de gradul de integrare, de nivelul
de salarizare, de situația politică dar și de statutul familial a persoanei revenite.
Actele strategice arată o dorință continuă de a atrage bulgarii cu înaltă calificare care trăiesc în
străinătate văzute ca un posibil răspuns pentru a stimula atât economia bulgară, cât și situația
demografică.
Inițiativele civile stimulează migrația de revenire prin: menținerea contactelor vii și active între
bulgarii din străinătate și Bulgaria; ajutarea persoanelor returnate să se adapteze și să se (re) integreze
atât pe piața muncii, cât și în comunitățile altor bulgari cu experiență educațională și profesională în
străinătate; afirmarea unei imagini pozitive a emigranților și a persoanelor returnate ca „bulgari
întreprinzători, inspirați și capabili, cu experiență în întreaga lume”.
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Experiența Bulgariei în monitorizarea și gestionarea migrației de revenire poate fi preluate în
calitate de bune practici de către R. Moldova, care se confruntă cu situații similare, în ceea ce privește
migrația de revenire.
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APLICAREA TEHNICILOR DE DEZVOLTARE A GÂNDIRII CRITICE LA
LECȚIILE DE GEOGRAFIE
Siloci Elena, masterandă,
Facultatea Geografie, UST
Abstract. Articolul face referință la formarea și dezvoltarea la elevi a competenței de a gândi critic
prin aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gândirii critice la lecțiile de geografie. În articol sunt
prezentate câteva tehnici de dezvoltare a gândirii critice care pot fi aplicate la diferite etape ale lecției
de geografie, la diferite clase și unități de conținut.
Gândirea critică este un proces de integrare creativă a ideilor și a resurselor, de
reconceptualizare ale acestora și presupune o realizare concretă bazată pe metodele de învățare
centrate pe activitatea elevului.
Dezvoltarea gândirii critice se axează pe câteva particularități esențiale:
1) Învăţarea eficientă dă rezultate optime atunci când cei instruiţi participă activ la procesul de
învăţare – interiorizând, sintetizând şi însuşindu-şi în felul acesta informaţiile;
2) Învăţarea se îmbunătăţeşte în rezultatul utilizării unui repertoriu larg de strategii de gândire;
3) Învăţarea şi gândirea critică sunt stimulate de crearea unor ocazii pentru aplicarea cunoştinţelor
noi la rezolvarea unor sarcini concrete;
4) Gândirea critică apare şi se dezvoltă atunci când nu domină mentalitatea unicului răspuns corect
[1, p.7].
Metodele şi tehnicile de dezvoltare a creativităţii elevilor contribuie la dezvoltarea gândirii şi a
comportamentului lor creativ. Elevii învaţă să înveţe, să se exprime creativ, să găsească soluţii, idei
noi pentru societate. Formarea capacităţilor creative se realizează în timp, prin utilizarea metodelor
şi tehnicilor de dezvoltare a acesteia. Faptul că elevii pe care îi ghidez posedă cunoștințe din domeniul
geografiei din ciclul gimnazial, mă determină să utilizez metode și tehnici interesante elevilor care să
le formeze competențe specifice și generale utile în viitor.
De obicei, gândirea critică este orientată spre atingerea anumitor obiective, dar poate fi și un
proces creator. Gândirea critică presupune o realizare concretă și nu poate fi dezvoltată în afara unui
context, de aceea ea nu va fi separată de cadrul general al conținuturilor curriculare sau al vieții
cotidiene, bazându-se pe metodele de învățare centrate pe activitatea elevului.
Cunoștințele ca parte componentă a gândirii critice se structurează astfel (fig.1) [2, p.10]:
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Declarative:
- preceptele gândirii critice
- tehnici
- surse alternative de documentare.

Procedurale:
- aplicarea adecvată a tehnicilor;
- procesarea surselor de documentare.

Cunoștințe necesare
pentru competența
de gândire critică
Metacunoștințele:
- activarea sistemelor de cunoștințe
acumulate anterior, care facilitează
realizarea sarcinii (calcul, proiectare,
fotografiere, filmare, prezentare).

Condiționale (contextuale):
- alegerea tehnicilor potrivite pentru
realizarea sarcinilor;
- proiectarea strategiei de lucru asupra
sarcinii.

Fig. 1. Cunoștințele integrate competenței de a gândi critic
Unul dintre pilonii dezvoltării gândirii critice este cadrul ERRE: Evocare – Realizare a sensului
– Reflecție – Extindere. Vom prezenta câteva dintre tehnicile de dezvoltare a gândirii critice aplicate
la lecțiile de geografie la diferite etape ale lecției:
1) Analiza SWOT. Specificul analizei SWOT (în engl. Strenghts – Puncte tari; Weaknesses –
Puncte slabe; Opportunities – Oportunităţi; Threats – Pericole) constă în faptul că se studiază
concomitent caracteristicile interne ale unui spaţiu (fiinţă, obiect) – punctele tari şi punctele slabe,
apoi se analizează influenţele externe (tabelul 1). Factorii sau condiţiile exterioare pozitive sunt
considerate ca posibilităţi sau oportunităţi, iar cele negative ca pericole, primejdii, ameninţări.
Tabelul 1. Modelul de diagnoză SWOT
(după Kulcsar L., Training SAPARD, citat de Vincze Maria, 2000)
Condiţii / factori

Interni

Externi

Pozitivi

Puncte tari

Posibilităţi

Negativi

Puncte slabe

Pericole

Analiza SWOT poate fi efectuată de către elevi în lecţii şi în afara lor în mai multe etape.
Etapa de evocare: Comunicarea sarcinii de lucru: Completaţi în grupuri de câte patru tabelul de pe
tablă pentru a realiza o analiză SWOT a Marii Britanii (tabelul 2). Veţi studia concomitent caracteristicile interne ale Marii Britanii şi influenţele externe care o influenţează. Condiţiile interne sunt
considerate puncte tari şi puncte slabe, factorii sau condiţiile externe pozitive posibilităţi, iar cele
negative sunt pericole, primejdii, ameninţări. Aveţi la dispoziţie trei minute pentru completarea
tabelului.
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Tabelul 2. Analiza SWOT a Marii Britanii
I. Poziţia geografică

II. Condiţii naturale

III. Populaţie şi aşezări

IV. Dezvoltare economică

Puncte tari

Oportunităţi

Puncte slabe

Pericole

Puncte tari

Oportunităţi

Puncte slabe

Pericole

Puncte tari

Oportunităţi

Puncte slabe

Pericole

Puncte tari

Oportunităţi

Puncte slabe

Pericole

Activitate în grupuri: Pentru completarea rubricii Puncte tari elevii caută răspunsuri la
întrebările: Care sunt avantajele ţării? Care sunt condiţiile favorabile? Ce fac bine maghiarii?
Pentru completarea rubricii Puncte slabe întrebările ar putea fi: Ce fac rău? Ce fac alţii mai bine?
Care sunt dezavantajele ţării? Pentru completarea rubricii Oportunităţi ar putea căuta răspunsuri la
întrebările: Care sunt evenimentele sau schimbările favorabile ţării? În ce domenii au şanse mai
bune? Pentru completarea rubricii Pericole întrebările sunt de tipul: Care sunt cerinţele greu de
satisfăcut? Care sunt schimbările externe nefavorabile pentru dezvoltarea ţării?
2) Tabelul T (Temple, Steele, Meredith, 1998) este un organizator grafic al reacţiilor binare
(da/nu; pro/contra) care poate fi utilizat în orice etapă a cadrului de învăţare ERRE. Pentru aplicarea
acestei tehnici se parcurg mai multe etape:
Sarcina de lucru: Elaboraţi pe caiet un tabel similar celui de pe tablă. În partea stângă precizaţi
toate argumentele pe care le găsiţi pentru a susţine integrarea Republicii Moldova în Uniunea
Europeană, iar în partea dreaptă toate argumentele împotriva acestei idei. Lucraţi individual timp de
două minute.
Activitate individuală.
Activitate în perechi: Lecturaţi textul şi completaţi lista argumentelor.
Tabelul T poate fi aplicat și la unitatea de învățare ce vizează caracterizarea economico-geografică a
statelor, la determinarea avantajelor și dezavantajelor poziției economico-geografice a fiecarui stat.
3) Diagrama Ishikawa ( diagramă cauză - e f e c t s a u d iagrama ,,os de peşte”) este o
reprezentare grafică (picturală) structurată a cauzelor reale şi potenţiale ale unui efect. Prin această
reprezentare se pune accentul pe cauze şi nu pe simptomele manifestate ale unei probleme. Diagrama
este un instrument grafic de analiză care conduce la îmbunătăţirea gradului de înţelegere a
problemelor complexe şi care ilustrează în mod structurat: cauzele (factorii) principalele şi cauzele
secundare care contribuie la existenţa unei probleme identificate; relaţia între un efect (rezultat) şi
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factorii ce îl influenţează; relaţiile care se stabilesc între cauzele determinante pentru un anumit efect;
ordonarea şi ierarhizarea cauzelor (factorilor) care determină un anumit efect).
D i a g r a m a I s h i k a w a este un procedeu: de investigare a unui efect (rezultat, problemă)
aşteptat al unei acţiuni; de identificare a cauzelor principale şi a cauzelor secundare ale efectului
identificat; de evidenţiere a relaţiilor dintre diferitele cauze ale unui anumit fenomen (cauză-efect;
ierarhice); de explorare şi de înregistrare a opiniilor în legătură cu condiţiile care determină variaţia
unui proces; de reprezentare a unui efect şi a cauzelor care îl determină; de analiză a cauzelor pentru
a fi îndepărtate.
Diagrama se realizează de obicei pe hârtie sau pe tablă, printr-o dezbatere în grup şi prin
brainstorming. Prin elaborarea unei astfel de diagrame elevii îşi formează capacitatea de a identifica
şi de a formula în mod clar o problemă identificată în realitate, capacitatea de a analiza cauze şi
efectele lor, capacitatea de a identifica soluţii de rezolvare a unor probleme, capacitatea de a stabili
corelaţii între diferite teme şi probleme. În elaborarea diagramei se parcurg mai multe etape (figura
2).

Fig. 2. Aplicarea diagramei Ishikawa la unitatea de conținut ”Industria energetică”, clasa a IX-a,
etapa de Realizare a sensului.
4) Lucrul cu harta-fizică, harta politică, atlase școlare, hărți-contur cu sarcini practice
sunt tradiționale la orele de geografie, formând la elevi una din competențele specifice de bază a
geografiei; citirea și interpretarea hărților geografice (figura 3). Cele prezentate sunt doar câteva
metode prin care putem motiva elevii să agreeze ora de curs, să înveţe fără să îşi dea seama, iar pe
noi ne ajută să avem expuneri plăcute, să fixăm eficient cunoştinţele predate şi să evaluăm rezultatul
muncii noastre în mod plăcut şi eficient. Pentru o evaluare obiectivă a utilizării acestor tehnici, în
cadrul orelor de geografie, elevii au răspuns la un șir de întrebări ce țin de eficiența utilizării acestor
tehnici. Este îmbucurător că majoritatea elevilor au avut următoarele răspunsuri: este mai ușor de
învățat, de a reține esențialul; mai interesant de lucrat, mai original, dezvoltă plăcerea de a învăța;
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dezvoltă gândirea, imaginația, antrenează memoria; este distractiv, îmbină utilul cu plăcutul. O
metodă nu este bună sau rea în sine, ci depinde foarte mult de competenţele cadrului didactic de a o
aplica în funcţie de nivelul de înţelegere al elevilor şi de a o adapta la o anumită realitate care o poate
face mai mult sau mai puţin eficientă.

Dezvoltarea economică densitatea populației

Poziția geografică - relieful clima- vegetația - solul.

Harta geografică

Resurse naturale (minerale) centru de producere

Forme de relief - etajarea pe
verticală a vegetației

Fig. 3. Aspecte didactice de conținut cu privire la aplicarea hărții geografice la lecțiile de geografie
5) Harta conceptuală Această metodă surprinde printr-o schemă relaţiile care se stabilesc între
cunoştinţele asimilate. Performanţa depinde de modul în care individul îşi organizează experienţa,
ideile. Pentru a construi o hartă conceptuală se realizează o listă cu 10-15 concepte cheie sau idei
despre ceea ce ne interesează şi câteva exemple. Pornind de la o singură listă se pot realiza mai multe
hărţi conceptuale. Etape în crearea unei hărţi conceptuale: se transcrie fiecare concept/ idee şi fiecare
exemplu pe o foaie.; se aranjează mai întâi conceptele generale, iar celelalte mai jos – încă nu se trec
exemplele; se pot adăuga şi alte concepte pentru a uşura înţelegerea şi pentru a le explica mai bine pe
cele existente; se trasează linii de la conceptele de sus către cele de jos cu care relaţionează. Se scrie
câte un cuvânt pentru a explica relaţia dintre conceptele conexate; se trec exemplele sub conceptul de
care aparţin; se copiază rezultatul obţinut, realizând harta conceptuală pe o foaie de hârtie.
Concluzii. Dezvoltarea gândirii critice prin utilizarea tehnicilor didactice, din perspectiva
optimizării procesului de formare a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice, solicită
diversificarea demersurilor instructiv-educative, aplicarea unor tehnici de instruire eficiente, adaptate
la particularităţile fiecărei persoane și la stilul său cognitiv,la experienţa anterioară, întru a-i menține
motivaţia pentru cunoaştere, dorința de a şti şi a acţiona, capacitatea de cooperare şi comunicare.
Rolul important în formarea competenţelor la elevi îl au strategiile activ-participative, centrate pe
activitatea de învăţare a elevului.. Acestea fac apel la capacitatea elevului de a gândi şi de a acţiona,
de a imagina şi de a crea în acelaşi timp. Ele cer angajare efectivă proprie, trăire personală a acţiunii.
Esenţialul este efortul autentic ce izvorăşte din interiorul conştiinţei şi al gîndirii proprii a elevului.
Participativă este acea metodologie care reuşeşte să atragă elevii la efectuarea unor studii, cercetări,
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activităţi, care cer un efort personal, care solicită angajarea întregii fiinţe a acestora. Aceasta
constituie adevărata metodologie activă în măsură să favorizeze concomitent atât elaborarea noilor
cunoştinţe prin eforturi proprii, cât şi construirea operaţiilor mintale corespunzătoare pe care vrem să
le formăm.
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SECȚIA 3. SERVICII HOTELIERE,
TURISM ȘI AGREMENT
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MIXUL DE MARKETING – INSTRUMENT DE VALORIFICARE ȘI
ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII HOTELIERE DIN R. MOLDOVA.
STUDIU DE CAZ: HOTELUL ZENTRUM APART
Botezatu Maria, masterandă,
Facultatea Geografie, UST
Abstract: In this paper the main idea is to highlight the importance of the marketing mix for
the hotel industry with the focus on its impact on bookings and revenues. Applying different strategies
of marketing mix the hotel industry owners will beneffit from; the main goal of this study is to present
the most efficient strategies of marketing mix applied by the Zentrum Apartments hotel (located in
Chisinau, Republic of Moldova).
Key-words: marketing mix, product, price, distribution, promotion, strategy, hotel.

Introducere
Industria hotelieră este una dintre industriile cu cea mai rapidă creștere din secolul XXI. Iar
mix-ul de marketing joacă un rol vital în această industrie, și o astfel de afacere vine cu multe
responsabilități. Succesul industriei hoteliere, pe lângă gestionarea corectă a mix-ului de marketing,
înseamnă și asigurarea faptului că toate departamentele funcționează corespunzător.
La fel, industria hotelieră este extrem de competitivă, motiv pentru care managerii hotelurilor
din Republica Moldova cât și din alte state trebuie să identifice modalități de a se remarca. În acest
sens, managerii trebuie să analizeze cu atenție serviciile oferite, tarifele aplicabile, canalele de plasare
și modalitățile de promovare. Gradul de flexibilitate înalt al societății moderne influențat de
atitudinile sociale schimbătoare, noile tehnologii, precum și de schimbările economice și demografice
se reflectă și în tendințele industriei hoteliere. Astfel, este vital de a rămâne la curent cu noile tendințe
și strategii pentru a profita de avantajele pe care un hotel le poate obține. Cu toate acestea, managerii
trebuie să ia în considerare și faptul că unele opțiuni strategice din industria hotelieră pot veni și pleca,
în timp ce altele reprezintă un pilon durabil.
Evoluția conceptului de “mix de marketing”
Marketingul este un instrument important, fără acesta este imposibil să se realizeze o
economie de succes, care trebuie să se adapteze la cerințele constante ale globalizării. În mod similar,
este bine de a fi apreciat ca un instrument valoros pentru ca activitățile unei entități să fie realizate cu
succes.
Proveniența celor 4 P este identificată încă de la sfârșitul anilor ’40 ai sec. XX. Conceptul de
mix de marketing a fost propus pentru prima dată de James Culliton, profesor de marketing de la
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Universitatea Harvard din SUA. Prin urmare, profesorul J. Culliton a publicat un articol intitulat
„Managementul costurilor de marketing” în 1948, în care se referea la profesioniștii din marketing ca
„amestecători de ingrediente” [1].
Mai târziu, profesorul Neil Borden, colegul profesorului Culliton, s-a inspirat din ideile
propuse de acesta în lucrarea sa, respectiv, a realizat un articol recapitulativ (1950) în care s-a
menționat pentru prima dată expresia de “mix de marketing”. În conținutul articolului profesorul Neil
Borden a pus un accent deosebit pe acele componente, în realizarea unui plan de marketing, la care o
entitate trebuie să atragă atenția. Respectiv, N. Borden a propus un model de mix de marketing
compus din 12 elemente: ,,planificarea produsului, prețul, marca, canalele de distribuție, vânzarea
personală, promovarea, publicitatea, ambalarea, afișarea, serviciile, manipularea fizică și analiza
datelor” [1].
Cu toate сă abordarea de marketing a lui Culliton ce se referă la un „mixt de ingrediente” și
cele 12 componente ale mix-ului de marketing Borden pe parcursul timpului au fost analizate și
apreciate, experții din domeniul marketingului nu aveau o viziune clară asupra acestui concept. Prin
urmare, în 1960, E. Jerome McCarthy a simplificat cu succes exemplul profesorului N. Boden întrun model care include de fapt patru instrumente de bază, cel mai des abordate și în prezent: Produsul,
Prețul, Plasarea și Promovarea, cunoscuți ca cei „4P”. Astfel, conform exemplului propus de
McCarthy, modelul descrie toate componentele ca fiind la fel de importante în activitatea unei
companii. Prin urmare, pentru ca activitatea unei entități să fie durabilă și să obține reușite valoroase,
managerii nu trebuie să ignore nici un element, dimpotrivă, toate trebuie să fie luate în considerare.
Descrierea generală a hotelului Zentrum Apartments
Hotelul Zentrum Apartments (varianta scurtă a denumirii fiind Zentrum Apart) reprezintă o
structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare, care după forma juridică de organizare este
Societate cu răspundere limitată. Hotelul este situat într-o zonă liniștită în centrul orașului Chișinău,
pe adresa str. 31 August 1989, 103, la 12,9 km distanță de Aeroportul Internațional Chișinău și la
doar 2 km de Gara Feroviară Chișinău. Localizarea hotelului este una foarte reușită deoarece oferă
acces ușor spre numeroase obiective turistice culturale, comerciale și de afaceri ale capitalei ca: Parcul
Central Ștefan cel Mare (600 m), Arcul de Triumf și Catedrala Metropolitană Ortodoxă „Nașterea
Domnului” (450 m), Monumentul Ștefan cel Mare (550 m) etc.
Zentrum Apart dispune și de un restaurant, clasificat la trei stele, care anterior pregătea
preparate din bucătăria europeană și moldovenească, cu o terasă deschisă pe tot parcursul anului și
un lounge bar. Însă, din cauza situației epidemiologice din țară determinată de COVID-19 restaurantul
și-a sistat activitatea pentru o perioadă nedeterminată de timp. Începând cu luna septembrie 2020
hotelul și-a redeschis doar activitatea de cazare, iar rata de ocupare este una redusă cu o pondere de
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10% – 15% maxim în comparație cu perioada de până la pandemie când rata de ocupare atingea cota
de 67%.
Hotelul Zentrum Apartments îndeplinește criteriile de clasificare caracteristice hotelurilor de
categoria 4 stele funcționând în termeni legali. Hotelul și-a început activitatea în anul 2016, și în acest
interval de timp a reușit să câștige încrederea clienților atât prin atitudinea personalului, cât și prin
atmosfera “ca acasă”. În total, unitatea de cazare dispune de 35 de camere dintre care 27 sunt dotate
cu bucătării complet echipate, iar fiecare tip de cameră din cadrul hotelului include anumite facilități
distincte: Camera Standard, Camera Superioară , Camera Deluxe, Camera Deluxe cu balcon, Zentrum
Suite [2].
Dacă ne referim la resursele umane care asigură buna desfășurare a activităților din incinta
hotelului, acestea sunt antrenate în diverse departamente care, ca urmare, a crizei determinate de
COVID-19 a fost redus la minim. La moment, activitatea în cadrul hotelului Zentrum Apartments
este asigurată de 12 angajați cu funcții diferite, care asigură efectuarea operațiunilor la cel mai înalt
nivel (fig. 1). Chiar dacă numărul de angajați a fost redus, personalul rămas prestează servicii de cea
mai înaltă calitate.
Director general
(1)
Vânzări și
marketing (1)

Administrația

Front-office
Manager (1)

Housekeeping

Contabil
(1)

Manager achiziții
și res. umane (1)

Cameristă
(4)

Recepționist
(3)
Fig. 1. Structura organizatorică a hotelului Zentrum Apartments
Dacă ne referim la cererea turistică din cadrul hotelului Zentrum Apartments, în dependență
de scopul vizitei, este bine de remarcat faptul că cea mai mare pondere a turiștilor se cazează din
motive profesionale, aproximativ 70% (fig. 2). În acest sens, proprietatea a dezvoltat o bază tehnicomaterială de calitate înaltă cu tehnologii performante pentru a atrage și mai mult aceasta categorie de
clienți. În acest caz este bine de evidențiat în primul rând sala pentru evenimente festive și conferințe
cu capacități diferite ce dispun de echipamente pentru desfășurarea prezentărilor, Wi-Fi gratuit, panou
interactiv, toaletă privată, aer condiționat, încălzire și parcare gratuită.
Printre motivele care a determinat prioritatea turiștilor sosiți în scop de afaceri se evidențiază
locația hotelului, în centrul orașului, dar și un grad sporit de acces spre alte facilitățile. România,
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Ucraina și Federația Rusă sunt top 3 țări de origine a oaspeților hotelului, iar unul din motive ar fi
creșterea numărului de sucursale ale companiilor mari din țările listate în Republica Moldova.
Ponderea turiștilor cazați în hotelul Zentrum
Apartaments după scopul vizitei
80%
60%
40%
20%
0%

73%

70%

68%

25%

24%

22%

7%

8%

3%

2018

2019

2020

Afaceri și motive profesionale
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Fig. 2. Ponderea turiștilor cazați în hotelul Zentrum Apartments după scopul vizitei, 2018-2020
Dacă analizăm activitatea economică cu referire la venitul din vânzări a hotelului Zentrum
Apartments, în ultimii ani, putem evidenția faptul că este una neuniformă. Astfel, dacă în anul 2019
veniturile din vânzări au fost în creștere față de anul 2018 cu 226297 mii lei, în anul 2020 este vizibilă
o scădere a veniturilor cu 898884 mii lei (fig. 3).
Venitul din Vânzări din cadrul hotelului Zentrum
Apartaments în anii 2018 - 2020
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Fig. 3. Venitul din vânzări din cadrul hotelului Zentrum Apartments în anii 2018 - 2020
Scăderea veniturilor din vânzări se datorează atât situației epidemiologice din țară, cât și
restricțiilor de circulație care au fost puse în aplicare. O parte din ele fiind impuse și în prezent, ceea
ce a dus la o micșorare majoră a numărului de turiști. Iar scăderea numărului de turiști a generat
fluctuații instabile ale indicelui de utilizare a capacității de cazare, atât în cadrul hotelului Zentrum
Apartments, cât și celelalte hoteluri din R. Moldova.
Strategiile de produs aplicate de managerii hotelului Zentrum Apartments
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În multe țări, industria hotelieră este o sursă de venit și devine din ce în ce mai importantă din
punct de vedere economic prin crearea de locuri de muncă și integrarea imigranților cât și a celor
rezidenți pe piața muncii. Pe lângă acest aspect, este o industrie în care o hotelurile sunt în competiție
cu o concurență acerbă. Prin urmare, este foarte important ca o companie să rămână competitivă prin
aplicarea unor strategii eficiente care vor produce îmbunătățiri și inovații continue pentru a se
diferenția de alte companii.
Dacă analizăm strategiile de produs adoptate de Zentrum Apartments, cel mai bine este să
evidențiem poziționarea hotelului spre o strategie de înaltă calitate a serviciilor oferite. Chiar dacă
recent hotelul a suferit diverse modificări, managerii hotelului se bazează în continuare pe furnizarea
de servicii calitative. Astfel, aprecierile de pe platformele online din partea clienților pot demonstra
acest fapt. Curățenia, locația și amabilitatea personalului sunt clasate în poziția principală, conform
datelor de pe platforma booking.com, urmate de confort și facilități care au un scor de 9,6 (dintr-un
maxim de 10 puncte posibile) (fig. 4), [3]. Astfel, hotelul tinde spre a-și îndeplini misiunea de bază
de a oferi oaspeților o experiență care să depășească așteptările și de a oferi servicii calitative care să
asigure 50 % de reveniri.

Fig. 4. Hotelul Zentrum Apartments prezentat pe platforma Booking.com
Printre strategiile de produs aplicate în cadrul hotelului Zentrum Apartments se remarcă
strategia diversificării serviciilor oferite prin oferirea diverselor tipuri de camere cât și a serviciilor
specifice fiecărui tip (atât cele incluse în preț, cât și cele gratuite).
Hotelul Zentrum Apartments se orientează și după strategia de inovare tehnologică. Astfel,
managerii hotelului sunt cointeresați de oportunitatea prin care oaspeții care vor sosi la hotel să dețină
posibilitatea de a utiliza un simplu card de plastic cu un ,,bar code” oferit de personalul de la recepție
pentru a deschide ușa camerei. La fel, managerii hotelului examinează în prezent opțiunea de ,,self
check in”.
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O realizare a hotelului Zentrum Apartments, legată de strategia de inovare tehnologică, care
contribuie eficient la activitatea personalului din departamentul front office este punerea în aplicare
a PMS Logus – Sistem de administrare pentru a facilita proprietățile mici de cazare. O altă realizare
de succes hotelului este implementarea ,,Channel manager Yieldplanet”. Acesta la fel contribuie
eficient în organizarea muncii personalului și în special a managerului front office cât și managerului
de vânzări și marketing. Softul respectiv este un punct unic de control asupra tuturor canalelor de
distribuție, economisind timp; de asemenea, deține o interfață ușor de utilizat care permite calcularea
și actualizarea tarifelor pentru canalele selectate, oferind în același timp funcții de gestionare a
veniturilor pentru a ajuta managerii hotelurilor să ia decizii constructive pentru obținerea de profit.
Strategiile de preț adoptate de managerii hotelului Zentrum Apartments
Pe lângă strategiile de produs aplicate în cadrul hotelului Zentrum Apartments și strategiile de
preț au un rol important în îndeplinirea misiunii. O strategie de preț adoptată de hotelul Zentrum
Apartments este orientarea după prețurile concurenților aplicate pe piață. Astfel managerii hotelului
monitorizează în permanență tarifele camerelor concurenților și serviciile incluse în tarifele respective
(Radisson Blu Leogrand, Berd’s Design Hotel, Bristol Central Park hotel, Jolly Alon etc.). În acest
mod poate fi realizată o analiză comparativă pentru a înțelege mai bine ce sume de bani sunt dispuși
să achite clienții pentru o cameră de hotel. Pe lângă tarifele aplicate, managerii atrag o atenție sporită
și la categoria de stele, oferte sau reduceri promovate de hotelurile concurente, activitățile de
promovare etc.
O altă strategie de preț aplicată de hotelul Zentrum Apartments este stabilirea tarifelor pe bază
de prognoză. Atunci când se stabilește prețurile camerelor disponibile pentru viitor, prognoza este un
factor important de luat în considerare. Iar pentru aceasta, este nevoie de un istoric al rezervărilor din
lunile anterioare bazat pe sezon, evenimente, cereri și promoții pentru a face o prognoză exactă. Pe
lângă cele expuse mai sus, managerii hotelului aplică și strategia prețurilor diferențiate. Această
strategie se bazează pe sezonalitate și fluctuațiile cererii de produse hoteliere pe teritoriul Republicii
Moldova. În plus, elementul cheie al implementării acestei strategii este rata de ocupare a camerelor
din hotel. Prin urmare, dacă rata de ocupare depășește 60%, managerul hotelului va stabili un preț
mai mare pentru camerele rămase. Și, în cazul unei rate de ocupare mai scăzute, managerul aplică un
tarif mai mic.
Hotelul Zentrum Apart se orientează și pe aplicarea unor reduceri. Astfel în perioada
sărbătorilor pot fi aplicate reduceri cu până la 30%. La fel, și în cazul rezervărilor de grup, în
dependență de numărul turiștilor cazați hotelul aplică reduceri cu până la 20%, iar fiecare rezervare
de grup este negociată în mod individual.
Strategia de distribuție aplicată de managerii hotelului Zentrum Apartments
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Pe lângă strategiile de produs și preț, managerii hotelului consideră că strategia de distribuție,
în multe privințe, este cheia succesului rezervărilor. Astfel, managerii hotelului Zentrum Apartments
folosesc o varietate de canale de plasare atât directe cât și indirecte bazate pe o strategie de distribuție
intensivă: Booking.com, Expedia, Trip Advisor, Agenția de turism Intercangal, Agenția de turism
Masiro Travel etc. (fig. 5).
Prin implementarea acestei strategii, hotelul își propune să includă un număr mare de
intermediari pentru a atrage cât mai mulți clienți, crescând astfel veniturile.
Canalele directe, includ metodele prin care produsul este transmis de la agentul economic
direct către consumator (rezervările ,,walk – in”). Un alt mod de distribuire a produselor hoteliere
sunt canalele indirecte, prin care produsele sunt distribuite indirect prin unul sau mai mulți
intermediari (cu ajutorul agențiilor online, agențiilor din țară cât și din alte state etc.). Ambele tipuri
de canale oferă anumite avantaje cât și dezavantaje, astfel, dacă în cazul canalelor directe costurile
sunt mai reduse, canalele indirecte asigură o vizibilitate mai mare a produselor hoteliere.
Strategiile de promovare adoptate de managerii hotelului Zentrum Apartments
În orice afacere, o strategie durabilă este esențială pentru construirea unui brand, atragerea de
noi clienți și menținerea loialității. Industria ospitalității nu este diferită. Deoarece loialitatea clienților
este esențială, managerii de marketing dedică mult timp și resurse pentru a crește gradul de
conștientizare a mărcii. Prin urmare, importanța strategiei de promovare în industria hotelieră se
datorează faptului că ajută la continuitatea afacerii prin evidențierea acesteia pe piața hotelieră.

OTA

Agenții din țară
și din alte state

Site-ul
personal
Motoare de
căutare

Recepția
hotelului
Fig. 5. Canalele de distribuție utilizate de Hotelul Zentrum Apartments
În acest sens, managerii hotelului Zentrum Apartments promovează imaginea hotelului, în
mare parte, prin intermediul unei strategii promoționale de atragere (“pull marketing”), care include
mai multe opțiuni strategice. Una din opțiunile strategice de promovare aplicată de hotel, foarte
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eficientă în această perioadă, este asigurarea siguranței oaspeților. În ceea ce privește răspunsul la
amenințarea COVID-19 și la schimbările de comportament din partea clienților, probabil că cel mai
important mesaj de marketing pe care hotelul trebuie să îl transmită este că există măsuri de siguranță
și igienă.
O altă opțiune strategică implementată de către managerii hotelului este proactivitatea din
partea managementului reputației hoteliere. Chiar și cele mai bune hoteluri vor supăra oaspeții din
când în când. De obicei, acei oameni și își vor expune plângerile pe platformele de rezervări și pe
rețelele de socializare, astfel încât orice hotel va primi una sau două recenzii negative. În acest caz,
managerii hotelului Zentrum Apartments consideră că foarte util va fi un feedback constructiv, la fel
aceste nemulțumiri ar trebui să fie văzute și ca sugestii pentru îmbunătățirea calității serviciilor
viitoare.
Mulți călători trebuie să fie încrezuți că sejurul lor într-un anumit hotel va fi plăcută, iar un
tur de realitate virtuală a hotelului oferă cel mai bun mod de a experimenta hotelul sau restaurantul în
etapa de luare a deciziilor. În acest sens, managerii hotelului Zentrum Apartments au depus eforturi
și investiții în crearea unui tur virtual, care este disponibil clienților pe pagina de facebook.com a
hotelului.
În perioada actuală, nici un hotel nu poate asigura vânzări regulate fără a valorifica agențiile
de turism online, un site web personalizat, crearea unor pagini pe rețele de socializare, bloguri etc. În
acest sens, hotelul Zentrum Apartments își promovează activ imaginea în mediul online, utilizând
canalele de distribuție și ca instrumente de promovare.
În ceea ce privește strategia promoțională de împingere (“push marketing”), hotelul o aplică
numai prin intermediul personalului de la recepție în momentul în care clienții sosesc în hotel și
solicită o rezervare.
Modalităţi de îmbunătăţire a strategiilor asociate mix-ului de marketing în hotelul Zentrum
Apartments
Analizând strategiile asociate mix-ului de marketing aplicate în cadrul hotelului Zentrum
Apartments, este bine de evidențiat anumite aspecte care vor contribui și mai mult la prosperarea
viitoarei activități. În ceea ce privește strategia de inovare tehnologică a produsului adoptată de
hotelul Zentrum Apartments ar fi bine implementarea unor QR coduri nu numai pentru opțiunea de
,,self check-in” dar și pentru alte activități precum identificarea meniului restaurantului, care pe viitor
își va relua activitatea, ceea ce va spori și mai mult gradul de confort al clienților. Acest lucru va
contribui, de asemenea, la vizibilitatea meniului pentru alți clienți potențiali care vor avea
posibilitatea de a solicita comenzi în avans. De asemenea pot fi folosite pentru promovarea unor
evenimente, promoții, cât și pentru obținerea unui feedback din partea oaspeților cu privire la calitatea
serviciilor.
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În plus, pot fi promovate și oferte unice și distincte de către Hotelul Zentrum Apartments
pentru a atrage potențiali oaspeți și de a se evidenția printre concurenți. Una din opțiuni ar fi prestarea
de servicii de închiriere a bicicletelor pentru a vizita anumite obiective turistice fără a fi nevoiți să
utilizeze transportul public. La fel, o idee de perspectivă este amenajarea unui dulap în interiorul
hotelului destinat unor obiecte pentru împrumut. De multe ori oaspeții își uită acasă încărcătorul
telefonului, și, ca să nu fie nevoiți să-l cumpere vor avea posibilitatea ca să-l împrumute de la hotel.
Printre articolele care pot fi împrumutate pot fi și jucării pentru copii, cărți în diferite limbi, laptopuri,
diverse ustensile pentru bucătărie etc.
Dacă ne referim la strategiile de preț din cadrul hotelului Zentrum Apartments, foarte eficient
va fi crearea unui program de loialitate pe bază de puncte, punând un accent deosebit pe rezervările
directe. Acest program constă în realizarea unui anumit număr de rezervări de către un client în urma
căruia va beneficia de o noapte gratuită sau 50% reducere pentru un sejur de două nopți etc.
La fel, pentru a încuraja rezervările directe managerii hotelului ar putea promova o ofertă de
reducere cu 10 - 15%, în cazul în care oaspeții efectuează o rezervare la recepția hotelului, indiferent
de metodă (walk in, telefon, e-mail), cu condiția achitării integrale a sumei pentru serviciile solicitate,
astfel vor evita plata comisioanelor impuse de agențiile online.
În același timp, strategia orientată pe ideea de plus valoare și oferirea de experiențe merită a
fi luată în considerare. Nu este obligatoriu ca hotelul mereu să reducă tarifele pentru a atrage oaspeți,
atâta timp cât este prezent un raport calitate / preț. În acest sens, hotelul Zentrum Apartments ar putea
oferi pe viitor serviciul de room service gratuit pentru micul dejun.
În ceea ce privește strategia de promovare a hotelului Zentrum Apartments, o idee ar fi și
comercializarea locației, nu doar hotelul. Este posibil ca mulți viitori călători să nu fie siguri de orașul
pe care doresc să îl viziteze și nu se concentrează exclusiv pe facilitățile oferite de hotel. Astfel, este
foarte bine de evidențiat obiectivele turistice cât și diversele evenimente, festivaluri, activități
sezoniere, inclusiv prin prezentarea unor imagini cu peisaje atractive, elemente de arhitectură sau
atracții din apropiere.
O altă recomandare pentru hotelul Zentrum este de a capta atenția clienților în ceea ce privește
anumite activități promoționale. Aceasta constă în organizarea unor concursuri cu diverse tematici
pentru realizarea unor videoclipuri despre hotel și de a le prezenta pe rețelele de socializare, în
schimbul unui premiu, de exemplu. Prin urmare, atunci când oaspeții își împărtășesc experiențele pe
mai multe portaluri, nu numai că sunt reduse cheltuielile de promovare, dar există posibilitatea de a
crește șansele pentru a construi credibilitatea și imaginea hotelului în mediul online.
Impactul sentimental de la prima interacțiune dintre client și prestator de servicii poate aduce
plus valoare. În acest sens, managerii hotelului Zentrum Apartments ar putea crea niște ,,Welcome
Card-uri” cu un text original, punând accent pe încurajarea clienților de a oferi anumite sugestii, de a
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se bucura pe deplin de sejurul lor și, desigur, să solicite ajutor oricând apare necesitatea. La fel, în
crearea mesajelor de bun venit, managerii trebuie să ia în considere și crearea unor mesaje speciale
pentru oaspeții care au mai fost în hotel, în acest fel va amplifica impactul emoțional.
Deoarece este foarte important de a construi o imagine favorabilă pentru a atrage clienții, una
din opțiuni pentru hotelul Zentrum Apartments ar fi să prezinte prin diverse modalități și personalul
care nu este direct implicat în deservirea clienților. Astfel, evidențierea oamenilor care prin munca
lor îi fac pe oaspeți să se simtă incredibil poate contribui mult la conștientizarea mărcii/brandului. În
acest sens este bine de a crea o secțiune „echipă” pe site-ul web și de a împărtăși anumite informații
despre fiecare angajat. Prin această activitate, hotelul nu numai că va atrage atenția oaspeților, dar va
motiva și proprii angajați.
Concluzii:
•

Importanța aplicării strategiilor asociate mix-ului de marketing se datorează faptului că acestea

lucrează împreună pentru a asigura sustenabilitatea afacerii hoteliere. Astfel, un produs hotelier de
înaltă calitate nu va fi valorificat la maxim de clienți dacă acesta nu va fi promovat corespunzător și
distribuit prin canale specifice industriei la prețuri adecvate.
•

După cum putem observa, hotelul se află într-o perioadă dificilă care poate afecta și în continuare

veniturile din vânzări, cât și alți indicatori ca profitul net, profitul brut, rata rentabilității etc. Ca
urmare, s-a luat decizia asupra reducerii numărului de personal care activa în hotel și închiderea
restaurantului pentru a reduce din cheltuielile suportate de companie. O astfel de inițiativă a condus
nu numai la micșorarea cheltuielilor, dar și la păstrarea calității serviciilor, selectând cei mai
productivi angajați.
•

În comparație cu alte hoteluri inactive din țară, avantajul hotelului Zentrum Apartments este că

și-a redeschis parțial activitatea pentru a oferi servicii de cazare la prețuri accesibile, utilizează diverse
canale de distribuție și își promovează imaginea în continuare - toate acestea sunt realizate cu ajutorul
strategiilor asociate mix-ului de marketing.
•

Modalitățile de îmbunătățire strategiilor asociate mix-ului de marketing pentru hotelul Zentrum

Apartments reprezintă o foaie de parcurs pentru creștere. O bună planificare, organizare și coerență a
activității hotelului asigură o continuă schimbare spre succes. Iar pentru aceasta este necesar de a fi
informat în continuu despre noile tendințe și de a crea propriile exemple de progres.
Bibliografie:
1. CARMEN I., CARMEN B., Mixul de Marketing și importanța lui, Sebeș, 2016.
2. http://zentrum.md/ro/ (vizitat 06.02.2021)
3. www.booking.com/ZENTRUM hotel (vizitat 27.02.2021)
Conducător științific: Căpățînă Lucia, asistent universitar
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ASPECTE PRIVIND VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC
NATURAL ȘI ANTROPIC ÎN RAIONUL CĂLĂRAȘI.
Organ Elena, studentă ciclul I,
Facultatea Geografie, UST
Abstract. Articolul scoate în evidență potențialul turistic natural și antropic al raionului
Călărași, cu evidențierea avantajelor și dificultăților în dezvoltarea turismului la nivel raional și
regional. Raionul Călărași se bucură de un potențial turistic bogat care înglobează atât obiective
turistice naturale, cât și antropice. Fondul ariilor protejate de stat din raionul Călărași constituie cca
3,29 mii ha sau 4,95 % din totalul pe republică. Monumente de importanță națională din teritoriul
raionului sunt 21 de biserici parohiale și 3 mănăstiri. În raion sunt 6 muzee (Palanca, Hoginești,
Horodiște, Vălcineț, Săseni, Bravicea), 37 de case și cămine culturale, 44 biblioteci.
Raionul Călăraşi este situat în partea centrală a Republicii Moldova, în zona Podişului
Codrilor. Centrul raional este orașul Călăraşi, situat la o distanţă de 49 km de capitală şi 120 km de
la municipiul Iaşi, România. Raionul Călăraşi este traversat de importante căi de acces spre România
şi Ucraina (căi ferate şi autostrăzi naţionale şi internaţionale). Raionul este traversat de rîurile Bîc,
Ichel, Cula, precum şi de afluenţii acestora. Zona rîului Ichel este delimitată de perimetrul localităţilor
Frumoasa, Răciula, Hîrjauca şi Hîrbovăţ, iar cea rîului Bîc este delimitată de perimetrul localităţilor
Călăraşi, Tuzara, Sadova, Sipoteni şi Bahmut.
Raionul are o poziţie geografică avantajoasă, fiind situat în centrul republicii unde clima este
favorabilă, relief bine fragmentat ce permite dezvoltarea intensă a localităţilor şi specializarea
acestora în domeniu agriculturii precum şi industriei de prelucrare, dar unde îşi pun puternic amprenta
şi importantele reţele de transport ce contribuie esenţiual la dezvoltarea economiei acestuia.
Printre cele mai importante obiective turistice naturale de pe teritoriul raionului, putem
menționa: cariera „Cimitirul Cailor” care este un monument al naturii, atribuit conform Legii
privind fondul ariilor protejate de stat din 16.07.1998 la categoria monument de tip geologic sau
paleontologic. Este amplasat la nord de satul Păulești. Are o suprafață de 2 ha. Până în prezent,
compoziția arboretelor, cea floristică și fitocenotică, rămâne încă insufient cercetată; izvorul lui
Stefan cel Mare este un monument al naturii de tip hidrologic, protejat de stat conform Legii privind
fondul ariilor protejate de stat din 16.07.1998. Este amplasat la sud-est de satul Vălcineț. Ocupă o
suprafață de 0,5 ha, sau 0,72 ha conform unor aprecieri recente. Obiectul este administrat de Primăria
satului Vălcineț. Izvorul are un debit mare, de 60 l/min și reprezintă principala sursă de apă pentru
locuitorii unei mahalale din satul Vălcineț. Teritoriul adiacent este inclus uneori în traseele turistice
regionale. Se recomandă activități de renovare și instalarea unui panou informativ; rezervația
peisagistică Țigănești este o arie protejată conform Legii privind fondul ariilor protejate de stat din
69

16.07.1998, situată între satele Bravicea și Săseni din raionul Călărasi, Tabăra din raionul Orhei și
Țigănesti. Are o suprafață de 680 ha. Obiectul este administrat de Întreprinderea Silvică Călărași.
Rezervația include un complex de hârtopuri pe versantul stâng al riului Ichel. Rezervația include o
suprafață de pădure cu arborete valoroase de gorun (Quercus petraea) și, mai rar, stejar pedunculat
(Quercus robur). În flora Ariei protejate a Rezervației peisagistice Țigănești au fost evidentiate 10
specii de plante rare, clasificate IUCN: periclitate: Asparagus officinalis; vulnerabile: Asparagus
tenufolius, Scopolia carliolica; risc mic: Epipactis helleborine, Lilium martagon, Neottia nidusavis, Platanthera bifolia, Sorbus torminalis, Staphyllea pinnata, Tulipa biebersteiniana.
Potenţialul turistic antropic al raionului Călărasi (figurile 1 și 2) coincide cu oferta turistică
potenţială a respectivului spaţiu geografic. Elaborând o clasificare a potenţialului antropic se constată
că acesta este alcătuit în principal din fondul cultural-istoric al zonei şi din obiectivele economice
care prezintă un anumit interes turistic.
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Figura 2. Structura obiectivelor antropice de

de importanta locală din raionul Călărași

importanta națională din raionul Călărași

Valoarea potențialului turistic antropic, se află într-o dependenţă directă de suma şi
însemnătatea evenimentelor ce au avut loc pe teritoriul raionului în decursul istoriei sale sau a celor
contemporane. În raionul Călăraşi printre locuinţele izolate de importanţă arhitectonică şi turistică
se evidenţiază conacele boiereşti, cele mai vechi păstrîndu-se de la începutul secolului al XIX-lea conacul boierului Ciolac din s. Bahmut, ce reprezintă un monument de arhitectură de importanță
națională din satul Bahmut construit în secolul al XIX-lea. Conacul a fost construit în stil rusesc neoclasic de nobilimea poloneză. În trecut dispunea de o alee de marmură, străjuită simetric de două
rânduri de castani si pini. Includea un parc cochet cu arbori și arbuști exotici și un lac. Până în 1945
clădirea a fost într-o stare excelenta. Apoi aristocrația poloneză a părăsit Basarabia, iar conacul a
găzduit școala locală. Din 1989, după construcția noii clădire a școlii, conacul a fost abandonat.
Monumente de importanță națională din teritoriul raionului sunt 21 de biserici parohiale și 3
mănăstiri. Din acestea, două - sunt de lemn (Hoginești, Mîndra), una - reprezintă stilul vechi
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moldovenesc (Vălcineț), iar cea mai veche biserică din raion datează din secolul al XVII-lea
(Horodiște).
Monumentele arhitecturii religioase au o importanţă dublă: pe de o parte au o valoare
arhitectonică deosebită, iar pe de altă parte, fiind în funcţiune, pot constitui un obiect de pelerinaj (în
special, mănăstiri). În general, arhitectura religioasă din Călăraşi aparţine cultului religios creştinortodox. Cele mai vechi construcţii de acest gen sunt mănăstirile, exemplu serveşte mănăstirea din
Hîrbovăţ. Mănăstirile din raionul Călăraşi constitue un grup aparte de obiecte de atracţie turistică
prin specificul său religios, cultural, motivaţional, generînd o formă specifică de turism – pelerinajul.
Din asemenea considerente se pare a fi corectă evidenţierea lor într-un tip separat de fond turistic
antropic.
Calitatea peisajului în care sunt amplasate mănăstirile a fost recunoscută şi valorificată cu
succes de puterea sovetică, în incinta mănăstirilor instalîndu-se şcoli, spitale, sanatorii, tabere de
copii. Astăzi, după redeschiderea mănăstirilor, aceste locuri sunt căutate de persoane care s-au săturat
de abundenţa peisajului puternic antropizat (cel urban şi agricol), de persoane care-şi caută liniştea
sufletească.
Printre mănăstiri merită să fie menţionată mănăstirea Hîrbovăţ, ce are o copie a icoanei
făcătoare de minuni (înăintea celui de-al Doilea Război mondial icoana era expusă jumătate de an la
mănăstire, iar celaltă jumătate a anului – în catedrala de la Chişinău) şi Veveriţa, una din mănăstirile
nou înfiinţate, începe să capete celebritatea datorită vindecărilor ce au avut loc acolo.
Mănăstirea Hârbovăț din satul Hârbovăț a fost întemeiată în anul 1730 de către boierul
Constantin Carpuz. Însă după părerea unor istorici, mănăstirea a fost întemeiată în veacul al XVIIlea. Pînă în anul 1812 mănăstirea a fost de trei ori încendiată de turci şi tătari. Pe locul unei biserici
de lemn mai vechi, în anul 1816 a fost ctitorită biserica de vară a mănăstirii cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului”, iar în anul 1870 a fost construită biserica de vară „Pogorîrea Sîntului Duh”. In
perioada sovietică mănăstirea a fost transformată în club și depozit. Din anul 1992 mănăstirea a fost
reinfiițată.
Mănăstirea Frumoasa din satul Frumoasa este o mănăstire de călugări care pentru prima
dată este atestată documentar la 10 iunie 1807. În perioada interbelică mănăstirea a fost vizitată de
episcopul Visarion Puiu, scriitorul Mihail Sadoveanu și de alte personalități ale timpului. In perioada
sovietică mănăstirea a activat ca orfelinat, școală-internat pentru copii surdo-muți. In anul 1994
mănăstirea și-a redeschis ușile. In present, această mănăstire este una din cele mai vizitate destinații
în cadrul pelerinajului din Republica Moldova.
În concluzie se poate afirma că potenţialul turistic antropic al raionului Călăraşi, nu este
suficient de bine valorificat. Iar valorificarea lui la un nivel superior depinde de nivelul cererii
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(dorinţei populaţiei de a participa la viaţa culturală a ţării), de bunăstarea populaţiei şi de atitudinea
autorităţilor.
În raion sunt 6 muzee (Palanca, Hoginești, Horodiște, Vălcineț, Săseni, Bravicea), 37 de case
și cămine culturale, 44 biblioteci. Starea muzeelor Palanca, Hoginești și Vălcineț este satisfăcătoare
și pot fi recomandate pentru vizite turiștilor. În majoritatea caselor și căminelor culturale din raion își
desfășoară activitatea 80 colective artistice, din care 21 model. Dintre aceștia, programe cultrale, sub
formă de ofertă comercială stabilită, prezintă turiștilor un singur ansamblu – ”Doruleț”.
În acțiunile de protecție și conservare a potențialului turistic își aduc aportul muzeele. Ele
contribuie la intruirea pe larg cît și la dezvoltarea imaginației și sensibilității turștilor. Muzeul oferă
prin expozițiile sale permanente sau temporare un număr bogat de cunoșințe grupate într-un sistem
organizat. Privit sub acest aspect, el îndeplinește și rolul unui centru de documentare, dând
vizitatorilor o serie de informații curente într-o formă atractivă și vie, ușor accesibilă. Prin modul de
organizare a unei expoziții, muzeul poate contribui la stimularea gandirii, spiritului de observație,
deducției logice etc. În condiţiile actuale de globalizare crearea muzeelor etnografice este obligatorie
pentru ca tradiţiile, creaţiile meşteşugăreşti, construcţiile populare să fie păstrate. Însă, dacă unele
creaţii populare mai mici pot fi expuse în încăperi, construcţiile mai mari (casele tradiţionale, morile
de apă şi de vînt, cramele, hambarurile etc.) nu pot fi depozitate în muzeele obişnuite. Din acest punct
de vedere ar fi benefică şi necesară amenajarea unui muzeu sub cerul liber.
Astfel, Muzeul de Istorie și Etnografie din Călărași are o colecție de circa 10 mii de exponate
cu valoare istorică, artistică și culturală, printre care obiecte de etnografie, sculpturi, picturi, schițe,
lucruri vechi personale, colecții de fotografii, arme și armuri, numismatică, obiecte de cult religios și
altele, săli cu tematică și expoziții temporare cu diferite colecții personale. Clădirea însăși are o
valoare importantă arhitecturală la nivel local, fiind într-un proces continuu de perfecționare, prin
atragere de bugete străine. În așa mod, sporește atractivitatea acetuia pentru vizitatorii locali și cei
străini.
Muzeul Satului din satul Bravicea a fost fondat la 18 mai 2004. Colecția acestuia deține 2980
exponate. Cele mai interesante obiecte muzeale sunt: lespedea comemorativă din anul 1860, tabla
înmulțirii manuală, covoare vechi, colecții de ediții periodice, papuci de lemn etc. Pentru vizitatori
sunt funcționale 9 săli: Sala îndeletnicirilor primare, Sala tehnicilor, Sala memoriei, Sala
iconografică, Sala de Artizanat, Arhiva, Casa Mare și 2 galerii. Pe teritoriul satului Bravicea mai
activează 2 muzee private: „La Bordei” și „La Mâca”.
Strategiile de dezvoltare a turismului în raionul Călărași au fost formulate pe cinci direcţii:
Consolidarea activităţii sectorului antreprenorial din domeniul turistic - prin realizarea unor
seminare, stagii pentru schimb de experienţă, ateliere de lucru cu deţinătorii de structuri turistice sau
bază materială pentru turism, reamenajarea agropensiunilor, clasificarea tuturor structurilor turistice.
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Includerea resurselor turistice în circuitul economic – acţiuni concrete ce vor ţine de
implementarea unui program de reabilitare şi includere a atracţiilor în circuitul turistic, creşterea
capacităţilor gestionarilor resurselor, sporirea valorii destinaţiilor turistice.
Sporirea capacităţilor de operare pe piaţa funciară a deţinătorilor de resurse turistice include
măsuri de inventariere, delimitare şi gestionare a tuturor bunurilor cu funcţionalitate turistică,
înregistrarea acestora într-un registru unic, includerea în PUG-uri a zonelor de interes turistic,
organizarea de tendere pentru crearea spaţiilor amenajate pentru turism.
Relansarea zonelor turistice raionale – prin crearea unui sistem eficient de colectare şi
prelucrare a datelor turistice, elaborarea unui studiu de fundamentare a creării staţiunilor turistice,
amenajarea şi menţinerea ordinii a teritoriului a zonelor turistice, promovarea acestora pe piaţa
turistică.
Diversificarea şi promovarea ofertei turistice a raionului – include măsuri de diseminare a
informaţie pozitive despre zonele turistice (material promoţional, ghiduri despre Călăraşi, evenimente
culturale, etc.), crearea în baza muzeelor locale a unui sistem de informare – orientare a turiştilor pe
trasee locale, diversificarea ofertei meşteşugăreşti şi comercializarea acestora în apropierea resurselor
turistice.
Concluzii. Raionul deţine un potențial turistic natural bogat determinat de dealuri înalte,
energiei reliefului, apelor subterane curative, gradului sporit de împădurire etc. Astfel condiţiile
naturale din raionul Călăraşi, oferă tuturor activităţilor mediul pentru desfăşurare a turismului cu
caracter: sportiv, religios, recreativ, tratament etc. Clima este blîndă, temperat-continentală. Apele cu
un grad înalt de mineralizare, sunt vizitate cu scopuri de tratament. Vegetaţia şi lumea animală în
pofida antropizării accentuate, în comparaţie cu unele raioane ale Republicii Moldova, este relativ
bogată. Pentru protejarea şi menţinerea speciilor rare, sînt concentrte în rezervaţii naturale. Sunt
suficiente resurse antropice pentru a asigura anumite venituri bugetare pentru raion. Aceste resurse
servesc drept etalon al raionului. Mănăstirile amplasate sub forma unei cruci (Hîrjauca, Hîrbovăţ,
Răciula, Frumoasa), sunt principalele edificii ale pelerinajului. An de an sunt vizitate şi sunt foarte
importante pentru turism. Raionul Călăraşi mai deţine o mulţime de muzee, vetre, beciuri vechi,
tradiţii şi obiceiuri specifice. În concluzie se poate afirma că potenţialul turistic antropic al raionului
Călăraşi, nu este suficient de bine valorificat, iar valorificarea lui la un nivel superior depinde de
nivelul cererii (dorinţei populaţiei de a participa la viaţa culturală a raionului), de bunăstarea
populaţiei şi de atitudinea autorităţilor.
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INTEGRAREA UNOR ECUAȚII DIFERENȚIALE
CU FACTOR INTEGRANT
Garabajiu Alexandrina, studentă,
Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, UST

În lucrare se studiază noțiunea de factor integrant și condițiile de prezență a acestei funcții. Se
determină condițiile de existență a factorului integrant pentru unele ecuații diferențiale elementare și
ecuația diferențială Lotka-Volterra.
1. Noțiunea de factor integrant
Fie ecuaţia diferenţială
𝑃(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 + 𝑄(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 = 0,

(1)

unde 𝑃(𝑥, 𝑦) și 𝑄 (𝑥, 𝑦) sunt funcții continue şi au derivate parţiale de ordinul întâi continue în careva
domeniu deschis 𝐷 din planul de coordonate. Dacă pentru ecuația (1) are loc identitatea (2)
𝜕𝑃 𝜕𝑄
≡
, ∀(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷,
𝜕𝑦 𝜕𝑥

(2)

atunci ea este o ecuație cu diferenţială totală exactă şi poate fi integrată.
Să admitem că nu are loc identitatea (2) și fie că există o funcţie nenulă
𝜇 = 𝜇 (𝑥, 𝑦) ≠ 0,
definită în domeniul 𝐷 astfel încât înmulţind cu ea ecuaţia (1) obţinem o ecuaţie de forma
𝜇 ∙ 𝑃 (𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 + 𝜇 ∙ 𝑄(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 = 0,

(3)

care este o ecuație cu diferenţială totală exactă. Atunci funcţia 𝜇 (𝑥, 𝑦) se numeşte factor integrant al
ecuaţiei (1). În acest caz are loc identitatea
𝜕 (𝜇 ∙ 𝑃 ) 𝜕 (𝜇 ∙ 𝑄 )
≡
, ∀(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷.
𝜕𝑦
𝜕𝑥

(4)

În forma desfăşurată identitatea (4) se scrie
𝑃

𝜕𝜇
𝜕𝜇
𝜕𝑄 𝜕𝑃
−𝑄
= 𝜇 ( − ).
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑥 𝜕𝑦

(5)

Se cunoaşte [3] că dacă funcțiile 𝑃 (𝑥, 𝑦) și 𝑄(𝑥, 𝑦) sunt continue şi au derivate parţiale de
ordinul întâi continue în domeniul 𝐷, iar 𝑃2 + 𝑄2 ≠ 0, atunci ecuaţia (1) întotdeauna posedă factor
integrant. Însă nu există o metodă generală de determinare a factorului integrant.
Teoria factorului integrant a fost dezvoltată de Leonhard Euler, dar ideea utilizării acestei
funcții aparține lui Johann Bernoulli și lui Nikolaus Bernoulli.
2. Unele cazuri de determinare a factorului integrant
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Se cunoaște că funcţia 𝜇 (𝑥, 𝑦) poate fi ușor găsită doar în unele cazuri particulare [1, 2, 3]. Dacă
pentru ecuaţia (1) se realizează condiţia (6)
𝜕𝑃 𝜕𝑄
𝜕𝑦 − 𝜕𝑥
≡ 𝜑 (𝜔 ) ,
𝜕𝜔
𝜕𝜔
𝑄
−𝑃
𝜕𝑥
𝜕𝑦

(6)

atunci ecuația (1) are factor integrant de forma 𝜇 = 𝜇 (𝜔), unde 𝜔 este o funcţie ce depinde de
variabilele 𝑥 şi 𝑦: 𝜔 = 𝜔(𝑥, 𝑦). Factorul integrant se determină după formula
𝜇 = 𝑒 ∫ 𝜑(𝜔)𝑑𝜔 .

(7)

În cazurile când 𝜔 = 𝑥 sau 𝜔 = 𝑦, din relația (6) obținem condiția de existență a factorului
integrant de forma 𝜇 = 𝜇 (𝑥 ) sau 𝜇 = 𝜇 (𝑦).
3. Factorul integrant al unor ecuaţii diferenţiale
Ţinând cont de relaţia (6), a fost determinat factorul integrant pentru unele ecuaţii diferenţiale
elementare, aşa ca: ecuaţia cu variabile separabile, ecuaţia liniară de ordinul întâi, ecuaţia lui
Bernoulli și ecuaţia diferenţială omogenă [3]:
1) Ecuaţia cu variabile separabile
𝑀(𝑥 )𝑁(𝑦)𝑑𝑥 + 𝑅 (𝑥)𝑆(𝑦)𝑑𝑦 = 0

(8)

are factorul integrant de forma
1
.
𝑅 (𝑥 )𝑁 (𝑦 )

(9)

𝑦′ + 𝑃 (𝑥 )𝑦 = 𝑄 (𝑥)

(10)

𝜇=
2) Ecuaţia diferenţială liniară de ordinul întâi

are factorul integrant de forma
𝜇 = 𝑒 ∫ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥 .

(11)

3) Ecuaţia lui Bernoulli
𝑦′ + 𝑃 (𝑥 )𝑦 = 𝑄 (𝑥)𝑦 𝑛

(12)

are factorul integrant de forma
𝜇 = 𝑦 −𝑛 𝑒 (1−𝑛) ∫ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥 .

(13)

𝑃(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 + 𝑄(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 = 0,

(14)

4) Ecuaţia diferenţială omogenă:
unde 𝑃(𝑡𝑥, 𝑡𝑦) = 𝑡 𝑚 𝑃(𝑥, 𝑦), 𝑄(𝑡𝑥, 𝑡𝑦) = 𝑡 𝑚 𝑄(𝑥, 𝑦), are factorul integrant
𝜇=

1
.
𝑥 ∙ 𝑃 (𝑥, 𝑦) + 𝑦 ∙ 𝑄(𝑥, 𝑦)

Aici deducem cazurile de existență a factorului integrant pentru următoarele ecuații:
a) dacă ecuația omogenă (14) are forma
77

(15)

𝑑𝑦 𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑦
=
,
𝑑𝑥 𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦

(16)

atunci ea are factorul integrant [4]:
1
.
+ (𝑏2 − 𝑎1 )𝑥𝑦 − 𝑏1 𝑦 2

(17)

𝑑𝑦 𝑏20 𝑥 2 + 𝑏11 𝑥𝑦 + 𝑏02 𝑦 2
=
,
𝑑𝑥 𝑎20 𝑥 2 + 𝑎11 𝑥𝑦 + 𝑎02 𝑦 2

(18)

𝜇=

𝑎2

𝑥2

b) dacă ecuația omogenă (14) are forma

atunci ea are factorul integrant [4]:
𝜇=

𝑏20

𝑥3

+ (𝑏11 − 𝑎20

)𝑥 2 𝑦

1
.
+ (𝑏02 − 𝑎11 )𝑥𝑦 2 − 𝑎02 𝑦 3

(19)

3. Factorul integrant al ecuaţiei Lotka-Volterra
Să considerăm ecuația diferențială de forma
𝑑𝑦 𝑦(𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑦 + 𝑐2 )
=
,
𝑑𝑥 𝑥(𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦 + 𝑐1 )

(20)

unde 𝑎1 , 𝑏1 , 𝑐1 , 𝑎2 , 𝑏2 , 𝑐2 sunt coeficienți reali. Ecuația (20), introdusă în anul 1920 de Lotka şi apoi
studiată de Volterra a apărut în chimie şi ecologie la modelarea a două specii în interacţiune [1], x
pradă şi y răpitor. În prezent această ecuație este utilizată pe scară largă în matematica aplicată şi întro mare varietate de subiecte din fizică, cum ar fi fizica laserului, fizica plasmei şi altele.
Mulţi matematicieni au examinat integrabilitatea ecuației (20) prin diverse metode. Spre
exemplu, în lucrarea [7] se efectuează cercetarea calitativă a ecuației (20), în lucrările [5, 8] se
studiază integrabilitatea ecuației (20) folosind soluţii algebrice sub formă de drepte şi conice, iar în
lucrarea [6] se studiază integrabilitatea ecuației (20) în prezența unei cubice invariante.
În lucrarea de față se studiază integrabilitatea ecuației (20) prin determinarea factorului integrant
de forma 𝜇−1 = 𝐻 (𝑥, 𝑦), unde 𝐻 (𝑥, 𝑦) este un polinom de gradul întâi, doi sau trei.
Vom presupune că are loc condiția
𝑎12 + 𝑏12 + 𝑎22 + 𝑏22 ≠ 0

(21)

și totodată că polinoamele
𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑥 (𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦 + 𝑐1 ) și 𝑄(𝑥, 𝑦) = 𝑦(𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑦 + 𝑐2 )
nu au factori comuni diferiți de o constantă (în caz contrar ecuația (20) se reduce la o ecuație de forma
(14), care poate fi integrată direct).
În cazul ecuației (20), relația (5) pentru determinarea factorului integrant 𝜇 se scrie în forma
𝑃

𝜕𝜇
𝜕𝜇
𝜕𝑃 𝜕𝑄
+𝑄
+𝜇( + ) ≡0
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑥 𝜕𝑦

sau substituind aici 𝑃 și 𝑄, obținem identitatea
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(22)

𝑥(𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦 + 𝑐1 )

𝜕𝜇
𝜕𝜇
+ 𝑦(𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑦 + 𝑐2 )
+
𝜕𝑥
𝜕𝑦

+𝜇((2𝑎1 + 𝑎2 )𝑥 + (𝑏1 + 2𝑏2 )𝑦 + 𝑐1 + 𝑐2 ) ≡ 0.

(23)

Se cercetează ecuația (23) în următoarele cazuri:
1) Fie funcția 𝜇 = 𝜇 (𝑥, 𝑦) are forma
𝜇=

1
,
𝑎00 + 𝑎10 𝑥 + 𝑎01 𝑦

(24)

unde (𝑎10 , 𝑎01 ) ≠ 0. Substituind în (23) funcția 𝜇 și egalând coeficienții de pe lângă aceleași puteri a
necunoscutelor 𝑥 și 𝑦, obținem următorul sistem de ecuații
𝑎00 (𝑐1 + 𝑐2 ) = 0,
𝑎00 (2𝑎1 + 𝑎2 ) + 𝑎10 𝑐2 = 0,
𝑎00 (𝑏1 + 2𝑏2 ) + 𝑎01 𝑐1 = 0,
𝑎10 (𝑎1 + 𝑎2 ) = 0,
𝑎10 𝑏2 + 𝑎01 𝑎1 = 0,
{
𝑎01 (𝑏1 + 𝑏2 ) = 0.
Rezolvând acest sistem se demonstrează următoarea teoremă
Teorema 1. Ecuația Lotka-Volterra (20) nu posedă factor integrant de forma (24).
2) Fie funcția 𝜇 = 𝜇 (𝑥, 𝑦) are forma
𝜇=

1
,
𝑎00 + 𝑎10 𝑥 + 𝑎01 𝑦 + 𝑎20 𝑥 2 + 𝑎11 𝑥𝑦 + 𝑎02 𝑦 2

(25)

unde (𝑎20 , 𝑎11 , 𝑎02 ) ≠ 0. Substituind în identitatea (23) funcția 𝜇 și egalând coeficienții de pe lângă
aceleași puteri a necunoscutelor 𝑥 și 𝑦, obținem următorul sistem de ecuații
𝑎00 (𝑐1 + 𝑐2 ) = 0,
𝑎10 𝑐2 + 𝑎00 (2𝑎1 + 𝑎2 ) = 0,
𝑎01 𝑐1 + 𝑎00 (𝑏1 + 2𝑏2 ) = 0,
𝑎20 (𝑐1 − 𝑐2 ) − 𝑎10 (𝑎1 + 𝑎2 ) = 0,
𝑎10 𝑏2 + 𝑎01 𝑎1 = 0,
𝑎02 (𝑐2 − 𝑐1 ) − 𝑎01 (𝑏1 + 𝑏2 ) = 0,
𝑎20 𝑎2 = 0,
𝑎20 (𝑏1 − 2𝑏2 ) − 𝑎11 𝑎1 = 0,
𝑎11 𝑏2 + 𝑎02 (2𝑎1 − 𝑎2 ) = 0,
{
𝑎02 𝑏1 = 0.

(26)

Se studiază compatibilitatea sistemului (26) și se demonstrează următoarea teoremă.
Teorema 2. Ecuația Lotka-Volterra (20) posedă factorul integrant de forma (25), dacă se realizează
una dintre următoarele 6 condiții:
i)

𝑏1 = 2𝑏2 , 𝑎2 = 0, 𝑐1 = 𝑐2 , 𝑏1 ≠ 0, 𝑏2 ≠ 0;

ii) 𝑏1 = 𝑎2 = 0, 𝑎1 ≠ 0;
iii) 𝑎2 = 2𝑎1 , 𝑏1 = 0, 𝑐1 = 𝑐2 , 𝑎1 ≠ 0, 𝑎2 ≠ 0;
iv) 𝑏2 = 𝑎2 = 0, 𝑐1 = 𝑐2 , 𝑎1 ≠ 0, 𝑏1 ≠ 0, 𝑐2 ≠ 0;
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v) 𝑏1 = 𝑎1 = 0, 𝑐1 = 𝑐2 , 𝑎2 ≠ 0, 𝑏2 ≠ 0, 𝑐1 ≠ 0;
vi) 𝑏1 = 𝑎2 = 0, 𝑐1 = 𝑐2 , 𝑎1 ≠ 0.
În tabelul de mai jos este indicată ecuația Lotka-Volterra, forma factorului integrant și
integrala generală:
Ecuația Lotka-Volterra

Nr

Factorul integrant

Integrala generală

1.

𝑑𝑦
𝑦(𝑏2 𝑦 + 𝑐2 )
=
𝑑𝑥 𝑥(𝑎1 𝑥 + 2𝑏2 𝑦 + 𝑐2 )

𝜇=

1
𝑥2

𝑦(𝑎1 𝑥 + 𝑏2 𝑦 + 𝑐2 )
=𝐶
𝑥

2.

𝑑𝑦 𝑦(𝑎2 𝑥 + 𝑐2 )
=
𝑑𝑥 𝑥(𝑏1 𝑦 + 𝑐1 )

𝜇=

1
𝑥𝑦

𝑥 𝑐2 𝑦 −𝑐1 𝑒 𝑎2𝑥−𝑏1𝑦 = 𝐶

3.

𝑑𝑦 𝑦(2𝑎1 𝑥 + 𝑏2 𝑦 + 𝑐2 )
=
𝑑𝑥
𝑥(𝑎1 𝑥 + 𝑐2 )

𝜇=

1
𝑦2

𝑥(𝑎1 𝑥 + 𝑏2 𝑦 + 𝑐2 )
=𝐶
𝑦

4.

𝑑𝑦
𝑐1 𝑦
=
𝑑𝑥 𝑥(𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦 + 𝑐1 )

𝜇=

1
𝑥(𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦)

(𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦)𝑐1 𝑒 𝑏1𝑦
=𝐶
𝑥 𝑐1

5.

𝑑𝑦 𝑦(𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑦 + 𝑐2 )
=
𝑑𝑥
𝑐2 𝑥

𝜇=

1
𝑦(𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑦)

(𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑦)𝑐2 𝑒 𝑎2𝑥
=𝐶
𝑦 𝑐2

6.

𝑑𝑦 𝑦(𝑏2 𝑦 + 𝑐2 )
=
𝑑𝑥 𝑥(𝑎1 𝑥 + 𝑐2 )

𝜇=

1
(𝑎1 𝑥 − 𝑏2 𝑦)2

𝑦(𝑎1 𝑥 + 𝑐2 )
=𝐶
𝑥(𝑏2 𝑦 + 𝑐2 )

3) Fie funcția 𝜇 = 𝜇 (𝑥, 𝑦) are forma
𝜇=

𝑎00 + 𝑎10 𝑥 + 𝑎01 𝑦 + 𝑎20

𝑥2

1
,
+ 𝑎11 𝑥𝑦 + 𝑎02 𝑦 2 + 𝑎30 𝑥 2 + 𝑎21 𝑥𝑦 + 𝑎12 𝑦 2 + 𝑎03 𝑦 3

(27)

unde (𝑎30 , 𝑎21 , 𝑎12 , 𝑎03 ) ≠ 0. Substituind în identitatea (23) funcția 𝜇 și egalând coeficienții de pe
lângă aceleași puteri a necunoscutelor 𝑥 și 𝑦, obținem sistemul de ecuații (28). Rezolvarea sistemului
(28) este echivalentă cu examinarea următoarelor patru cazuri:
i)

𝑎1 = 𝑎2 , 𝑏1 ≠ 𝑏2 , 𝑎30 = 𝑎21 = 𝑎03 = 0, 𝑎12 ≠ 0;

ii)

𝑏1 = 𝑏2 , 𝑎1 ≠ 𝑎2 , 𝑎30 = 𝑎12 = 0;

iii)

𝑎1 = 𝑎2 , 𝑏1 = 𝑏2 ;

iv)

𝑎12 (𝑎2 − 𝑎1 ) + 𝑎21 (𝑏1 − 𝑏2 ) = 0, 𝑎30 = 𝑎03 = 0, 𝑎1 ≠ 𝑎2 , 𝑏1 ≠ 𝑏2 .

Se studiază compatibilitatea sistemului (28) și se demonstrează următoarea teoremă.
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𝑎00 (𝑐1 + 𝑐2 ) = 0,
𝑎10 𝑐2 + 𝑎00 (2𝑎1 + 𝑎2 ) = 0,
𝑎01 𝑐1 + 𝑎00 (𝑏1 + 2𝑏2 ) = 0,
𝑎20 (𝑐1 − 𝑐2 ) − 𝑎10 (𝑎1 + 𝑎2 ) = 0,
𝑎10 𝑏2 + 𝑎01 𝑎1 = 0,
𝑎02 (𝑐2 − 𝑐1 ) − 𝑎01 (𝑏1 + 𝑏2 ) = 0,
𝑎30 (2𝑐1 − 𝑐2 ) − 𝑎20 𝑎2 = 0,
𝑎21 𝑐1 + 𝑎20 (𝑏1 − 2𝑏2 ) − 𝑎11 𝑎1 = 0,
𝑎21 𝑐2 − 𝑎11 𝑏2 − 𝑎02 (2𝑎1 − 𝑎2 ) = 0,
𝑎03 (2𝑐2 − 𝑐1 ) − 𝑎02 𝑏1 = 0,
𝑎30 (𝑎2 − 𝑎1 ) = 0,
𝑎30 (𝑏2 − 𝑏1 ) = 0,
𝑎12 (𝑎2 − 𝑎1 ) + 𝑎21 (𝑏1 − 𝑏2 ) = 0,
𝑎03 (𝑎2 − 𝑎1 ) = 0,
{
𝑎03 (𝑏2 − 𝑏1 ) = 0.

(28)

Teorema 3. Ecuația Lotka-Volterra (20) posedă factor integrant de forma (27), dacă se realizează
unul dintre următoarele 10 seturi de condiții:
i)

𝑎1 = 𝑎2 , 𝑏1 ≠ 𝑏2 , 𝑐2 = 0;

ii)

𝑏1 = 𝑏2 , 𝑎1 ≠ 𝑎2 , 𝑐1 = 0;

iii)

𝑎1 = 𝑎2 = 0, 𝑏1 ≠ 𝑏2 ;

iv)

𝑏1 = 𝑏2 = 0, 𝑎1 ≠ 𝑎2 ;

v)

𝑎1 = 𝑎2 , 𝑏1 = 𝑏2 , 𝑐1 ≠ 𝑐2 ;

vi)

𝑏1 = 0, 𝑐1 = 𝑐2 , 𝑎1 𝑏2 (𝑎1 − 𝑎2 )(𝑎2 − 2𝑎1 ) ≠ 0;

vii)

𝑎2 = 0, 𝑐2 = 𝑐1 , 𝑎1 𝑏2 (𝑏2 − 𝑏1 )(𝑏1 − 2𝑏2 ) ≠ 0;

viii) 𝑐1 = 𝑐2 = 0, (𝑎1 − 𝑎2 )(𝑏1 − 𝑏2 ) ≠ 0;
ix)

𝑎2 = 0, 𝑐1 = 𝑐2 , 𝑏1 = 𝑏2 , 𝑏2 ≠ 0;

x)

𝑏1 = 0, 𝑐2 = 𝑐1 , 𝑎2 = 𝑎1 , 𝑎1 ≠ 0.

În tabelul de mai jos este indicată ecuația Lotka-Volterra și factorul ei integrant:
Nr

Ecuația Lotka-Volterra

Factorul integrant

1.

𝑑𝑦
𝑦(𝑎1 𝑥 + 𝑏2 𝑦)
=
𝑑𝑥 𝑥(𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦 + 𝑐1 )

𝜇=

1
𝑥𝑦 2

2.

𝑑𝑦 𝑦(𝑎2 𝑥 + 𝑏1 𝑦 + 𝑐2 )
=
𝑑𝑥
𝑥(𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦)

𝜇=

1
𝑥 2𝑦

3.

𝑑𝑦 𝑦(𝑏2 𝑦 + 𝑐2 )
=
𝑑𝑥 𝑥(𝑏1 𝑦 + 𝑐1 )

𝜇=

1
𝑥𝑦(𝑐2 + 𝑏2 𝑦)

4.

𝑑𝑦 𝑦(𝑎2 𝑥 + 𝑐2 )
=
𝑑𝑥 𝑥(𝑎1 𝑥 + 𝑐1 )

𝜇=

1
𝑥𝑦(𝑎1 𝑥 + 𝑐1 )
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1
𝑥𝑦(𝑐1 𝑐2 + 𝑎1 𝑐2 𝑥 + 𝑐1 𝑏1 𝑦)

5.

𝑑𝑦 𝑦(𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦 + 𝑐2 )
=
𝑑𝑥 𝑥(𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦 + 𝑐1 )

6.

𝑑𝑦 𝑦(𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑦 + 𝑐2 )
=
𝑑𝑥
𝑥(𝑎1 𝑥 + 𝑐2 )

𝜇=

1
𝑦(𝑐2 + 𝑎1 𝑥)(𝑏2 𝑦 + (𝑎2 −𝑎1 )𝑥)

7.

𝑑𝑦
𝑦(𝑏2 𝑦 + 𝑐1 )
=
𝑑𝑥 𝑥(𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦 + 𝑐1 )

𝜇=

1
𝑦(𝑐1 + 𝑏2 𝑦)(𝑎1 𝑥 + (𝑏1 −𝑏2 )𝑦)

8.

𝑑𝑦 𝑦(𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑦)
=
𝑑𝑥 𝑥(𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦)

9.

𝑑𝑦
𝑦(𝑏2 𝑦 + 𝑐2 )
=
𝑑𝑥 𝑥(𝑎1 𝑥 + 𝑏2 𝑦 + 𝑐2 )

𝜇=

1
𝑥 2 (𝑐2 + 𝑏2 𝑦)

10. 𝑑𝑦 𝑦(𝑎1 𝑥 + 𝑏2 𝑦 + 𝑐1 )
=
𝑑𝑥
𝑥(𝑎1 𝑥 + 𝑐1 )

𝜇=

1
𝑦 2 (𝑐1 + 𝑎1 𝑥)

𝜇=

𝜇=

1
𝑥𝑦((𝑎1 −𝑎2 )𝑥 + (𝑏1 −𝑏2 )𝑦)

Problema determinării factorului integrant, când 𝐻(𝑥, 𝑦) este un polinom de gradul mai mare
sau egal cu patru, ține de calcule voluminoase și nu se examinează în această lucrare.
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FUNCȚII SPECIALE CE REZULTĂ DIN OPERATORUL DE INTEGRARE
SPECIAL FUNCTIONS RESULTING FROM THE INTEGRAL OPERATOR
Pasat Silvia, studentă, ciclul I,
Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, UST
Rezumat. Diferite probleme practice ce ne aduc la utilizarea funcțiilor speciale a făcut ca să acordăm
o atenție mult mai mare proprietăților și aplicațiilor acestor funcții. În acest articol se studiază unele
funcții speciale ce rezultă din operatorul de integrare.
Abstract. Various practical problems that lead us to the use of special functions made us pay much
more attention to the properties and applications of these functions. In this article we study some
special functions resulting from the integral operator.
Cuvinte cheie: funcții speciale, operatorul de integrare.
Keywords: special funcțions, integral operator.

Introducere
Funcțiile speciale ocupă un rol important în arsenalul biologilor, chimiștilor, inginerilor,
fizicienilor ce încearcă să rezolve probleme practice folosind ecuațiile diferențiale. Rezolvarea
diferitor probleme din oscilațiile electromagnetice, difuzia substanțelor în celulă, teoria potențialului,
conductibilitate termică, mecanică cuantică etc ne aduc la funcții speciale. Sunt multe cărți și lucrări
dedicate funcțiilor speciale, o carte foarte cunoscută dedicată acestui domeniu este [1]. Sunt cărți
dedicate anumitor funcții speciale, de exemplu funcțiile Bessel[2], Kummer[3], Legendre[4], Struve
etc. În acest articol ne propunem să explorăm funcția Gamma ce rezultă din operatorul de integrare
și să ilustrăm cum putem calcula unele valori ale acestei funcții.
Metode și materiale aplicate
În general funcțiile se clasifică în 2 mari clase: elementare și speciale. Din clasa funcțiilor
elementare fac parte: funcția constantă, funcția putere, funcția radical, funcția exponențială, funcția
logaritmică, funcțiile trigonometrice, funcțiile trigonometrice inverse, funcțiile hiperbolice, funcțiile
hiperbolice inverse, toate funcțiile obținute la adunarea, scăderea, înmulțirea sau împărțirea oricăror
funcții elementare enumerate mai sus și toate funcțiile obținute la compunerea funcțiilor de mai sus
de un număr finit de ori.
Din clasa funcțiilor speciale fac parte: funcția integralei exponențiale, funcția Gamma, funcția
eroare și integralele Fresnel, funcțiile Legendre, funcțiile Bessel, funcția Struve, funcțiile Kummer
ș.a.
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Din definiția funcțiilor elementare rezultă că mulțimea acestor funcții este închisă sub acțiunea
operațiilor aritmetice și de compoziție. Adică în procesul adunării sau compoziției nu putem obține
funcții diferite de cele elementare.
Mulțimea funcțiilor elementare este închisă sub acțiunea operatorului de derivare, adică când
derivăm o funcție elementară, vom obține o funcție elementară. Însă, dacă efectuăm operațiile de
calcul ale limitei, integrare sau adunând o serie funcțională, putem obține funcții ce nu sunt
elementare, adică mulțimea funcțiilor elementare nu este închisă sub acțiunea operatorilor de limită,
sumării infinite și integrare.
Cel mai simplu exemplu de funcție specială îl putem aduce din cursul universitar “Calculul



sin x
dx nu poate fi calculată în cuadraturi, adică nu există vreo
x

funcție încât să fie primitiva funcției

sin x
. Însă, dacă utilizăm integrala definite cu limita superioară
x

Integral”. Cunoaștem că integrala

variabilă, atunci vom avea:
x

sin t
dt
t
0

Si x = 

(0.1)

Graficul acestei funcții poate fi obținut destul de ușor în Wolfram Mathematica (Fig.1.).

Fig. 1: Graficul funcției Si x
Funcția Gamma este o funcție ce extinde noțiunea de factorial de la numerele întregi la
numerele reale și complexe. Funcția Gamma se definește prin integralele:


 ( z ) =  t z −1e −t dt ( Re z  0 ) (0.2)
0
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 ( z ) =  t z −1e − kt dt ( Re z  0, Re k  0 )

(0.3)

0

Notația  ( z ) i se datorează lui Adler Marie Legendre. Dacă partea reală a unui număr complex z
este pozitivă ( Re z  0 ), atunci integrala este absolut convergentă. Graficul acestei funcții este
ilustrat în Fig.2.

(a)

(b)

Fig. 2: Graficul funcției Gamma: (a) în domeniul real; (b) în domeniul complex.
Rezultate obţinute şi discuţii
Cu ajutorul definiției funcției Gamma, putem obține aproximări ale aceste funcții (Fig.3), care
pot fi ulterior utilizate împreună cu proprietățile funcției la calculul valorilor cerute.

Fig. 3: Valori ale funcției Gamma din intervalul 1,0-1,99.
Aducem un exemplu: dorim să calculăm valoarea funcției Gamma în punctul 4,38. Vom folosi
următoarea formulă recurentă:

 ( n + z ) = ( n − 1 + z )( n − 2 + z ) ... (1 + z )  (1 + z )
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(0.4)

Astfel, obținem:

 ( 4,38) =  ( 3 + 1,38 ) = 3,38  2,38 1,38  (1,38 ) = 3,38  2,38 1,38  0.88854 = 9,86392.
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РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПРИ
ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Тодоров Дина, студентка II цикла
Тираспольский Государственный Университет
dinapo4ta2@mail.ru

1.

Введение. Методы операционного исчисления подставляют собой своеобразный

способ решения различных математических задач, в первую очередь дифференциальных
уравнений, получивших довольно широкое распространение. В основе этих методов лежит
идея интегральных преобразований, связанная с сопоставлением решению исходной задачи,
функции 𝑓(𝑡) действительной переменной, некоторой функции 𝐹(𝑝) комплексной
переменной, что обыкновенное дифференциальное уравнение для функции 𝑓(𝑡)переходит в
алгебраическое уравнение для 𝐹(𝑝). Аналогично уравнению в частных производных для
функции двух действительных переменных может быть сопоставлено обыкновенное
дифференциальное уравнение и т.д. Основную роль в операционном исчислении играет
преобразование Лапласа.
2.

Определение

преобразования

Лапласа.

Преобразование

Лапласа

ставит

в

соответствие функции 𝑓 (𝑡) действительной переменной функцию 𝐹(𝑝) комплексной
переменной 𝑝 с помощью соотношения
+∞

𝐹 (𝑝) = ∫0

𝑒 −𝑝𝑡 𝑓 (𝑡)𝑑𝑡.

(1)

Естественно, что не для всякой функции 𝑓(𝑡) этот интеграл имеет смысл. Поэтому мы
начнем с определения класса функций 𝑓(𝑡), для которых данное преобразование заведомо
реализуемо. Будем рассматривать функции 𝑓 (𝑡), определенные для всех значений
действительной переменной −∞ < 𝑡 < +∞ b и удовлетворяющие следующим условиям:
а) При 𝑡 < 0 𝑓(𝑡) ≡ 0.
b) При 𝑡 ≥ 0 функция 𝑓(𝑡) на любом конечном участке оси 𝑅 имеет не более чем конечное
число точек разрыва первого рода.
c) При 𝑡 → ∞ функция 𝑓 (𝑡) имеет ограниченную степень роста, т.е. для каждой функции
рассматриваемого класса существуют такие положительные постоянные 𝑀 и 𝛼, что для всех
𝑡≥0
|𝑓(𝑡) ≤ 𝑀𝑒 𝛼𝑡 |.
Легко можно доказать, что если функция 𝑓(𝑡) удовлетворяет условиям а)- c) тогда
интеграл (1) сходится при 𝑅𝑒𝑝 > 𝛼.
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Функция

𝐹(𝑝), определенная через функцию 𝑓(𝑡) с помощью преобразования (1),

называется изображением Лапласа функции 𝑓 (𝑡). Функция 𝑓(𝑡) называется оригиналом
функции 𝐹 (𝑝).
Для того чтобы применить преобразование Лапласа при решении некоторых
функциональных уравнений удобно использовать таблицу основных свойств изображений и
таблицу изображений элементарных функций. Приведем эти таблицы.
3. Таблица свойств изображений
№

Функция оригинал 𝑓(𝑡)

Изображение

Условия

1

∑𝑛𝑗=1 𝛼𝑗 𝑓𝑗 (𝑡)

∑𝑛𝑗=1 𝛼𝑗 𝐹(𝑝)

𝛼𝑗 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

2

𝑓(𝛼𝑡)

𝐹(𝛼 )
𝛼

3

0,
𝑡<𝜏
𝑓𝜏 (𝑡) = { (
)
𝑓 𝑡−𝜏 , 𝑡 >𝜏

𝑒 −𝑝𝜏 𝐹(𝑝)

4

𝑓 (𝑛) (𝑡)

1

𝑝𝑛 (𝐹(𝑝) −

𝑡

𝑝

𝑓(0)
𝑝
1

− ⋯−

5

∫0 𝑓(𝜏) 𝑑𝜏

6

∫0 𝑓1 (𝜏)𝑓2 (𝑡 − 𝜏) 𝑑𝜏

𝐹1 (𝑝) 𝐹2 (𝑝)

7

(−1)𝑛 𝑡 𝑛 𝑓(𝑡)

𝐹 (𝑛) (𝑝)

8

𝑓(𝑡)
𝑡

∫𝑝 𝐹(𝑝)𝑑𝑝

𝑒 −𝜆𝑡 𝑓(𝑡)

𝐹(𝑝 + 𝜆)

9

𝑝

𝑡

𝛼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

𝑓(𝑛−1)
𝑝𝑛

)

𝐹(𝑝)

∞

4. Таблица изображений элементарных функций
Функция оригинал 𝑓(𝑡)

Изображение 𝐹(𝑝)

1

𝑒 −𝜆𝑡 𝑓(𝑡)

𝐹(𝑝 + 𝜆)

2

1

3

𝑡𝜈

1
𝑝
Г(𝜈+1)
𝑃 𝜈+1

Условия

𝑅𝑒 𝑝 > 0
𝜈 > −1,
𝑅𝑒𝑝 > 0

4

𝑡𝑛

5

𝑒 𝜆𝑡

6

sin𝜔𝑡

7

cos𝜔𝑡

𝑛!

𝑛∈𝑁

𝑝𝑛+1

𝑅𝑒 𝑝 > 0

1
𝑝−𝜆
𝜔
2
𝑝 + 𝜔2
𝑝
𝑝2 + 𝜔 2
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𝑅𝑒 𝑝 > 𝑅𝑒𝜆
𝑅𝑒 𝑝 > |𝐼𝑚𝜔|
𝑅𝑒 𝑝 > |𝐼𝑚𝜔|

8

𝑡 𝑛 𝑒 𝜆𝑡

9

𝑡 𝑛 sin𝜔𝑡

10

𝑡 𝑛 cos𝜔𝑡

11

𝑒 𝜆𝑡 sin𝜔𝑡

12

13

𝑛!
(𝑝 − 𝜆)𝑛+1

𝑅𝑒 𝑝 > 𝑅𝑒𝜆

𝐼𝑚(𝑝 + 𝑖𝜔)𝑛+1
(𝑝2 + 𝜔 2 )𝑛+1

𝑅𝑒 𝑝 > |𝐼𝑚𝜔|

𝑅𝑒(𝑝 + 𝑖𝜔)𝑛+1
(𝑝2 + 𝜔 2 )𝑛+1
𝜔
(𝑝 − 𝜆)2 + 𝜔 2

𝑅𝑒 𝑝 > |𝐼𝑚𝜔|

𝑛!
𝑛!

𝑅𝑒𝑝 > (|𝐼𝑚𝜔| +
𝑅𝑒𝜆)

𝑝−𝜆
(𝑝 − 𝜆)2 + 𝜔 2

𝑅𝑒𝑝 > (|𝐼𝑚𝜔| +

𝜋
𝑝
− 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
2
𝜔

𝑅𝑒 𝑝 > |𝐼𝑚𝜔|

𝑒 𝜆𝑡 cos𝜔𝑡
sin𝜔𝑡
𝑡

𝑅𝑒𝜆)

5. Решение дифференциальных уравнений
Пример 1. Определить решение уравнения: 𝑥 ′′ + 4𝑥 = 2 cos 𝑡 ∙ cos 3𝑡, которое удовлетворяет
начальным условиям 𝑥(0) = 𝑥 ′ (0) = 0.
Решение. Используем преобразование Лапласа. Фиксируем через 𝑥(𝑡) искомое решение
уравнение и 𝑋(𝑝) ≓ 𝑥(𝑡). Упростим правую часть:
1
𝑥 ′′ + 4𝑥 = 2 ∙ [cos(𝑡 − 3𝑡) + cos (𝑡 + 3𝑡)]
2
𝑥 ′′ + 4𝑥 = cos 2𝑡 + cos 4𝑡
Операторное уравнение, соответствующее будет:
𝑝
𝑝
+ 2
+ 4 𝑝 + 16
𝑝
𝑝
(𝑝2 + 4)𝑋(𝑝) = 2
+ 2
𝑝 + 4 𝑝 + 16
𝑝
𝑝
𝑋 (𝑝 ) = 2
+ 2
2
(𝑝 + 16)(𝑝2 + 4)
(𝑝 + 4)
𝑝2 𝑋(𝑝) + 4𝑋(𝑝) =

𝑝2

Применив некоторые преобразования, получаем:
𝑋 (𝑝 ) =

1
2 ∙ 2𝑝
1
𝑝
1
𝑝
∙ 2
−
∙ 2
+
∙ 2
2
4 (𝑝 + 4)
12 𝑝 + 16 12 𝑝 + 4

Используя свойство линейности, определим оригинал функции каждой дроби:
1

1

𝑥(𝑡) = 4 𝑡 sin 2𝑡 + 12 (cos 2𝑡 − cos 4𝑡).
Пример 2. Определить решение системы дифференциальных уравнений:
𝑥′ + 𝑦′ − 𝑦 = 𝑒𝑡
{ ′
,
2𝑥 + 𝑦 ′ + 2𝑦 = cos 𝑡
которая удовлетворяет начальным условиям 𝑥(0) = 𝑦(0) = 0.
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Решение: Пусть 𝑥(𝑡)и 𝑦(𝑡) составные части искомого решения, а 𝑋(𝑝)и 𝑌(𝑝) их
изображения.
Переходим к операторной системе уравнений:
1
1
𝑝𝑋 (𝑝) + 𝑌(𝑝)(𝑝 − 1) =
𝑝−1
𝑝−1
𝑝 <=>
𝑝
2𝑝𝑋(𝑝) + 𝑝𝑌(𝑝) + 2𝑌(𝑝) = 2
2𝑝𝑋(𝑝) + 𝑌 (𝑝)(𝑝 + 2) = 2
{
𝑝 +1
{
𝑝 +1
𝑝𝑋 (𝑝) + 𝑝𝑌 (𝑝) − 𝑌(𝑝) =

Определитель системы ∆(𝑝) получаем:
𝑝
∆( 𝑝 ) = |
2𝑝

𝑝−1
| = 𝑝(𝑝 + 2) − 2𝑝(𝑝 − 1) = 𝑝2 + 2𝑝 − 2𝑝2 + 2𝑝 = 4𝑝 − 𝑝2 ≠ 0
𝑝+2

Решаем систему в связи с 𝑋(𝑝), а потом с 𝑌(𝑝):
1

∆𝑋(𝑝) =

𝑝−1

𝑝−1
| 𝑝

𝑝+2

𝑝2 +1

1

𝑝

4𝑝2 +2

| = (𝑝−1)(𝑝2 +1)

∆𝑌(𝑝) = |

𝑝−1
𝑝 |

2𝑝

−𝑝3 −𝑝2 −2𝑝

= (𝑝−1)(𝑝2 +1)

𝑝2 +1

Получаем:
𝑋 (𝑝 ) =

∆𝑋(𝑝)
∆(𝑝)

4𝑝2 +2

𝑌 (𝑝 ) =

= 𝑝(4−𝑝)(𝑝−1)(𝑝2 +1)

∆𝑌(𝑝)
∆(𝑝)

−𝑝3 −𝑝2 −2𝑝

= 𝑝(4−𝑝)(𝑝−1)(𝑝2 +1)

Разложив 𝑋 (𝑝)и 𝑌(𝑝) на простые дроби, получим:
1 1
1
11
1
3
𝑝
5
1
𝑋 (𝑝 ) = − ∙ +
−
∙
−
∙ 2
+
∙ 2
2 𝑝 𝑝 − 1 34 𝑝 − 4 17 𝑝 + 1 17 𝑝 + 1
2
1
22
1
4
𝑝
1
1
𝑌 (𝑝 ) = − ∙
+
∙
+
∙ 2
−
∙ 2
{
3 𝑝 − 1 51 𝑝 − 4 17 𝑝 + 1 17 𝑝 + 1
От куда:
1

{

11

3

5

𝑥(𝑡) = − 2 + 𝑒 𝑡 − 34 𝑒 4𝑡 − 17 cos 𝑡 + 17 sin 𝑡
2

22

4

1

𝑦(𝑡) = − 3 𝑒 𝑡 + 51 𝑒 4𝑡 + 17 cos 𝑡 − 17 sin 𝑡

,

является решением системы.
6. Решение интегральных уравнений
Пример 1. Решить интегральное уравнение Вольтерра первого рода
+∞

∫ sin(𝑡 − 𝑢)𝑦(𝑢)𝑑𝑢 = 𝑠𝑖𝑛 2 𝑡.
0

Решение: В этом случае 𝑘(𝑡) = sin 𝑡. Зная, что
1
1 1
𝑝
1
𝑠𝑖𝑛2 𝑡 = 𝑓 (𝑡) = (1 − cos 2𝑡) ≓ ( − 2
) ; sin 𝑡 ≓ 2
.
2
2 𝑝 𝑝 +4
𝑝 +1
Пусть 𝑦(𝑡) ≓ 𝑌(𝑝). Операторное уравнение, соответствующее интегральному уравнению
будет:
𝑝2

1
1 1
𝑝
∙ 𝑌 (𝑝 ) = ( − 2
)
+1
2 𝑝 𝑝 +4
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От куда
𝑌 (𝑝 ) =

2(𝑝2 + 1)
1
3𝑝
=
+
.
2
𝑝(𝑝 + 4) 2𝑝 2(𝑝2 + 4)

Следовательно,
𝑦 (𝑡 ) =

1 3
+ cos 2𝑡, 𝑡 > 0 − является решением уравнения.
2 2

Пример 2. Определить решение системы
𝑥

𝑥

𝜑1 (𝑥 ) = 𝑥 + ∫ 𝑒 −(𝑥−𝑡) 𝜑1 𝑑𝑡 + ∫(𝑥 − 𝑡)𝜑2 𝑑𝑡
0
𝑥

0

𝑥

.

𝜑2 = 1 + ∫ 𝑠ℎ(𝑥 − 𝑡)𝜑1 𝑑𝑡 + ∫ 𝑒 𝑥−𝑡 𝜑2 𝑑𝑡
{

0

0

Решение. Пусть 𝛷1 (𝑝) ≓ 𝜑1 (𝑥 ), 𝛷2 ≓ 𝜑2 (𝑥). В первом уравнении системы 𝑘1 (𝑡) =
𝑒 −𝑥 , 𝑘2 (𝑡) = 𝑥, а во втором уравнении 𝑘1 (𝑡) = 𝑠ℎ 𝑥, 𝑘2 (𝑡) = 𝑒 𝑥 .
Зная, что
𝑒 −𝑥 ≓

1
1
1
1
; 𝑥 ≓ 2 ; 𝑠ℎ 𝑥 ≓ 2
; 𝑒𝑥 ≓
𝑝+1
𝑝
𝑝 −1
𝑝−1

Тогда система операторных уравнений соответствует системе интегральных уравнений
Вольтерра:
1
1
1
(
)
+
𝛷
𝑝
+
𝛷 (𝑝)
1
𝑝2 𝑝 + 1
𝑝2 2
1
1
1
𝛷2 (𝑝) = + 2
𝛷1 (𝑝) −
𝛷 (𝑝)
{
𝑝 𝑝 −1
𝑝−1 2
𝛷1 (𝑝) =

Решая систему относительно 𝛷1 (𝑝) и 𝛷2 (𝑝) получим:
𝛷1 (𝑝) =

𝑝2 + 𝑝 − 1
𝑝3 − 𝑝2 + 1
(
)
,
𝛷
𝑝
=
2
𝑝(𝑝 − 1)(𝑝2 + 1)
(𝑝 − 1)(𝑝 + 1)(𝑝2 + 1)

Разложив эти дроби на простые, получим:
1 1
1
3
𝑝
1
1
+ ∙
− ∙ 2
+ ∙ 2
𝑝 2 𝑝−1 2 𝑝 +1 2 𝑝 +1
.
1
1
1
1
1
1
1
(
)
𝛷 𝑝 = ∙
+ ∙
+ ∙
−
{ 2
4 𝑝 − 1 4 𝑝 + 1 2 𝑝2 + 1 𝑝2 + 1
𝛷1 (𝑝) =

От куда
1
3
1
𝜑1 (𝑥 ) = 1 + 𝑒 𝑥 − cos 𝑥 + sin 𝑥
2
2
2
{
1 𝑥 1 −𝑥 1
𝜑2 (𝑥) = 𝑒 + 𝑒 + cos 𝑥 − sin 𝑥
4
4
2
или
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1
3
1
𝜑1 (𝑥 ) = 1 + 𝑒 𝑥 − cos 𝑥 + sin 𝑥
2
2
2
{
− является решением системы.
1
𝑥
(
)
𝜑2 𝑥 = (cos 𝑥 + 𝑐ℎ 𝑥) 𝑒 − sin 𝑥
2
7. Решение интегро-дифференциальных уравнений.
Пример 1. Определить решение интегрально-дифференциального уравнения:
𝑡

𝜑′′ (𝑡) + 𝜑(𝑡) + 2 ∫ 𝑒 2(𝑡−𝑠) 𝜑(𝑠)𝑑𝑠 = 𝑒 2𝑡 ,
0

которое удовлетворяет начальным условиям 𝜑(0) = 𝜑′ (0) = 0.
Решение: Пусть 𝜑(𝑡) ≓ 𝛷(𝑝). Тогда, учитывая начальные условия, получим:
𝜑′′ (𝑡) ≓ 𝑝2 𝛷(𝑝).
Используя преобразование Лапласа, получаем:
𝑝 2 𝛷 (𝑝 ) + 𝛷 (𝑝 ) + 2
𝛷(𝑝) (𝑝2 + 1 +
𝛷 (𝑝 ) (
𝛷 (𝑝 ) =

1
1
𝛷 (𝑝 ) =
𝑝−2
𝑝−2
2
1
)=
𝑝−2
𝑝−2

𝑝 2 (𝑝 − 2) + 𝑝 − 2 + 2
1
)=
𝑝−2
𝑝−2

1
𝑝−2
1
1
∙ 3
= 3
=
2
2
𝑝 − 2 𝑝 − 2𝑝 + 𝑝 𝑝 − 2𝑝 + 𝑝 𝑝(𝑝 − 1)2

Раскладывая на простые дроби, получим:
1
1
1
1
= −
+
2
𝑝(𝑝 − 2)
𝑝 𝑝 − 1 (𝑝 − 1)2
Получим необходимое решение: 𝜑(𝑡) = 1 − 𝑒 𝑡 + 𝑡𝑒 𝑡 .
8. Заключение.
Таким образом, метод интегральных преобразований состоит в переформулированной
задачи через преобразованную функцию. При этом мы стремимся к тому, чтобы в этой новой
форме задачу решить было легче. Применительно к интегральному уравнению мы обычно
получаем интегральное уравнение для преобразованной функции. Если это уравнение
окажется проще исходного, то мы сможем получить интегральное представление для
исходной неизвестной функции. Этот метод особенно хорош, когда интегральное уравнение
после интегрального преобразования сводится к алгебраическому уравнению. Заметим, что
мы пришли к этой ситуации в приведенных выше примерах.
В общем, применяя преобразование Лапласа или Фурье к дифференциальным,
интегральным уравнениям или интегро-дифференциальным уравнениям (или системам таких
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уравнений), они преобразуются в алгебраические уравнения (системы уравнений), решение
которых проще, а затем мы возвращаемся к исходной функции.
ЛИТЕРАТУРА
1. СВЕШНИКОВ А. Г., ТИХОНОВ А. Н., Теория функций комплексной переменной,
Москва 1967.
2. КРАСНОВ М. Л., КИСЕЛЁВ А. И., МАКАРЕНКО Г. И., Функции комплексного
переменного. Операционное исчисление. Теория устойчивости, Москва 1981.
3. КРАСНОВ М. Л., Интегральные уравнения, Москва 1975.
Научный руководитель: Неага Василий доктор. хаб., прфессор,

93

SECȚIA 5. ALGEBRĂ, GEOMETRIE, TOPOLOGIE
ȘI DIDACTICA MATEMATICII
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UN EXEMPLU DE MORFISM DE SPAȚII VECTORIALE
Agapi Luiza, studentă,
Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, UST
În teoria spațiilor vectoriale un rol important îl ocupă operatorii liniari, care au o legătură
strânsă cu morfismele de structuri algebrice [1]. Mai exact, orice operator liniar al unui spațiu
vectorial în alt spațiu vectorial peste unul și același câmp este un morfism de spații vectoriale [2], [3].
Pentru operatorii liniari un interes deosebit îl au noțiunile de matrice a operatorului în careva
bază, nucleul și imaginea operatorului, baza ortogonală, respectiv baza ortonormată [4], [5].
În lucrarea dată vom arăta un exemplu interesant de morfism de două spații vectoriale, definite
peste câmpul numerelor reale. Acesta fiind un operator liniar, vom arata cum se determină matricea
lui în bazele canonice, apoi vom determina nucleul și imaginea acestui operator liniar. Definind un
produs scalar în unul din aceste spații, vom construi o bază ortonormată în nucleul acestui operator,
apoi vom arata cum se prelungește această bază până la o bază ortonormată a întregului spațiu
vectorial, în care nucleul operatorului liniar se conține în calitate de subspațiu.
Considerăm spațiile vectoriale 𝑀2 (𝑅) și 𝑅3 [𝑥 ] peste câmpul numerelor reale 𝑅, unde 𝑀2 (𝑅)
și 𝑅3 [𝑥] reprezintă corespunzător mulțimile:
𝑎
𝑀2 (𝑅) = {(
𝑐

𝑏
) |𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ 𝑅}, 𝑅3 [𝑥 ]={𝑎3 𝑥 3 + 𝑎2 𝑥 2 + 𝑎1 𝑥 + 𝑎0 |𝑎0 , 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 ∈ 𝑅}.
𝑑
Definim aplicația 𝑓: 𝑀2 (𝑅) → 𝑅3 [𝑥] în felul următor:

𝑓(

𝑎
𝑐

𝑏
𝑎
) = (𝑎 − 𝑏)𝑥 3 + 8𝑐𝑥 2 + 𝑏 − 𝑎, pentru orice (
𝑑
𝑐

𝑏
) ∈ 𝑀2 (𝑅).
𝑑

Problemă. a) De arătat că f este morfism de spații vectoriale;
𝑏) De determinat matricea lui 𝑓 în bazele canonice și imaginea lui 𝑓;
𝑐) În spațiul vectorial 𝑀2 (𝑅), considerînd produsul scalar definit astfel, (𝐴, 𝐵) = 𝑇𝑟(𝐴 ∙ 𝐵𝑡 ), de
determinat o bază ortonormată în Ker𝑓, apoi de completat această bază până la o bază ortonormată a
spațiul vectorial 𝑀2 (𝑅).
Notă. Translatorul matricei pătrate 𝐾, notat prin 𝑇𝑟(𝐾) se definește ca suma elementelor
diagonalei principale a acestei matrice.
Soluție.
𝑎
a) Într-adevăr, 𝑓 (
𝑐

𝑏
) = (𝑎 − 𝑏)𝑥 3 + 8𝑐𝑥 2 + 𝑏 − 𝑎 este un morfism de spații vectoriale,
𝑑
fiindcă ∀ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑀2 (𝑅), ∀ 𝛼 ∈ 𝑅 au loc egalitățile:

1) 𝑓 (𝑥 + 𝑦) = 𝑓 (𝑥 ) + 𝑓 (𝑦)
2) 𝑓 (𝛼𝑥 ) = 𝛼 ∙ 𝑓(𝑥)
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10 ) 𝑓 ((

𝑎1
𝑐1

𝑏1
𝑎
)+( 2
𝑑1
𝑐2

𝑏2
𝑎 + 𝑎2
)) = 𝑓 ( 1
𝑑2
𝑐1 + 𝑐2

𝑏1 + 𝑏2
)=(𝑎1 + 𝑎2 − 𝑏1 − 𝑏2 )𝑥 3 + 8(𝑐1 +
𝑑1 + 𝑑2

𝑐2 )𝑥 2 + (𝑏1 + 𝑏2 − 𝑎1 − 𝑎2 ) = (𝑎1 − 𝑏1 )𝑥 3 + 8𝑐1 𝑥 2 + (𝑏1 − 𝑎1 ) + (𝑎2 − 𝑏2 )𝑥 3 + 8𝑐2 𝑥 2 +
(𝑏2 − 𝑎2 ) = 𝑓(𝑥) + 𝑓 (𝑦).
Astfel, 𝑓 (𝑥 + 𝑦) = 𝑓 (𝑥 ) + 𝑓 (𝑦).
20 ) 𝑓(𝛼𝑥 ) = 𝑓 (

𝛼𝑎
𝛼𝑐

𝛼𝑏
) = (𝛼𝑎 − 𝛼𝑏)𝑥 3 + 8𝛼𝑐𝑥 2 + 𝛼𝑏-𝛼𝑎 = 𝛼((𝑎 − −𝑏)𝑥 3 + 8𝑐𝑥 2 + 𝑏 −
𝛼𝑑

−𝑎) = 𝛼𝑓 (𝑥 )
𝑏) Observăm că orice matrice 𝑋 ∈ 𝑀2 (𝑅) este generată de sistemul
0
0 1
0 0
0 0
) ; 𝑒2 = (
) ; 𝑒3 = (
) ; 𝑒4 = (
)
0
0 0
1 0
0 1
𝑎 𝑏
𝑋=(
) = 𝑎𝑒1 + 𝑏𝑒2 + 𝑐𝑒3 + 𝑑𝑒4
𝑐 𝑑
Deci, sistemul 𝑒1 , 𝑒2 , 𝑒3 , 𝑒4 este bază în 𝑀2 (𝑅), numită bază canonică.
𝑒1 = (

1
0

Analog, în 𝑅3 [𝑥 ] orice polinom 𝑓(𝑥) este generat de sistemul 1, 𝑥, 𝑥 2 , 𝑥 3 , fiindcă 𝑓 (𝑥 ) = 𝛼1 𝑥 3 +
𝛼2 𝑥 2 + 𝛼3 𝑥+𝛼4 ∈ 𝑅3 [𝑋], 𝛼1 , 𝛼2 , 𝛼3 , 𝛼4 ∈ 𝑅.
Deci 𝑒1′ = 1, 𝑒2′ = 𝑥, 𝑒3′ = 𝑥 2 , 𝑒4′ = 𝑥 3 este bază în 𝑅3 [𝑥 ], numită bază canonică.
Oricărui morfism 𝑓: 𝑀2 (𝑅) → 𝑅3 [𝑥 ] îi corespunde o matrice Af în bazele canonice care se află astfel:
𝑓(𝑒1 ) = (1 − 0)𝑥 3 + 8 ∙ 0 ∙ 𝑥 2 + (0 − 1) = 𝑥 3 − 1
𝑓(𝑒2 ) = (0 − 1)𝑥 3 + 8 ∙ 0 ∙ 𝑥 2 + 1 − 0 = −𝑥 3 + 1
𝑓(𝑒3 ) = (0 − 0)𝑥 3 + 8 ∙ 1 ∙ 𝑥 2 + 0 − 0 = 8𝑥 2
𝑓(𝑒4 ) = (0 − 0)𝑥 3 + 8 ∙ 0 ∙ 𝑥 2 + 0 − 0 = 0
Astfel obținem: 𝑓 (𝑒1 ) = 𝑥 3 − 1 = (−1)𝑒1′ + 0 ∙ 𝑒2′ + 0 ∙ 𝑒3′ + 1 ∙ 𝑒4′
𝑓 (𝑒2 ) = −𝑥 3 + 1 = 1 ∙ 𝑒1′ + 0 ∙ 𝑒2′ + 0 ∙ 𝑒3′ − 1 ∙ 𝑒4′
𝑓(𝑒3 ) = 8𝑥 2 = 0 ∙ 𝑒1′ + 0 ∙ 𝑒2′ + 8 ∙ 𝑒3′ + 0 ∙ 𝑒4′
𝑓 (𝑒4 ) = 0 = 0 ∙ 𝑒1′ + 0 ∙ 𝑒2′ + 0 ∙ 𝑒3′ + 0 ∙ 𝑒4′
−1
Atunci, Af = ( 0
0
1

1
0
0
−1

0
0
8
0

0
0) este matricea operatorului liniar f în bazele canonice.
0
0

Aflăm imaginea operatorului liniar f, notată prin Imf.
Cunoaștem că dim(Imf) = rang Af .
−1
Af =( 0
0
1

1
0
0
−1

0
0
8
0

−1
0
0) ~ ( 0
0
0
0
0

1
0
0
0

0
0
8
0

0
0)⟹ rang Af =2⟹ dim(Imf) = 2, deci
0
0

𝑒1 = (−1,1,0,0), 𝑒2 = (0,0,8,0) – o bază în Imf.
c) Aflăm Kerf (nucleul morfismului f ).
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Conform definiției Ker f = {(
𝑓(

𝑎
𝑐

𝑎
𝑐

𝑏
𝑎
) ∈ 𝑀2 (𝑅)| 𝑓 (
𝑑
𝑐

𝑏
) = 0}. Astfel obținem
𝑑

𝑏
) = 0; (𝑎 − 𝑏)𝑥 3 + 8𝑐𝑥 2 + 𝑏 − 𝑎 = 0 ⟹
𝑑

⟹ 𝑎 − 𝑏 = 0; 8𝑐 = 0; 𝑏 − 𝑎 = 0; ⟹ 𝑎 = 𝑏; 𝑐 = 0.
𝑎 𝑎
Deci, Kerf ={(
) 𝑎, 𝑑 ∈ 𝑅}
0 𝑑
Cunoaștem că 𝐾𝑒𝑟𝑓 – subspațiu în 𝑀2 (𝑅). În continuare aflăm 𝑑𝑖𝑚(𝐾𝑒𝑟 𝑓), adică numărul de
vectori din orice bază a nucleului.
Avem că, dim(𝑀2 (𝑅)) = 4, fiindcă 𝑒1 , 𝑒2 , 𝑒3 , 𝑒4 este o bază a acestui spațiu.
dim(𝑘𝑒𝑟𝑓) ≤ dim(𝑀2 (𝑅)) = 4, deci dim (ker 𝑓) ≤ 4.
𝑎
) ∈ 𝐾𝑒𝑟 𝑓 se generează de sistemul:
𝑑
𝑎 𝑎
0
0
), fiindcă (
) = 𝑎 ∙ 𝑈1 + 𝑑 ∙ 𝑈2 și dacă 𝛼𝑈1 + 𝛽𝑈2 = (
0 𝑑
1
0

Observăm că orice element (
1
𝑈1 = (
0

1
0
) ; 𝑈2 = (
0
0

𝑎
0

0
) ⟺
0

𝛼 = 𝛽 = 0, deci 𝑈1 , 𝑈2 este bază în Kerf, prin urmare dim(Kerf )=2.
În continuare vom ortogonaliza baza 𝑈1 , 𝑈2 . Pentru a ortogonaliza această bază vom defini
produsul scalar al matricelor în M2 (R), conform condiției din problemă: (𝐴, 𝐵) = 𝑇𝑟(𝐴 ∙ 𝐵𝑡 ). Cum
este menționat mai sus, translatorul matricei notat cu Tr va insemna suma elementelor diagonalei
principale a acestea. Ușor se verifică ca acesta este un produs scalar definit în spațiul vectorial 𝑀2 (𝑅).
𝑎
𝑏 𝑏
𝑏
);𝐵 = (
) ⟹ 𝐵𝑡 = (
𝑑
0 𝑐
𝑏
0
2𝑎𝑏 𝑎𝑐
)=(
), prin urmare
𝑐
𝑑𝑏 𝑑𝑐

În cazul dat dacă A, B ∈ 𝐾𝑒𝑟 𝑓, 𝐴 = (
Atunci 𝐴 ∙ 𝐵𝑡 = (

𝑎
0

𝑎
𝑏
)∙(
𝑑
𝑏

𝑎
0

0
)
𝑐

(𝐴, 𝐵) = 𝑇𝑟(𝐴 ∙ 𝐵𝑡 ) = 2𝑎𝑏 + 𝑑𝑐 ∈ 𝑅
Se arată ușor că (A, B) verifică toate axiomele produsului scalar în spațiul vectorial 𝑀2 (𝑅).
Baza 𝑈1 , 𝑈2 se ortogonalizează, adică se trece la o bază 𝑈1′ , 𝑈2′ încât
(𝑈1′ , 𝑈2′ ) = 0, apoi 𝑈1′ , 𝑈2′ - se normalizează. Amintim că 𝑈1′′ , 𝑈2′′ este bază ortonormată, dacă:
(𝑈1′′ , 𝑈1′′ ) = (𝑈2′′ , 𝑈2′′ ) = 1
{
.
(𝑈1′′ , 𝑈2′′ ) = 0
Cercetăm baza 𝑈1 = (

1 1
0 0
), 𝑈2 = (
) a lui 𝐾𝑒𝑟 𝑓.
0 0
0 1

Calculăm (𝑈1 , 𝑈2 )= 𝑇𝑟(𝑈1 ∙ 𝑈2𝑡 ) = 𝑇𝑟 ((

1 1
0
)∙(
0 0
0

0
0
))=Tr(
1
0

1
)=
0

= 0 + 0 = 0 ⟹ 𝑈1 , 𝑈2 −ortogonali. Deci 𝑈1 , 𝑈2 −bază ortogonală.
Calculăm (𝑈1 , 𝑈1 )=𝑇𝑟(𝑈1 ∙ 𝑈1𝑡 ) = 𝑇𝑟 ((
Normalizăm 𝑈1 ⟹

𝑈1′

=

1
√2

1

𝑈1 = (√2
0

1 1 1
)(
0 0 1
1
√2)

0
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0
2 0
)) = 𝑇𝑟 (
)=2≠1
0
0 0

0
Calculăm (𝑈2 , 𝑈2 ) = 𝑇𝑟(𝑈2 ∙ 𝑈2𝑡 ) = 𝑇𝑟 ((
0

0
0
)∙(
1
0

0
0
)) = 𝑇𝑟 (
1
0

0
) = 1. Deci, vectorul 𝑈2
1

este normat.
1

1

(𝑈1′ , 𝑈2 ) = 𝑇𝑟 ((√2
0

0

1

1

sistemul 𝑈1′ = (√2
0

0
𝑈2′ = 𝑈2 = (
0

√2) ,

0

1

0
0
)) = 𝑇𝑟 (
1
0

0
0

√2) (

= 0 ⟹ că vectorii 𝑈1′ , 𝑈2 sunt ortogonali. Deci,

√2)

0

0
) este o bază ortonormată în Kerf.
1

În continuare completăm această bază până la o bază ortonormată a spațiului vectorial
0
𝑀2 (𝑅). Considerăm vectorul 𝑈3′ = (
1
𝑇𝑟(𝑈3′ ∙ 𝑈3′𝑡 ) = 𝑇𝑟 ((

0 0
0
)∙(
1 0
0

1
0 0
)) = (
) = 1 ⟹ că 𝑈3′ este vector normat.
0
0 1

1

𝑇𝑟(𝑈3′ , 𝑈1′𝑡 )

0 0
= 𝑇𝑟 ((
) ∙ (√2
1
0 1
√2

𝑇𝑟(𝑈3′ , 𝑈2′𝑡 ) = 𝑇𝑟 (

0
1

0
).
0

0
0

0
)) = 𝑇𝑟 ( 1

0
′
′𝑡
0) = 0⟹ că vectorii 𝑈3 , 𝑈1 sunt ortogonali.

√2

0
0 0
0
)∙(
) = 𝑇𝑟 (
0
0 1
0

0
) = 0 ⟹ că vectorii 𝑈3′ , 𝑈2′𝑡 sunt ortogonali. Astfel
0

sistemul de vectori 𝑈3′ , 𝑈2′ , 𝑈1′ este ortonormat.
1

Considerăm vectorul 𝑈4′ = (√2
0

−

1
√2).

0

1

Atunci (𝑈4′ , 𝑈4′ )

𝑇𝑟(𝑈4′

=

∙

𝑈4′𝑡 )

= 𝑇𝑟 ((√2
0

−

1

1

√2
1

√2) (

−

0

√2

0
0

)) = 𝑇𝑟 (

1 0
) = 1 ⟹ că 𝑈4′ este
0 0

vector normat.
1
(𝑈4′ , 𝑈1′ )

= 𝑇𝑟 (√2
0
(
1

(𝑈4′ , 𝑈2′ ) = 𝑇𝑟 ((√2
0
1

(𝑈4′ , 𝑈3′ ) = 𝑇𝑟 ((√2
0

−

−

√2
√2) ∙ 1
0
(√2
1

√2)

0
−

1

1

∙(

1
√2) ∙

0

0
= 𝑇𝑟 (
0
))

0
0 0
)) = 𝑇𝑟 (
0 1
0

0
(
0

0 0
)=0
0 0

0
1
)) = 𝑇𝑟 (
0
0

−

1
√2)

0

=0

1
√2)

0

= 0.

Astfel obținem (𝑈4′ , 𝑈3′ ) = (𝑈4′ , 𝑈2′ ) = (𝑈4′ , 𝑈1′ ) = 0.
Cum (𝑈1′ , 𝑈1′ ) = (𝑈2′ , 𝑈2′ ) = (𝑈3′ , 𝑈3′ ) = (𝑈4′ , 𝑈4′ ) = 1 , rezultă că 𝑈4′ , 𝑈3′ , 𝑈2′ , 𝑈1′ este un sistem
ortonormat de vectori.
Concluzie. Sistemul de vectori construit 𝑈1′ , 𝑈2′ , 𝑈3′ , 𝑈4′ , unde
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1

𝑈1′

= (√2
0

1
√2) ;

𝑈2′

0
=(
0

0
0
) ; 𝑈3′ = (
1
1

1

1

−
0
√2)
) ; 𝑈4′ = (√2
0
0
0

este o bază ortonormată a

0
spațiului M2 (R), care conține bază ortonormată 𝑈1′ , 𝑈2′ a lui Ker f.
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APLICAREA REZULTANTEI LA REZOLVAREA
UNOR SISTEME DE ECUAȚII NELINIARE
Cașu Natalia, studentă,
Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, UST
Rezolvarea sistemelor de ecuații algebrice neliniare nu întotdeauna este un lucru simplu de
realizat, chiar și în cazul când sistemul conține două ecuații neliniare cu două necunoscute [1], [2].
Alegerea metodei de rezolvare a acestora pentru diferite sisteme poate fi diferită [4]. În această
lucrare vom arata o metodă de rezolvare a sistemelor de două ecuații neliniare cu două necunoscute,
care are la bază unele noțiuni din teoria polinoamelor de mai multe necunoscute [3].
De asemenea vom arăta și algoritmul de rezolvare a acestor sisteme, aplicând noțiunea de
rezultantă a două polinoame.
Fie K[x] inelul polinoamelor de necunoscuta x peste câmpul K.
Considerăm polinoamele f(x) și g(x) ∈ K[x].
𝑓(𝑥 ) = 𝑎𝑛 𝑥 𝑛 + 𝑎𝑛−1 𝑥 𝑛−1 + ⋯ + 𝑎1 𝑥 + 𝑎0 , 𝑔(𝑥) = 𝑏𝑚 𝑥 𝑚 + 𝑏𝑚−1 𝑥 𝑚−1 + ⋯ + 𝑏1 𝑥 + 𝑏0 .
Cunoaștem că polinoamele 𝑓(𝑥 ) și 𝑔(𝑥) posedă divizor comun 𝑑 (𝑥 ) de 𝑔𝑟𝑎𝑑 ≥ 1 atunci și
numai atunci când există polinoamele 𝑢(𝑥 ) și 𝑣(𝑥) ∈ 𝐾[𝑥], unde 𝑢(𝑥 ) ≠ 0 sau 𝑣 (𝑥 ) ≠ 0, astfel
încât: 𝑓 (𝑥) ∙ 𝑢(𝑥 ) = 𝑔(𝑥 ) ∙ 𝑣 (𝑥 ) (1)
𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑢(𝑥 ) < 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑔(𝑥 ), 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣 (𝑥 ) < 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑓(𝑥 ).
În caz particular, dacă polinoamele 𝑓(𝑥 ) și 𝑔(𝑥) posedă rădăcină comună, atunci rezultă că
există 𝑢(𝑥 ) și 𝑣(𝑥) astfel încât are loc egalitatea (1).
𝑓 (𝑥 ) ⋮ ( 𝑥 − 𝑎 )
} ⟹ 𝑑(𝑥) ⋮ (𝑥 − 𝑎)
𝑔(𝑥 ) ⋮ (𝑥 − 𝑎)
Determinarea polinoamelor 𝑢(𝑥 ) și 𝑣(𝑥) se reduce la rezolvarea unui sistem de 𝑚 + 𝑛 ecuații
cu 𝑚 + 𝑛 necunoscute. Astfel existența lui 𝑢(𝑥 ) și 𝑣(𝑥) se reduce la afirmația că determinantul de
ordinul 𝑚 + 𝑛 trebuie să fie egal cu zero.
𝑎𝑛
0
|0
⋮
𝑅 𝑓, 𝑔 = ∆= |
0
|𝑏𝑚
⋮
0

𝑎𝑛−1
𝑎𝑛
0
⋯
0
𝑏𝑚−1
⋯
0

⋯
⋯
𝑎𝑛
⋯
0
⋯
⋯
0

𝑎1
𝑎2
⋯
⋯
⋯
𝑏1
⋯
⋯

unde primele 𝑚 linii corespund coeficienților

𝑎0
𝑎1
𝑎2
⋯
0
𝑏0
⋯
0

0
𝑎0
𝑎1
⋯
𝑎𝑛
0
⋯
𝑏𝑚

0
0
𝑎0
⋯
𝑎𝑛−1
0
⋯
𝑏𝑚−1

polinomului

coeficienților polinomului 𝑔.
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0
0
0
⋯
⋯
0
⋯
⋯

⋯
⋯
⋯
⋯
𝑎1
⋯
⋯
𝑏1

0
0
0|
⋯
| = 0,
𝑎0
0|
⋯
𝑏0

𝑓, iar ultimele 𝑛 linii corespund

Definiție. Se numește rezultanta polinoamelor 𝑓 (𝑥 ) și 𝑔(𝑥), expresia 𝑅 𝑓, 𝑔 = ∆.
Evident că ordinul acestui determinant este 𝑚 + 𝑛.
Din cele menționate mai sus rezultă că dacă 𝑓(𝑥 ) și 𝑔(𝑥) posedă rădăcină comună, atunci
rezultanta 𝑅 𝑓, 𝑔 = 0 și invers.
Exemplul 1. Arătați că polinomul f(x) = 2x 3 + 5x 2 + x − 2 și g(x) = 2x 2 + x − 1 posedă
rădăcină comună, folosind rezultanta lor.
Rezolvare:
2
0
|
𝑅 𝑓, 𝑔 = |2
0
0

5
2
1
2
0

1
5
−1
1
2

−2
1
0
−1
1

0
2 5
1 −2 0
2
5
1 −2
−2
0 2
5
1 −2
−4
−2
2
0|
= 0.
0 || = ||0 −4 −2 2
0 || = |
2
1 −1 0
0
0 2
1 −1 0
0
2
1 −1
−1
0 0
2
1 −1

În continuare vom arăta cum pot fi rezolvate sistememele cu două ecuații neliniare cu ajutorul
rezultantei.
Considerăm polinoamele 𝑓 (𝑥, 𝑦) și 𝑔(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐾[𝑥, 𝑦].
𝑓 (𝑥, 𝑦) = 0
Alcătuim sistemul: {
𝑔(𝑥, 𝑦) = 0

(2)

Vom arăta cum sistemul (2) poate fi rezolvat folosind noțiunea de rezultantă a polinoamelor.
Polinoamele 𝑓 (𝑥, 𝑦) și 𝑔(𝑥, 𝑦) pot fi considerate ca polinoame de variabilă 𝑥, coeficienții
cărora sunt polinoame de variabila 𝑦 și invers.
Deci 𝑓 (𝑥, 𝑦) = 𝐹 (𝑥) = 𝑎𝑛 (𝑦)𝑥 𝑛 + 𝑎𝑛−1 (𝑦)𝑥 𝑛−1 + ⋯ + 𝑎0 (𝑦),
𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝐺(𝑥 ) = 𝑏𝑚 (𝑦)𝑥 𝑚 + 𝑏𝑚−1 (𝑦)𝑥 𝑚−1 + ⋯ + 𝑏0 (𝑦).
Dacă 𝑥 = 𝛼, atunci 𝑓 (𝛼, 𝑦) = 𝐹(𝛼 ) = 𝑎𝑛 (𝑦)𝛼 𝑛 + 𝑎𝑛−1 (𝑦)𝛼 𝑛−1 + ⋯ + 𝑎0 (𝑦) și
𝑔(𝛼, 𝑦) = 𝐺 (𝛼 ) = 𝑏𝑚 (𝑦)𝛼 𝑚 + 𝑏𝑚−1 (𝑦)𝛼 𝑚−1 + ⋯ + 𝑏0 (𝑦).
Dacă 𝑦 = 𝛽 este rădăcină comună a lui 𝐹(𝛼 ) și 𝐺 (𝛼 ), atunci rezultă că 𝑅 𝐹(𝛼),𝐺(𝛼) = 0. Prin urmare
dacă 𝛼 este o rădăcină comună a lui 𝐹 (𝑥 ) și 𝐺 (𝑥), atunci 𝑅 𝐹(𝑥),𝐺(𝑥) = 0, de unde rezultă că (𝛼, 𝛽)
este rădăcină a sistemului (2), iar rezolvarea sistemului se reduce la calcularea soluțiilor ecuației:
𝑅 𝐹(𝑥),𝐺(𝑥) = 0 (3)
Astfel, rezolvând ecuația (3), aflăm valorile necunoscutei 𝑦, apoi substituind în (2), obținem
valorile lui 𝑥.
În continuare vom arăta cum se aplică rezultanta la rezolvarea câtorva sisteme neliniare de
două ecuații cu două necunoscute.
Exemplul 2. Aflați soluțiile sistemului de ecuații aplicând rezultanta după x:
𝑥 2 𝑦 + 2𝑥𝑦 2 + 1 = 0
{
𝑥𝑦 + 𝑦 = 0
Rezolvare: 𝑓 (𝑥, 𝑦) = 𝐹(𝑥) = 𝑦𝑥 2 + 2𝑦 2 𝑥 + 1, 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝐺(𝑥) = 𝑦𝑥 + 𝑦
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Alcătuim rezultanta după 𝑥.
2𝑦 2
𝑦
𝑦

𝑦
𝑅 𝑓, 𝑔 = |𝑦
0

1
1
2 |1
0| = 𝑦
0
𝑦

2𝑦
1
1

1
0| = 𝑦 2 (𝑦 + 1 − 2𝑦 2 ) = 0
𝑦

Rezolvăm ecuația: 𝑦 2 (𝑦 + 1 − 2𝑦 2 ) = 0. Obținem 𝑦 2 = 0 ⟹ 𝑦1 , 𝑦2 = 0.
1

Atunci 𝑦 + 1 − 2𝑦 2 = 0 ⟹ 𝑦3 = − 2, 𝑦4 = 1.
Verificăm care dintre soluțiile obținute satisfac condițiilor sistemului.
I.
II.

III.

1=0
𝑦=0 ⇒{
− incompatibil
0=0
2
𝑥 = 𝑥2 = −1
𝑦 = 1 ⇒ {𝑥 + 2𝑥 + 1 = 0 ⇔ { 1
⇒ (−1,1) − soluție a sistemului
𝑥3 = −1
𝑥+1 =0
𝑦=−

1
2

⇒{

−

𝑥2
2

𝑥

+2+1 =0

1

𝑥 = −1, 𝑥2 = 2
1
⇒{ 1
⇒ (−1, − ) − soluție a sistemului
2
𝑥3 = −1

1

−2𝑥 − 2 = 0

1

𝑅ă𝑠𝑝𝑢𝑛𝑠: {(−1,1); (−1, − 2)}.
Exemplul 3. Aflați soluțiile sistemului de ecuații aplicând rezultanta după y:
𝑥 2 𝑦 + 2𝑥𝑦 2 − 3 = 0
{
𝑥𝑦 − 𝑥 = 0
Rezolvare: 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝐹(𝑦) = 2𝑥𝑦 2 +𝑥 2 𝑦 − 3, 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝐺(𝑦) = 𝑥𝑦 − 𝑥
Alcătuim rezultanta după 𝑦.
2 𝑥
2𝑥 𝑥 2 −3
𝑅 𝑓, 𝑔 = | 𝑥 −𝑥 0 | = 𝑥 2 |1 −1
0 1
0
𝑥 −𝑥
Rezolvăm ecuația: 𝑥 2 (2𝑥 − 3 + 𝑥 2 ) = 0. Obținem 𝑥 2

−3
0 | = 𝑥 2 (2𝑥 − 3 + 𝑥 2 ) = 0
−𝑥
= 0 ⟹ 𝑥1 , 𝑥2 = 0.

𝑥 2 + 2𝑥 − 3 = 0 ⟹ 𝑥3 = −3, 𝑥4 = 1,
Verificăm care dintre soluțiile obținute satisfac condițiilor sistemului:
I.
II.

−3 = 0
𝑥=0 ⇒{
− incompatibil
0=0
𝑦 = 𝑦2 = 1
2𝑦 2 + 𝑦 − 3 = 0
𝑥=1 ⇒{
⇔{ 1
⇒ (1, 1) − soluție a sistemului
𝑦3 = 1
𝑦−1=0
1

III.

𝑦 = 1, 𝑦2 = 2
−6𝑦 2 + 9𝑦 − 3 = 0
𝑥 = −3 ⇒ {
⇒{ 1
⇒ (−3, 1) − soluție a sistemului
−3𝑦 + 3 = 0
𝑦3 = 1
𝑅ă𝑠𝑝𝑢𝑛𝑠: 𝑆 = {(1,1); (−3, 1)}.
𝑥 2 𝑦 − 3𝑥𝑦 2 + 2 = 0
Exemplul 4. Rezolvați sistemul cu ajutorul rezultantei: {
𝑥𝑦 − 𝑦 = 0
Rezolvare: 𝑓 (𝑥, 𝑦) = 𝑦𝑥 2 − 3𝑦 2 𝑥 + 2, 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑦𝑥 − 𝑦
Alcătuim rezultanta după 𝑥.
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𝑦
𝑅 𝑓, 𝑔 = |𝑦
0

−3𝑦 2
−𝑦
𝑦

1
2
2 |1
0 |=𝑦
0
−𝑦

−3𝑦
−1
1

2
0 | = 𝑦 2 (𝑦 + 2 − 3𝑦 2 ) = 0
−𝑦

Rezolvăm ecuația: 𝑦 2 (𝑦 + 2 − 3𝑦 2 ) = 0. Obținem 𝑦 2 = 0 ⟹ 𝑦1 , 𝑦2 = 0.
2

3𝑦 2 − 𝑦 − 2 = 0 ⟹ 𝑦3 = − 3 , 𝑦4 = 1.
Verificăm care dintre soluțiile obținute satisfac condițiilor sistemului:
I.
II.

2=0
𝑦=0 ⇒{
− incompatibil
0=0
2
𝑥 = 𝑥2 = 1
𝑦 = 1 ⇒ {𝑥 − 3𝑥 + 2 = 0 ⇔ { 1
⇒ (1, 1) − soluție a sistemului
𝑥3 = 1
𝑥−1 =0
2

III.

2

𝑦 = −3 ⇒ {

4

− 3 𝑥2 − 3 𝑥 + 2 = 0
2

2

−3𝑥 + 3 = 0

2

⇒ {𝑥3 = 1 ⇒ (1, − 3) − soluție a sistemului
2

𝑅ă𝑠𝑝𝑢𝑛𝑠: {(1,1); (1, − 3)}.
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POLINOAME PESTE UN INEL ÎN CARE NUMĂRUL DE
RĂDACINI ÎNTRECE GRADUL POLINOMULUI
Mustea Tatiana, studentă,
Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, UST
Teoria polinoamelor constituie un domeniu foarte important și bine studiat al algebrei tradiționale.
Numeroase probleme de matematică dintre cele mai diverse, sunt enunțate și rezolvate cu ajutorul
polinoamelor [1], [2]. De asemenea multe probleme din fizică, statistică sau cele cu caracter economic
se rezolvă cu utilizarea elementelor din teoria polinoamelor [3], [4].
Scopul acestei lucrări este de a arăta importanța domeniului peste care se definesc
polinoamele [5], [6]. În lucrarea dată se demonstrează cu ajutorul inducției matematice teorema:
Numărul rădăcinilor polinomului f(x) peste un domeniu de integritate A, nu întrece gradul acestui
polinom. Iar în cazul când inelul A nu este domeniu de integritate, atunci numărul rădăcinilor
polinomului poate fi mai mare decât gradul lui. Sunt alcătuite și rezolvate exemple interesante în acest
sens.
Fie A[x]- inelul polinoamelor peste domeniul de integritate A, iar f(x) ∈ 𝐴[𝑥 ].
Dacă f(x) ⋮ x-a , atunci f(a) = 0, deci a rădăcină a polinomului f(x).
Notăm gradul polinomului f(x) astfel, grad f(x) = n.
Întrebare: Care este legătura dintre gradul polinomului f(x) și numărul de rădăcini ale acestui
polinom?
Teoremă. Numărul rădăcinilor unui polinom f(x) peste un domeniu de integritate A[𝑋] nu
întrece gradul lui.
Demonstrăm teorema folosind metoda inducției matematice.
Efectuăm inducția după n, unde n este gradul polinomului f(x).
1. Pentru n=0, grad f(x) = 0, prin urmare polinomul f(x) este egal cu o contantă diferită de zero
ce aparține domeniului A, atunci f(x) nu are rădăcini, deci afirmația este adevărată.
2. Admitem că afirmația este adevărată pentru n= t, atunci gradul polinomului nu întrece t.
3. Verificăm pentru n=t+1, grad f(x)=t+1
Fie 𝐶1 , 𝐶2 ,…, 𝐶𝑠 toate rădăcinele polinomului f(x). Vom arăta că s≤ 𝑡 + 1.
Deoarece 𝐶1 – rădăcina a lui f(x), conform teoremei lui Bezout avem f(x)⋮ (𝑥 − 𝐶1 ), atunci
∃ 𝑔(𝑥 ) ∈ 𝐴[𝑥], astfel încât f(x)= (𝑥 − 𝐶1 ) ∙ 𝑔(𝑥), grad g(x)=t.
Având f(x)= (𝑥 − 𝐶1 ) ∙ 𝑔(𝑥), observăm că toate rădăcinile polinomului f(x) diferite de rădăcina 𝐶1
sunt și rădăcini ale polinomului g(x).
Astfel 𝐶2 , 𝐶3 ,…, 𝐶𝑠 sunt rădăcini ale polinomului g(x). De exemplu pentru 𝐶2 avem
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𝑓(
(𝐶2 − 𝐶1 ) ∙ 𝑔(𝐶
⏟ 𝐶2 ) = ⏟
⏟ 2 ), astfel 𝑔(𝐶2 )=0. Deoarece A este un domeniul de integritare, nu are
=0

≠0

=0

̅̅̅̅𝑠, prin urmare toate sunt rădăcini ale pilonomului g(x).
divizorii lui zero. Deci g (𝐶𝑖 )=0,∀𝑖=2,
Evident că și orice rădăcină a lui g(x) este și rădăcină a lui f(x).
∀𝛼, g(x) → f(𝛼)= (𝛼 − 𝐶1 ) ∙ 𝑔(𝛼)=0, 𝛼 −rădăcină ale lui f(x).
Astfel

𝐶2 , 𝐶3 ,.., 𝐶𝑠 − sunt toate rădăcinile difirite ale polinomului g(x).

Conform pasului 2) al inducției matematice obținem că 𝑠 − 1 ≤ 𝑡 , prin urmare 𝑠 ≤ 𝑡 + 1.
În concluzie din 1), 2), 3), conform principiului inducției matematice rezultă că afirmația este
justă pentru ∀𝑛 ∈ 𝑁.
Observație. Dacă A nu este domeniu de integritate, atunci afirmația din teorema de mai sus
este falsă. Adică numărul rădăcinilor polinomului peste un inel, care nu este domeniu de integritate
poate fi mai mare decât gradul acestuia.
Exemplu 1. Considerăm inelul claselor de resturi după modulul 8.
(𝑍8 +,∙), 𝑍8 = {0̅, 1̅, 2̅, 3̅, 4̅, 5̅, 6̅, 7̅}. 𝑓 (𝑥 ) = 𝑥 3 ∈ 𝑍8 [𝑥], grad f(x)=3. Se verifică că elementele
(clasele de resturi) 0̅, 2̅, 4̅, 6̅ sunt rădăcini ale polinomului f(x).
Astfel avem 4 > 3, deci numărul rădăcinilor întrece gradul polinomului.
Exemplul 2. Considerăm inelul claselor de resturi după modulul 6.
̅ 1,
̅ 2,
̅ 3,
̅ 4,
̅ 5̅ }. Polinomul 𝑓 (𝑥 ) = 3̅ 𝑥 2 + 3̅ 𝑥 ∈ 𝑍6 [𝑥].
(𝑍6 +,∙), 𝑍6 = {0,
Se observă, fără dificultate, că mulțimea rădăcinilor polinomului dat coincide cu întreaga
̅ }.
̅ 1,
̅ 2,
̅ 3,
̅ 4,
̅ 5,
mulțime 𝑍6 = {0,
Deci, gradul polinomului dat este 2, iar numărul de rădăcini este 6.
Exemplul 3. Considerăm inelul matricelor pătrate de ordinul 2 peste inelul claselor de
resturi după modulul 2, (𝑀2 (𝑍2 ), +,∙), iar 𝑀2 (𝑍2 )[𝑥] inelul polinoamelor de necunoscuta 𝑥
peste acest inel.
Se consideră polinomul 𝑓 (𝑥 ) ∈ 𝑀2 (𝑍2 )[𝑥], 𝑓 (𝑥 ) = 𝑥 2 + 𝑥.
De aflat toate rădăcinile polinomului dat și de arătat că numărul lor este de 4 ori mai mare
decât gradul polinomului.

̅
(1
0̅
̅
(1
1̅

𝑎 𝑏
Explicit avem: 𝑀2 (𝑍2 ) = {(
) |𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑
𝑐 𝑑
̅ ̅
̅ ̅
̅ ̅
̅
𝑀2 (𝑍2 ) = {(0 0 ) , (1 0 ) , (0 1 ) , (0
0̅ 0̅
0̅ 0̅
0̅ 0̅
0̅
0̅ ) , (1̅ 0̅ ) , (0̅ 1̅ ) , (0̅ 1̅ ) (0̅ 0̅ ) , (1̅
1̅
1̅ 0̅
0̅ 1̅
1̅ 0̅ 1̅ 1̅
1̅
0̅ ) , (1̅ 1̅ ) } .
1̅
1̅ 1̅
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∈ 𝑍2 } sau
0̅ ) , (0̅
1̅
1̅
1̅ ) , (1̅
0̅
0̅

0̅ ) , (1̅
0̅
0̅
1̅ ) , (0̅
1̅
1̅

1̅ ) ,,
0̅
1̅ ) ,
1̅

Se arată că din mulțimea inelului 𝑀2 (𝑍2 ) în calitate de rădăcini pentru polinomul 𝑓 (𝑥 ) =
𝑥 2 + 𝑥 sunt toate elementele idempotente din acest inel, adică acele elemente din inel pentru care
𝑥 2 = 𝑥. Astfel, prin verificare nemijlocită se determina mulțimea idempotenților acestui inel
̅
𝐼 = {(0
0̅

0̅ ) , (1̅
0̅
0̅

0̅ ) , (0̅
0̅
0̅

0̅ ) , (1̅
1̅
0̅

1̅ ) , (1̅
0̅
0̅

0̅ ) , (1̅
1̅
1̅

0̅ ) , (0̅
0̅
0̅

1̅ ) , (0̅
1̅
1̅

0̅ ) } .
1̅

Prin

urmare polinomul dat are 8 rădăcini, iar gradul lui este 2.
În încheiere menționăm că proprietățile inelului peste care se definește inelul de polinoame
au o importanță deosebită și pentru inelul de polinoame construit peste el, în deosebi, important
este faptul dacă inelul de bază este sau nu domeniu de integritate.
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TRANSFORMĂRILE GEOMETRICE CA MIJLOC EFICIENT DE
REZOLVARE A PROBLEMELOR
Nițica Ludmila, studentă,
Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, UST
Transformările geometrice joacă un rol important la rezolvarea problemelor cu divers conținut
[1]. În prezentul articol sunt cercetate unele transformări geometrice și aplicațiilor lor. Sunt scoase în
evidență următoarele întrebări:
− aplicarea translației paralele la rezolvarea problemelor;
− aplicarea rotației la rezolvarea problemelor;
− modelarea traiectoriilor vehiculelor aeriene fără pilot.
Prezentăm în continuare exemple de probleme, care pot fi rezolvate eficient prin metoda
transformărilor menționate.
Problema 1. În ce loc trebuie să
construim un pod MN peste un râu care
desparte două localități A și B, astfel încât
traseul AMNB să fie cel mai scurt ? Se
consideră că malurile râului m și n sunt
paralele între ele, iar podul trebuie să fie
perpendicular către m și n (vezi fig. 1).
Rezolvare. Admitem că podul ocupă
poziția MN, unde M  m, N  n, iar h este
lățimea râului. Deci podul MN va avea
lungimea h. Cercetăm translația paralelă cu
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , la care 𝑁 = 𝑇ℎ⃗ (𝑀) și 𝐴1 =
vectorul ℎ⃗ = 𝑀𝑁
𝑇ℎ⃗ (𝐴). Atunci 𝐴1 𝑁 = 𝑇ℎ⃗ (𝐴𝑀) și deci A1N = AM, AA1 = MN = h. Prin urmare,
AM + MN + NB = A1N + AA1 + NB = AA1 + A1N + NB = h + A1N + NB
trebuie să aibă lungimea cea mai mică. Aceasta este posibil atunci când A1N + NB are lungimea cea
mai mică, adică punctele A1, N și B trebuie să fie coliniare, iar BN  AM.
Astfel, pentru a construi podul peste râul care desparte cele două localități A și B procedăm în
modul următor:
1) Construim punctul 𝐴1 = 𝑇ℎ⃗ (𝐴).
2) Ducem dreapta A1B.
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3) Dreapta A1B intersectează malul n în punctul N, adică {𝑁} = (𝐴1 𝐵)  𝑛.
4) Din punctul N ducem o semidreaptă perpendiculară către malul m, pe care îl intersectează în
punctul M.
Atunci MN este poziția căutată a podului peste râu. Problema 3 este rezolvată.
Problema 2. Demonstrați că dintre toate patrulaterele cu diagonalele date și a unghiului dintre
ele dat, cel mai mic perimetru îl are paralelogramul.
Rezolvare. Considerăm patrulaterul ABCD cu diagonalele AC și BD. Translăm patrulaterul
⃗⃗⃗⃗⃗ . Vom obține patrulaterul 𝐴/ 𝐵/ 𝐶 / 𝐷/ congruent cu patrulaterul 𝐶𝐵/ 𝐶 / 𝐷/ , unde
ABCD cu vectorul 𝐴𝐶
𝐵𝐵/ 𝐷/ 𝐷 este un paralelogram laturile căruia sunt congruente cu diagonalele patrulaterului ABCD și
unghiul dintre laturi este congruent cu unghiul dintre diagonalele AC și BD (vezi fig. 2).
/
/
La 𝑇𝐴𝐶
⃗⃗⃗⃗⃗ latura AB va ocupa poziția 𝐶𝐵 , iar latura AD – poziția 𝐶𝐷 . Atunci perimetrul patrulaterului

ABCD este egal cu
AB + BC + CD + AD = 𝐶𝐵/ + 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 + 𝐶𝐷/ = 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷/ + 𝐵/ 𝐶 + 𝐶𝐷.
Însă 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷/  𝐵𝐷/ și 𝐵/ 𝐶 + 𝐶𝐷  𝐵/ 𝐷. Semnul egalității va avea loc atunci când
patrulaterul ABCD va fi un paralelogram. Problema 4 este rezolvată.

Problema 3. Este dat un triunghi echilateral ABC și un punct arbitrar M (vezi fig. 3).
Demonstrați că lungimea oricărui din cele trei
segmente MA, MB și MC este mai mică decât suma
lungimilor celorlalte două. În ce caz lungimea
segmentului va fi egală cu suma lungimilor celorlalte
două segmente ?
Rezolvare. Considerăm rotația cu centrul în
punctul A și unghiul de rotație cu măsura de 600, adică
considerăm

0

𝑅𝐴60 .

Atunci

0

𝐴 = 𝑅𝐴60 (𝐴),
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0

0

𝐶 = 𝑅𝐴60 (𝐵) și 𝑀/ = 𝑅𝐴60 (𝑀). Prin urmare, la această rotație  ABM trece în  𝐴𝐶𝑀 / (vezi fig.
4). Atunci 𝑀𝑀/ = 𝐴𝑀 și 𝑀/ 𝐶 = 𝐵𝑀. Însă MC < 𝑀𝑀/ + 𝑀/ 𝐶 și deci MC < AM + MB, 𝑀𝑀/ <
𝑀𝐶 + 𝑀 / 𝐶. Obținem: AM < MC + BM, 𝑀/ 𝐶 < 𝑀𝑀/ + 𝑀𝐶 de unde BM < AM + MC. Dacă punctul
𝑀/ este situat pe segmentul MC, atunci MC = AM + BM. În așa caz măsura unghiului 𝐴𝑀𝑀/ este

egală cu 600. Aceasta înseamnă că punctul M aparține arcului AB a cercului circumscris triunghiului
ABC.
În mod analog se demonstrează că AM = MC + BM, respectiv, BM = AM + MC în cazul când
punctul M aparține arcului BC, respectiv, AC al cercului circumscris triunghiului ABC. Problema 3
este rezolvată.
Metoda transformărilor geometrice își găsesc aplicații eficiente în modelarea diferitor
traiectorii ale vehiculelor aeriene fără pilot uman la bord.
Problema 4. Traiectoria vehiculului aerian reprezintă un pătrat cu lungimea laturii egală cu 5
m. Modelați traiectoria și scrieți codurile în Scratch pentru această traiectorie.
Rezolvare. În acest caz putem rezolva problema prin trei metode și evident vom avea trei seturi
de coduri Scratch.
Metoda 1. În acest caz putem aplica metoda coordonatelor [2]. La această metodă nu ne oprim,
deoarece nu prezintă subiectul acestei lucrări.
Metoda 2. Vom utiliza translația paralelă și rotația, care în terminologia vehiculelor aeriene
fără pilot sunt numite deplasare și girație yaw. Esența acestei metode constă în faptul că după ce ne
deplasăm la distanța de 5 m realizăm o girație yaw de 900 și așa de patru ori, apoi aterizăm (fig. 5).
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Metoda 3. Vehiculele aeriene multirotor fără pilot pot să realizeze zboruri nu numai înainte,
dar înapoi și lateral. Datorită acestei posibilități, putem modela traiectoriile utilizând numai translația
paralelă fără rotație (fig. 6).

Problema 5. Traiectoria unei drone conține punctele O, A și B (vezi fig. 7). Porțiunea dintre
punctele O și A drona a parcurs-o cu viteza de 5 m/s timp de 10 s. După ce drona a ajuns în punctul
A, operatorul a schimbat direcția de zbor a ei și porțiunea dintre punctele A și B drona a parcurs-o cu
aceeași viteză și în același interval de timp ca și porțiunea OA. Determinați coordonatele dronei în
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⃗⃗⃗⃗⃗ și ⃗⃗⃗⃗⃗
punctul B, față de poziția O, dacă măsura unghiului dintre direcțiile 𝑂𝐴
𝐴𝐵 este egală cu 600, iar
condițiile meteo erau ideale.
Rezolvare. Din condițiile problemei rezultă că viteza vântului era 0 m/s, cer senin,
temperatura optimă, distanța OA = 5  10 = 50 (m), OA = AB, iar măsura unghiului OAB este egală cu
1200.
Fixăm un sistem rectangular
cartezian de coordonate (xOy) cu
originea în punctul O. Atunci
punctul O are coordonatele (0; 0),
punctul A – coordonatele (0; 50).
Pentru a determina coordonatele
dronei în punctul B, translăm
sistemul

construit

conform

formulelor:
{

𝑋 = 𝑥,
𝑌 = 𝑦 − 50.

Atunci față de sistemul translat
(𝑋𝑂/ 𝑌)

punctul

O

/

are

coordonatele (0; − 50), iar
punctul A este originea sistemului
(𝑋𝑂/ 𝑌) și are coordonatele (0; 0) (vezi
fig. 8). Deoarece OA = AB, rezultă că
poziția dronei în punctul B se obține din
punctul O

/

la rotația împotriva acelor

ceasornicului în jurul punctului A cu
unghiul de măsura 1200. Notăm cu
(𝑥 / ; 𝑦 / ) coordonatele dronei în punctul
B. Atunci coordonatele (𝑥 / ; 𝑦 / ) le determinăm după formulele:

{

𝑥 / = 𝑋cos1200 − 𝑌sin1200 ,
𝑦 / = 𝑋sin1200 + 𝑌cos1200 .

Astfel

111

1
√3
𝑥 / = 0 ∙ − (−50) ∙
,
2
2
1
√3
𝑦/ = 0 ∙
+ (−50) ∙ (− ) ,
2
2
{
de unde 𝑥 / = 25√3 și 𝑦 / = 25. Deci drona are coordonatele (25√3; 25) în sistemul rectangular
cartezian (𝑋𝑂/ 𝑌). Pentru a determina coordonatele dronei în sistemul rectangular cartezian (xOy)
translăm sistemul (𝑋𝑂/ 𝑌) după formulele:
𝑥 = 𝑋,
{
𝑦 = 𝑌 + 50,
care este o translație paralelă inversă celei de mai sus. Vom obține:
{𝑥 = 25√3,
𝑦 = 75,
adică drona se află în punctul B ce are coordonatele: 𝐵(25√3; 75). Problema este rezolvată.
CONCLUZII
În rezultatul celor prezentate mai sus putem afirma că transformările geometrice sunt
eficiente:
− la rezolvarea problemelor prin metoda sintetică;
− la rezolvarea problemelor prin metoda analitică;
− la rezolvarea problemelor cu aspect cotidian (problema construcției unui pod peste un râu);
− la rezolvarea problemelor de optimizare;
− la construcția figurilor geometrice;
− la stabilirea legăturilor între elementele cunoscute și cele căutate ale figurilor geometrice;
− la modelarea traiectoriilor vehiculelor aeriene fără pilot;
− pentru localizarea vehiculelor aeriene fără pilot.
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EVOLUȚIA CONCEPTULUI DE SPAȚIU ȘI TIMP DE LA ISAAK NEWTON
PÂNĂ LA STEPHEN HAWKING
Baltag Nicolae, student,
Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, UST
Conform abordării pozitiviste a lui Karl Popper, care spune că: ”De fapt, o teorie științifică este
un model matematic, care descrie un cerc larg de fenomene pe baza unui număr relativ mic de
postulate simple, și care poate face preziceri clare, ce pot fi verificate”, nu putem spune nici odată ce
este timpul, dar putem elabora un model matematic și să spunem care sunt prezicerile conform acestui
model.
Primul model matematic al spațiului și timpului a fost enunțat de Isaak Newton în 1687 în
lucrarea sa ”Philosophiae Naturalis Principia Matematica”. La Newton timpul și spațiul sunt un
cadru, o cutie în care se desfășoară evenimentele. În mecanica clasică newtoniană timpul este
•

separat de spațiu

•

liniar și

•

infinit în ambele direcții, adică etern.

Iar spațiul, sau universul fizic este o stare constantă ce a apărut câteva mii de ani în urmă la Facerea
Lumii. Conform lui Newton , Universul a fost creat. De fapt, pe timpul lui, în secolul XVII, alte
opțiuni nici nu existau. Conceptul evoluționist apărând cu două secole mai târziu.
Modelul matematic newtonian al spațiului și timpului conduce la întrebări inevitabile de tipul:
•

De ce evenimentele se dezvoltă, totuși, în timp?

•

De ce Universul nu este static?

•

De ce înaintea creației a existat o perioadă de așteptare infinit de mare?

La ultima întrebare sfântul Augustin răspundea: ”Înainte de creație, Dumnezeu pregătea iadul pentru
cei prea curioși”.
Al doilea model matematic al spațiului și timpului este descris de Albert Einstein în 1915 în
Teoria Generală a Relativității (TGR), unde pentru prima dată se introduce noțiunea de spațiu 4dimensional sau spațiu-timp, iar gravitația în TGR curbează spațiu-timpul așa cum niște rulmenți sau
bile grele ar curba o foaie de cauciuc pe care sunt plasați. Conform lui Einstein nu doar masa curbează
spațiu-timpul dar și energia. Adică la A. Einstein energia este echivalentă masei (toată lumea cunoaște
faimoasa ecuație 𝐸 = 𝑚𝑐 2 ). Astfel, Einstein este primul care afirmă că spațiul nu este independent
de timp, vorbim despre o singură noțiune ”spațiu-timp”.
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Spre deosebire de mecanica newtoniană, în TGR timpul nu este infinit, timpul are început și
sfârșit. O consecință interesantă a teoriei lui Einstein este contracția Lorentz a timpului care constă
în faptul că timpul propriu 𝑡 al obiectului ce se mișcă cu viteza 𝑣 curge mai încet decât timpul propriu
𝑡0 al obiectului, ce se află în repaos, adică 𝑡 = 𝑡0 √1 − 𝑣 2 ⁄𝑐 2. De exemplu, pentru cosmonauții ruși
Serghei Krikalev și Ghennadii Avdeev contracția timpului a fost de cca 20 𝑚𝑠. Pentru un foton care
se mișcă cu viteza v=c vom obține că 𝑡 = 0, adică timpul pentru foton se oprește, sau, și mai frumos,
lumina este în afara timpului! Același lucru este valabil și pentru propagarea interacțiunilor. Unda
gravitațională, care se propagă de la un corp ceresc, care se mișcă cu accelerație, până la altul, ajunge
într-un timp finit. De exemplu, undele gravitaționale de la găurile negre, depistate cu ajutorul
interferometrului LIGO, au ajuns până la Pământ în câteva miliarde de ani. Dar, pentru un observator,
care se mișcă cu viteza undei gravitaționale, timpul acesta enorm se reduce la zero secunde! Cel puțin
niște concluzii filosofice se cer de la sine.
Astfel, putem afirma că în conformitate cu TGR spațiu-timpul se curbează datorită:
•

Obiectelor masive din Univers

•

Energiei existente din spațiu-timp.

Prin aceasta Einstein anticipa conceptul energiei și materiei întunecate (care împreună
formează 95% din Univers, doar 5% fiind materia vizibilă) responsabile pentru extinderea accelerată
a Universului. Pentru aceasta s-a decernat Premiul Nobel în fizică în anul 2011.
Dacă considerăm totalitatea razelor de lumină ce vin de la galaxiile îndepărtate obținem un
con luminos. Așa cum se știe, Universul se extinde accelerat. Deci în trecut Universul era mai dens
și razele de lumină, care vin spre noi acum, cândva au fost distorsionate de materia mai densă. Adică
am putea afirma că trecutul are formă de pară.
Deci, conform lui Einstein, timpul are un început și acest început este Marea Explozie sau Big
Bang. Ideea de explozie incandescentă de materie și energie de la începuturile Universului a fost
lansată în 1940 de renumitul savant american de origine din Odessa George Gamov, căruia îi aparține
și modelul radiației de fond.
În apropiere de singularitatea Big Bang-ului sunt importante atât efectele gravitaționale, cât și
cele cuantice. Deci, la Big Bang se suprapun două scări:
•

Scara foarte mare, unde timpul este curbat datorită gravitației

•

Scara foarte mică când sunt importante efectele cuantice.

Astfel, pentru a descrie spațiul și timpul ar fi necesară o teorie cuantică a gravitației. Mecanica
cuantică, care descrie sisteme de tipul atomilor, a apărut în anii ’20 ai secolului XX cu contribuția
savanților Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Paul Dirac. De exemplu, principiul de
incertitudine Heisenberg interzice măsurarea precisă în același timp a poziției și vitezei particulei
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∆𝑥 × ∆𝑝𝑥 ≥ ħ. De asemenea, oscilatorul armonic în starea lui fundamentală (adică starea cu energia
1

cea mai joasă) nu are energia nulă, dar 𝐸 = 2 ħω. Adică dacă privim câmpul electromagnetic ca un
pendul, atunci în starea lui fundamentală pendulul nu va fi orientat direct în jos, dar sub un unghi mic
față de verticală. Deci, așa cum spațiu-timpul este împlut de un număr foarte mare de unde
electromagnetice, iar fiecărei unde îi putem asocia cel puțin energia ħ𝜔⁄2, obținem o densitate a
energiei ce tinde, practic, spre infinit.
Ca demonstrare a acestui raționament, amintim de efectul Casimir observat experimental. Se
iau două plăci metalice paralele. Numărul undelor din interior fiind mult mai mic decât numărul
undelor din exterior, obținem că în interior avem o densitate mai mică a energiei decât în exterior.
Drept rezultat apare o forță care împinge plăcile una spre alta.
Teoria corzilor sau modelul spațiu-timpului dezvoltat de Stephen Hawking. Dincolo de
cele patru dimensiuni pe care noi le percepem și cu care suntem obișnuiți, spațiu-timpul are
dimensiuni suplimentare, numite dimensiunile Grassman, legate de numerele Grassman, care au
proprietatea de supersimetrie, de exemplu 𝑥 × 𝑦 = −𝑦 × 𝑥.
Supresimetria a condus la conceptul de supergravitație: Fiecare particulă și/sau câmp are un
”superpartener” cu spinul cu 1⁄2 mai mare sau mai mic. Adică partenerul unui fermion este un boson,
și invers.
În strictă corespundere cu principiul lui Louis de Brogle, fiecărei particule, fie ea boson sau
fermion, îi corespunde o oscilație – vibrația unei coarde. În aceasta constă ideea de bază a teoriei
corzilor sau a teoriei supresimetrice a corzilor. Corzile au dimensiunea egală cu unitatea (de exemplu
cazul când examinăm oscilația corzii unei viori) dar ele fac parte dintr-o clasă mai largă de obiecte
cu mai multe dimensiuni, denumite ”𝑝 – 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑒” care au dimensiuni în 𝑝 direcții. De exemplu:
•

Cazul 𝑝 = 1 corespunde vibrației coardei unei viori

•

Cazul 𝑝 = 2 corespunde oscilațiilor unei membrane

•

Cazul 𝑝 = 3 corespunde oscilațiilor acustice în spațiu 3𝐷.

𝑃 – 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒 au până la 10 – 11 dimensiuni, din care noi putem percepe doar patru. Celelalte
6 − 7 dimensiuni suplimentare sunt foarte strâns înfășurate în jurul coordonatelor 𝑋, 𝑌, 𝑍 așa încât
noi nu le putem percepe. Cel mai bun exemplu în acest sens poate fi cozonacul de Paști, care este
împletit pe lungimea lui în trei sau patru gâțe (depinde de măiestria gospodinei. Adică într-o
dimensiune a cozonacului se conțin până la patru dimensiuni.
Amintim celor care au studiat cândva fizica că desfășurarea evenimentelor în spațiu-timp
multidimensional este descrisă de linia universală, analogul traiectoriei din mecanica clasică. Cum
am văzut, datorită masei obiectelor cerești dar și energiei întunecate, spațiul-timp este curbat. Deci,
pe unele sectoare din spațiu-timp linia universală va descrește (spre corpul ceresc), iar pe altele – va
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crește (de la corpul ceresc). Subliniem că linia universală poată să crească, să descrească, dar nici
odată nu se poate întoarce înapoi. Călătoriile în timp nu se admit nici de teoria lui Einstein nici de
teoria lui Hawking, ele sunt doar pentru amatorii de filme de science fiction și pentru cei care au lipsit
de la lecțiile de fizică.
Introducem acum ideea de timp imaginar. Putem să-l interpretăm ca a doua direcție în spațiu,
prima direcție fiind cele 3 coordonate. Adică mișcarea în spațiu-timp va fi mișcarea pe o suprafață bidimensională. De exemplu, fie că ne mișcăm pe suprafața globului pământesc, iar latitudinea o
considerăm ca timpul imaginar. Așa cum la Polul Sud latitudinea este zero grade, el va corespunde
Big Bang-ului. Dar Polul Sud nu se deosebește cu nimic de orice alt punct de pe glob (doar că e puțin
mai frig). Deci, prin acest raționament la limita eufemismului, ajungem la concluzia că aceleași legi
fizice sunt valabile și la începutul și în orice moment al evoluției Universului! Într-adevăr, de ce sar face excepție pentru anumite momente de timp din istoria Universului? Derogările de la legile
fizicii ar conduce la un haos mult mai mare decât cel cauzat de abaterile permanente de la justiție.
Spre deosebire de justiție, o fizică coruptă e imposibilă!
Acum să luăm timpul imaginar în calitate de longitudine. Liniile meridianelor încep și se
termină la Polul Sud și la Polul Nord, unde avem stare de singularitate asemănătoare stării de gaură
neagră. Dar, ca orice alt loc de pe suprafața Pământului (adică din Univers), Polul Nord sau Polul Sud
are o temperatură. Deci, și găurii negre putem să-i atribuim o temperatură, adică și entropie. În 1974
Hawking a spus că entropia 𝑆 a găurii negre este:
𝑆=

𝐴𝑘𝐵 𝑐 3
4ħ𝐺

unde 𝐴 – aria orizontului găurii negre, 𝐺 – constanta atracției universale, 𝑘𝐵 –

constanta Boltzmann, 𝑐 – viteza luminii.
Cu alte cuvinte, aici avem legătura între gravitația cuantică (din momentul Big Bang-ului) și
termodinamică: entropia obiectului este proporțională ariei suprafeței lui. Așa cum sensul fizic al
entropiei este legat de mulțimea stărilor cuantice ce corespund unei stări macroscopice, putem ajunge
la concluzia că informația despre stările cuantice dintr-o regiune a spațiu-timpului poate fi codificată
la frontiera regiunii, care are cu două dimensiuni mai puțin decât însuși obiectul. Dar acest lucru
deja se întâmplă în holografie!
Urmând raționamentele de până acum, putem trage concluzia că noi trăim pe o 3-brană, care
este hotarul unei regiuni 5-dimensionale, celelalte 2 dimensiuni fiind înfășurate strâns în jurul
coordonatelor spațiului nostru euclidian.
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METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE FIZICĂ
Rusnac OLGA, studentă,
Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, UST
Abstract. În această lucrare sunt analizate două metode de rezolvare a problemelor utilizând
trecerea la un sistem de referință asociat cu unul dintre corpurile în mișcare și metoda de rezolvare
a problemelor definite graphic, pe care un profesor școlar de fizică ar trebui să le posede pentru a
ajuta elevii să se pregătească pentru evaluarea sumativă și finală sub forma sarcinilor de la BAC.
Cuvinte cheie: metode de rezolvare. probleme de fizică, probleme definite graphic.
O problemă fizică este o problemă care se rezolvă cu ajutorul unor raționamente logice,
operații matematice bazate pe legile și metodele fizicii. Rezolvarea problemelor fizice se referă la
metode practice de predare și, bazându-se pe activitatea mentală activă a elevului, îndeplinește funcții
educaționale și de dezvoltare. Semnificația fizică a diferitelor definiții, reguli, legi devine clară pentru
elevi numai după aplicarea repetată a acestora la exemple specifice – de rezolvare a problemelor.
Funcția educativă a problemelor fizice este de a forma viziunea științifică a elevilor asupra tabloului
științific al lumii.
Rezolvarea problemei începe cu analiza condițiilor inițiale determinate de datele inițiale.
Elevul nu trebuie doar să memorizeze condițiile inițiale, ci și să o înțeleagă închipuindu-și fenomenul
fizic la care se face referire în problemă. La etapa de căutare a unei soluții, elevul își reamintește
legile fizice și definițiile care descriu fenomenul fizic din problemă, construiește modelul matematic
al fenomenului.
Metoda principala pentru găsirea unei soluții la problemă este metoda analitic-sintetică.
Raționamentul analitic este direcționat de la sarcinile problemei la datele inițiale. Analiza necesită
împărțirea întregului în părți. În timpul sintezei, se ne mișcăm de la datele cunoscute la sarcinile
problemei. Sinteza combină elementele într-un întreg.
La etapa rezolvării problemei, se fac transformări ale formulelor scrise, se realizează planul
intenționat al soluției alese. Aici se manifestă pregătirea matematică a elevilor.
Verificarea rezultatului constă în determinarea fiabilității valorii mărimii fizice determinate
sau a dimensiunii în absența datelor numerice.
Cercetarea soluției este o etapă foarte importantă, care permite de a analiza fundamental
fenomenul fizic din problemă.
Conform complexității problemele din fizică pot fi clasificate în: elementare, problem
standard și non-standard.
Pentru a rezolva problemei elementare este necesar și suficient de-a reproduce și a aplica o
lege fizică corespunzătoare.
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Pentru rezolvarea problemei standard este necesar un sistem obișnuit de cunoștințe, metode și
tehnici standard de rezolvare.
Pentru a rezolva problemei non-standard este necesar de a folosi tehnici deosebite, speciale,
deoarece aplicarea legilor și tehnicilor obișnuite nu conduc la realizarea obiectivul. De regulă,
probleme non-standard se propun la diferite concursuri. În majoritatea problemarelor de fizică sunt
propuse probleme standard.
Un număr semnificativ de lucrări didactice sunt dedicate metodologiei de rezolvare a
problemelor de fizică [1-5]. Cu toate acestea, elevii și în continuare se confruntă cu diferite dificultăți,
în special atunci când rezolvă problemele din BAC, partea a III (prob. 9-12).
Analiza Curricumului de fizică, planificarea de lungă durată demonstrează că despre
rezolvarea problemelor se menționează numai la descrierea competenței specifice nr. 4 disciplinei
FIZICA. ASTRONOMIE: ”Gestionarea cunoștințelor și a capacitaților din domeniul fizicii prin
rezolvarea de probleme și situații-problemă cotidiene, manifestând atenție și creativitate” [6].
În coloana Unități de competență: (de exp., cl. X, Cinematica) – ”1.6. Aplicarea formulelor
vitezei, a vitezei medii, a accelerației, a accelerației centripete, a perioadei, a frecvenței, a vitezei
unghiulare, a legii mișcării rectilinii uniforme, a legii vitezei și a legii mișcării rectilinii uniform
variate la rezolvarea problemelor în situații concrete”.
Planificarea aproximativă a lecțiilor pentru materialul didactic sugerează că aproximativ 30%
din timpul de predare va fi dedicat rezolvării problemelor situațiilor problemă. Restul timpului este
dedicat formării cunoștințelor elevilor despre concepte fizice, legi, principii, teorii, experimente, fișe,
rapoarte etc. Apare o contradicție: majoritatea timpului este dedicat studiului materialului teoretic, iar
la evaluări este testată capacitatea de a rezolva probleme, care practic nu este predată. Avem impresia
că abilitatea de a rezolva probleme este o chestiune firească dacă cunoașteți teoria fenomenului. Tot
odată, această abilitate nu poate apărea de la sine; necesită o pregătire specială.
Potrivit autorilor [1, 2], principalul motiv al incapacității elevilor de a rezolva probleme este
că nu învață metode de soluționare a situațiilor problemă, de rezolvare a problemelor, care pentru
anumite tipuri de probleme sunt exprimate sub formă de algoritmi sau prescripții de tip algoritmic.
Metodă - (din greacă, ”Methodos” – calea de cercetare), o modalitate de a atinge un scop, de
a rezolva o problemă specifică; un ansamblu de tehnici sau operații de asimilare practică sau teoretică
(cognitivă) a realității.
În această lucrare vom analiza metoda de rezolvare a problemelor utilizând trecerea la un
sistem de referință asociat cu unul dintre corpurile în mișcare și metoda de rezolvare a problemelor
definite graphic, pe care un profesor școlar de fizică ar trebui să le posede pentru a ajuta elevii să se
pregătească pentru evaluarea sumativă și finală sub forma sarcinilor de la BAC.
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Trecerea la un sistem de referință asociat cu unul dintre corpurile în mișcare constă în
faptul că acest corp din sistemul său de referință devine staționar, iar viteza și accelerația sa,
direcționate opus, sunt transferate către la cel de-al
doilea corp. Presupunem că corpurile A și B au viteze
VA și VB, într-un sistem de coordonate fix, cum este
indicat în figura 1(a).
Viteza VBA a corpului B în cadrul de referință
asociat cu corpul A este definită ca suma vectorială a
vectorilor VB și (-VA), iar viteza corpului A în acest sistem devine zero (Fig. 1(b).
Problema nr. 1. Sportivii aleargă într-o coloană de lungime L cu viteza v. În
întâmpinarea sportivilor aleargă Antrenorul cu o viteză u, mai mică la v (u<v), cum este arătat
în Fig. 2(a). Fiecare sportiv, după ce a ajuns în dreptul antrenorului, se întoarce și începe să
alerge înapoi cu aceeași viteză v. Care va fi lungimea coloanei, după ce toți sportivii se vor
întoarce în direcție opusă?
Rezolvăm problema în sistemul de referință asociat cu antrenorului.
În acest sistem de referință, antrenorul este nemișcat, iar sportivii, atunci când aleargă spre
antrenor, au o viteză egală
cu suma vitezelor (v + u)
(Fig. 2(b) și când aleargă
de la antrenor au o viteză
egală

cu

diferența

vitezelor (v - u) (Fig. 2(c).
Timpul

necesar

pentru ca toți sportivii să
se întoarcă înapoi după ce
se aliniază cu antrenorul
poate fi determinată din expresia:
t = L / (v + u).

(1)

Distanța parcursă de primul atlet care după aliniere cu antrenorul sa întors înapoi va determina
și lungimea coloanei noi formate L1.
Sportivii aleargă de la antrenor la o viteză (v - u), astfel încât primul atlet va alerga (parcurge)
distanța L1 în timpul t:

L1 = (v - u) t = L (v –u) / (v + u). (2)

Coloana va deveni mai scurtă.
De exp.:

L=50m
L1 = (L (v –u) / (v + u);

v=6m/s
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u=4m/s

L=50(6-4)/(6+4)=10(m)

L1 - ?
Problema nr. 2. Două automobile pornesc simultan (în același timp) din punctele A și B,
situate la o distanță L una de cealaltă. Primul automobil A se mișcă cu o viteză V A de-a lungul
unui drum drept orientat sub un unghi α față de linia dreaptă AB, iar al doilea automobil B se
mișcă cu o viteză VB de-a lungul altei drepte orientate sub un unghi β în raport cu dreapta AB
(Fig. 3(a). Determinați care poate fi distanța minimă dintre automobilele în mișcare?
Să

reprezentăm

mișcarea

automobilului B în sistemul de referință
asociat automobilului A (Fig. 3(b). În acest
sistem de referință, automobilul A este
staționar, iar automobilul B se deplasează cu
viteza VBA de-a lungul liniei drepte BC. Cea
mai mică distanță de la automobilul staționar
A (se află în repaos) în acest sistem de
referință până la linia dreaptă BC va fi determinat de lungimea perpendicularei AD, care este egală
cu valoarea distanței minime dintre automobile. Această distanță poate fi determinată din triunghiul
ADB utilizând formula:

d = L sin γ

(3)

Unghiul γ poate fi determinat din triunghiul vectorial al vitezelor (fig. 11) utilizând teorema
VA / sin(β – γ) = VB /sin (α +γ)

sinusurilor:

(4)

VA (sinα*cosγ + sinγ*cosα) = VB (sinβ*cosγ – sinγ*cosβ)

(5)

Împărțim ambele părți ale relației (3.5) la cosγ, vom obține:
VA (sinα + tgγ*cosα) = VB (sinβ – tgγ*cosβ).
De unde:

(6)

tgγ = (VB sinβ - VA sinα)/(VA cosα + VB cosβ),

Iar unghiul γ

(7)

= arc tg(VB sinβ - VA sinα)/(VA cosα + VB cosβ),

(8)

Înlocuim valoarea unghiului γ în relația (3.3) vom obține valoarea distanței minime între
automobile:

d = L sin [arc tg (VB sinβ - VA sinα)/(VA cosα + VB cosβ)].

(9)

Pentru ca automobilele să se ciocnească este necesar ca vectorul vitezei VBA să fie exact
orientat spre punctul unde se află automobilul A și unghiul γ trebuie să fie egal cu zero (γ = 0).
Problema nr. 3. Corpul A cade liber de la o înălțime H. Corpul B, situat la o distanță L
de normala de-a lungul căreia cade corpul A, este aruncat sub un unghi α astfel încât să se
ciocnească cu corpul A. Sub ce unghi α față de orizont și cu ce viteză trebuie aruncat corpul B,
astfel încât să aibă loc coliziunea.
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Probleme referitor la mișcarea corpului aruncat sun un unghi față de orizont pot fi rezolvate
prin metoda coordonatelor (Fig. 4,) și prin metoda asocierii sistemului de coordonate cu unul din
corpuri care se află în mișcare. Metoda a doua este mai simplă pentru rezolvarea problemei date.
Reprezentăm mișcarea corpului B în sistemul de coordonate asociat cu corpul A. În acest
sistem de coordonate corpul A este nemișcat adică în stare de
repaus. Vectorul accelerației căderii libere g îl transmitem corpului
B orientându-l în sens opus (-g), cum este reprezentat în Fig. 5.
Deoarece corpul B are accelerația proprie g, atunci ambele
accelerații în sumă ne vor da zero (–g+g=0).
Deci rezultă că în sistemul dat de referință corpul B se mișcă
cu uniform cu viteza Vo.
Pentru ca corpul B să se ciocnească cu corpul nemișcat A, este
necesar ca vectorul vitezei Vo să fie orientat de-a lungul dreptei АВ,
care alcătuiește cu orizontul un unghi α, (fig. 5). Tangenta
unghiului se determină ca raportul H/L:

tg α = H/L

(10)
Ciocnirea (coliziunea) corpurilor A și B va avea loc dacă
valoarea minimă a vitezei Vo ar trebui să fie astfel încât corpul B
în timpul căderii corpului A de la o înălțime H să poată parcurge
de-a lungul axei X o distanță egală cu L. Ecuațiile de mișcare ale
corpurilor vor lua forma:
Pentru corpul А:

0 = Н – gtc2/2;

(11)

Pentru corpul В:
L = (V0*cosα)*tc.

(12)

unde tc – timpul căderii libere a corpului A.
Rezolvând sistemul de ecuații (11) și (12) relativ de viteza V0, vom obține:
V0 = [g*(H2 + L2)/2H]1/2

(13)

Pentru alte valori ale vitezei Vo mai mari decât valoarea obținută din (13), coliziunea va avea
loc ”mai sus”, în condiția că vectorul Vo este orientat sub unghiul determinat de relația (10).
Metoda de rezolvare a problemelor definite grafic.
În unele probleme, condiția problemei (datele) sunt stabilite sub forma unor grafice ale
dependențelor a două mărimi fizice. Pentru a rezolva astfel de problem trebuie să putem citi aceste
grafice pentru a scrie datele și expresiile dependențelor funcționale pe care le reflectă.
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Problema 4. În fig. 6.1 sunt prezentate graficele vitezei a două automobile, care se deplasează din
același punct de plecare de-a lungul unei autostrăzi drepte. Sunt cunoscute intervalele de timp t 1
și t2. În ce moment din timp t3 automobilele se vor alinia (automobilul 2 îl ajunge pe 1 automobil)?
În fig. 6.1 sunt prezentate graficele vitezei a două mișcări uniform accelerate ca funcții ale timpului.
Vitezele inițiale sunt egale cu zero. Tangentele unghiurilor de pantă ale graficelor determină valoarea
accelerațiilor automobilelor (a=Δv/Δt).
Din desen se vede că

tgβ>tgα, adică accelerația

celei de-a doua mașini este mai mare decât accelerația
primei, adică a2>a1. Graficul arată că prima mașină începe
să se miște mai devreme decât a doua cu intervalul de timp
t1. În momentul de timp t2, viteza ambelor automobile este
aceiași. Automobilele se vor alinia în momentul de timp
t3, când coordonatele automobilelor X1 și X2 devin egale
(X1=X2). Scriem ecuațiile pentru coordonatele X1 și X2 ca
funcții de timp pentru momentul t3:
Х1 = a1 t32 /2;

Х2 = a2 (t3 - t1)2 / 2.

(14)

Egalând părțile din dreapta obținem:
a1 t32 = a2 (t3 – t1)2.

(15)

Ecuațiile pentru vitezele automobilelor în funcție de timp vor avea forma:
Pentru primul automobil: V1 = a1t,

pentru al doilea automobile:

V2 = a2 (t – t1).

În momentul de timp t2 vitezele automobilelor sunt egale: V1 = V2 , adică:
a1t2 = a2 (t2 – t1).

(16)

Eliminați accelerațiile necunoscute împărțind părțile stângi și dreapte ale ecuațiilor (15) și (16),
obținem expresia

t32 / t2 = (t3 – t1)2 / t2 – t1),

(17)

din care obținem ecuația pătratică:
t32 – 2 t2t3 +t1t2 = 0. (x2 – 2bx +c = 0)

(18)

Soluția la această ecuație este:
t3 = t2 ± [t2 (t2 – t1)]1/2 .

(19)

Deoarece t3 > t2 , atunci răspunsul la problemă va fi doar o singură rădăcină
t3 = t2 + [t2 (t2 – t1)]1/2 .

(20)

Referințe bibliografice:
1. БУТИКОВ Е.И. Физика в примерах и задачах. Петролиф. 2008. – 516 с.
2. БАЛАШ В.А. Задачи по физике и методы их решения. М. Просвещение, 1983.
124

3. ИГРОПУЛО В.С. Физика: Aлгоритмы, задачи, решения: пособие для всех, кто изучает
и преподаёт физику. Сервисшкола, 2005. – 592 с.
4. КУДРЯВЦЕВ Ю.Н. Mетоды решения физических задач. Ульяновск. 2010. – 53 c.
5. KOCH F., HEINRICH L., Cum rezolvăm o problemă de fizică?, Ed. Didactica Pedagogică,
1971.
6. Curriculum Național. Fizică, Astronomie, clasele X-XII, Chișinău, 2019.
Conducător științific: Postolachi Valentina, doctor, conferențiar universitar

125

PROPRIETĂȚI ONDULATORII ALE PARTICULELOR
Sîrbu Ana, masterand,
Centrul Academic Internațional Eminescu
În articol este descrisă o modalitate de verificare a proprietăților ondulatorii ale particulelor
elementare

(electroni)

în

medii

virtuale

cu

ajutorul

platformei

educaționale

http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/
Cuvinte cheie: dualism undă-particulă, lungime de undă de Broglie, difracția electronilor,
experiment virtual.
1. 2. Scurtă teorie
Fizicianul francez Louis de Broglie (1892–1987), conștientizând simetria exzistentă din
natură și dezvoltând ideile despre dualismul undă-particulă al luminii, în 1923, a înaintat o ipoteză
despre universalitatea dualității undă-particulă. De Broglie afirma, că nu numai fotonii posedă
proprietăți ondulatorii, dar și electronii și alte particule ale materiei de rând cu proprietățile
corpusculare posedă și proprietăți ondulatorii, adică dualismul undă-particulă reprezintă un principiu
fizic conform căruia orice obiect poate prezenta atât proprietăți ondulatorii, cât și proprietăți
corpusculare.
La acea perioadă, o situație paradoxală, dar confirmată experimental, se dezvoltase deja în
optică: în unele fenomene (interferență, difracție, polarizare, dispersie), lumina se comportă ca undă;
în alte fenomene (radiația termică, absorbția luminii, efect fotoelectric, efect Compton) lumina se
comportă ca corpusculi luminoși - fotoni.
Un număr de fenomene optice (reflexia, și refracția presiunea luminii), în general, pot fi
explicate atât din punct de vedere al teoriei corpusculare, cât și al teoriei ondulatorii. Analizând aceste
circumstanțe, Louis de Broglie a înaintat o ipoteză că, dacă lumina posedă o dualitate undă-particulă,
atunci particulele materiale de asemenea ar trebui și ele să aibă o dualitate undă-corpusculă.
Potrivit lui de Broglie, fiecare micro-obiect este asociat, pe de o parte, cu caracteristici
corpusculare - energia E și impulsul p, iar pe de altă parte, este asociat cu caracteristicile undei frecvența ω și lungimea de undă λ.
În conformitate cu dualitatea undă-particulă a lumini, pentru foton sunt valabile relaţiile:
ε = ħ ω,

(1)

p'= ħ k',

(2)

unde ħ = h/2π = 1.054•10-34 J•s - constanta lui Planck împărţită la 2π ; k'= 2π/λ' este vectorul de
undă; p' - impulsul fotonului, ε - energia fotonului și λ' - lungimea de undă a fotonului.
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Prin analogie cu proprietățile luminii, aceste relaţii au fost postulate de Louis de Broglie şi
pentru microparticule de materie. Conform cu formula (2) avem:
p=ħk = ħ(2π/λB) = h/λB,

(3)

unde h = 6,62•10-34 J•s - constanta lui Planck; λB - o anumită lungime de undă, numită ulterior
lungimea de undă de Broglie.
Astfel, oricărei particule cu impuls i sa fost asociat un proces ondulatoriu cu lungimea de undă de
Broglie λB (3):
λB = 2πħ/p =h/p=h/mv

(4)

În cazul relativist:
𝝀𝑩 =

𝟐𝝅ħ
𝒑

=

𝒉 √𝟏−𝒗𝟐 /𝒄𝟐
𝒎𝟎 𝒗

(5)

unde m0 este masa de repaus a particulei; υ este viteza particulelor.
Ipoteza lui de Broglie s-a bazat pe considerații ale simetriei proprietăților materiei și la acel
moment nu era confirmată experimental. Dar a fost un puternic impuls revoluționar pentru
dezvoltarea de idei noi despre natura materiei. Pe parcursul câtorva ani, un număr de fizicieni
proeminenți ai secolului XX - W. Heisenberg, E. Schrödinger, P. Dirac, N. Bohr ș.a. - au dezvoltat
bazele teoretice ale unei științe care a fost numită mecanica cuantică.
Din punct de vedere ondulatoriu, difracția electronilor nu diferă de difracția luminii printr-o
rețea de difracție. Fenomenele de difracție se manifestă cel mai clar atunci când dimensiunile
obstacolului pe care are loc difracția sunt comparabile cu lungimea de undă. Acest lucru se aplică
undelor de orice natură fizică și, în special, undelor electromagnetice. Pentru undele de Broglie,
rețeaua de difracție naturală este o structură cristalină ordonată cu o perioadă spațială de ordinul
mărimii unui atom (aproximativ 0,1 nm). Un obstacol de dimensiuni nanometrice (de exemplu, un
orificiu într-un ecran netransparent) nu poate fi creat artificial, dar pentru a înțelege natura undelor
de Broglie, se pot realiza experimente virtuale. Analizăm difracția electronilor printr-o fantă de lățime
D. (Fig. 1. )

Fig. 1.1 Difracția electronilor de la o fantă de lățimea D
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Graficul reflectă distribuția electronilor pe o placă fotografică. Mai mult de 85% din toți electronii
care trec prin fantă vor cădea în maximul central de difracție. Semi-lățimea unghiulară α a acestui
maxim se găsește din condiția:
D sin α = λ

(6)

Aceasta este formula teoriei ondulatorii. Din punct de vedere corpuscular, se poate presupune
că atunci când trece prin fantă, un electron capătă un impuls suplimentar în direcția perpendiculară
px. Neglijând 15% din electronii care cad pe placa fotografică în afara maximului central, putem
presupune că valoarea maximă a py este transversală a impulsului este egal cu:
py = p sinα = (h/λ) sin α,

(7)

unde p este modulul impulsului total al electronului, care, conform lui de Broglie, este h/λ. Valoarea
lui p nu se schimbă atunci când un electron trece prin fantă, deoarece lungimea de undă λ rămâne
neschimbată. Din relațiile (6) și (7) rezultă:
py = h/D

(8)

Mecanica cuantică pune un sens extrem de profund în relația aparent simplă (1.8), care este o
consecință a proprietăților ondulatorii ale unei microparticule. Trecerea electronilor prin fantă este un
experiment în care y - coordonata electronului - este determinată cu o precizie de Δy = D. Valoarea
lui Δy se numește incertitudine de măsurare a coordonatei. Incertitudinea proiecției impulsului este
Δpy. Astfel, mărimile Δy și Δpy sunt legate de relaţia:
∆y•∆py ≥ h

(9)

care se numește relația de incertitudine Heisenberg. Valorile Δy și Δpy trebuie înțelese în sensul că
microparticulele, în principiu, nu au valoarea exactă a coordonatei și nici proiecția corespunzătoare a
impulsului. Relația de incertitudine nu este asociată cu imperfecțiunea instrumentelor utilizate pentru
măsurarea simultană a coordonatei și a impulsului unei microparticule. Este o manifestare a naturii
duale de undă-particulă a micro-obiectelor materiale. Relația de incertitudine face posibilă evaluarea
măsurii în care conceptele de mecanică clasică pot fi aplicate microparticulelor. Arată, în special, că
conceptul clasic de traiectorie nu este aplicabil micro-obiectelor, deoarece mișcarea de-a lungul unei
traiectorii este caracterizată în orice moment din timp de anumite valori ale coordonatelor și vitezei.
Este fundamental imposibil să se indice traiectoria de-a lungul căreia s-a deplasat un anumit electron
după ce a trecut prin fantă și până la placa fotografică în experimentul de gândire imaginară.
Să analizăm un alt experiment de gândire imaginară - difracția unui fascicul de electroni cu
două fante (Fig. 2). Schema acestui experiment coincide cu schema experimentului de interferență
optică al lui Young.
O analiză a acestui experiment face posibilă ilustrarea dificultăților logice care apar în teoria
cuantică. Aceleași probleme apar atunci când explicăm experimentul optic al lui Young în ceea ce
privește conceptul de fotoni.
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Fig. 2. Difracția electronilor prin două fante.
Din punct de vedere psihologic, este foarte dificil să ne înțelegem cu faptul că poate exista un
singur răspuns la această întrebare: un electron zboară prin ambele fante. Noi ne imaginăm intuitiv
fluxul de microparticule ca mișcare dirijată a bilelor mici și aplicăm legile fizicii clasice pentru a
descrie această mișcare. Dar un electron (și orice altă particulă subatomică) are nu numai proprietăți
corpusculare, ci și de undă. Este ușor să ne imaginăm cum o undă de lumină electromagnetică trece
prin două fante în experimentul optic al lui Young, de atunci valul nu este localizat în spațiu. Dar
dacă acceptăm conceptul de fotoni, atunci trebuie să admitem că fiecare foton nu este localizat. Este
imposibil să se indice prin care dintre fante a zburat fotonul, la fel cum este imposibil să se urmărească
traiectoria fotonului către placa fotografică și să se indice punctul în care va cădea. Experiența arată
că, chiar și în cazul în care fotonii trec prin interferometru unul câte unul, modelul de interferență
apare încă după trecerea multor fotoni independenți. Prin urmare, în fizica cuantică, se ajunge la o
concluzie: fotonul interferează cu el însuși.
Toate cele relatate mai sus se aplică și experimentului privind difracția electronilor prin două
fante. Întregul corp de fapte experimentale cunoscute poate găsi o explicație dacă se presupune că
unda de Broglie a fiecărui electron individual trece simultan prin ambele găuri, rezultând interferențe.
Un flux de electroni bucată cu bucată oferă, de asemenea, interferențe în timpul expunerii lungi, adică
un electron, ca un foton, interferează cu el însuși.
Lucrare de laborator.
Tema: Determinarea lungimii de undă de Broglie pentru electron
Scopul lucrării: Familiarizarea cu proprietățile particulei-undă și generalizarea lor în reprezentarea
dualismului particule-undă; confirmarea experimentală a legităților de bază a fenomenului dat.
Teoria lucrării:
În această lucrare, determinarea lungimii de undă de Broglie λB se bazează pe procesarea
spectrelor de difracție obținute cu ajutorul unei instalații de laborator virtual.
În cazul difracției particulelor ce trec printre o singură fantă, condiția pentru observarea maximelor
de difracție:
129

∆x sinα = ± (2n + 1) λB / 2,

(10)

unde n = 0, 1, 2, ... - este ordinul difracției, ∆x - este lățimea fantei.
În cazul difracției particulelor ce trec prin două fante, condiția pentru observarea minimelor
de difracție principale este:
∆x sinα = ± nλB

,

(11)

unde n = 1, 2, 3, ... - este ordinul difracției, ∆x - este lățimea unei fante.
Este evident că, maximul principal de difracție este situat între două minime principale vecine.
În plus, datorită interferenței reciproce a fasciculelor de particule trimise de cele două fante,
în unele direcții se vor stinge reciproc, adică vor apărea minime suplimentare. În cazul N fante, între
cele două maxime principale există N-1 minime suplimentare, separate de maxime secundare, care
creează un fundal foarte slab. Cu cât mai multe fante N, cu atât mai multă energie luminoasă va trece
prin rețea, cu atât mai multe minime se formează între maximele principale adiacente, cu atât
maximele principale vor fi mai intense și mai clare.
Folosind formula (10), este ușor să calculăm lungimea de undă de Broglie din spectrele de
difracție obținute cu fante cu parametri cunoscuți și să comparăm valoarea obținută cu cea teoretică:
λB teor = 2πħ/mυ,

(13)

unde m, υ sunt masa și, respectiv, viteza particulei.
Convergența ridicată a rezultatelor va dovedi logica teoriei lui de Broglie.
Mod de lucru:
1. Difracția particulelor ce trec prin una și prin două fante
1. Porniți programul http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/
2. Selectați secțiunea „Mecanique quantique”;
3. Tastați butonul Start apoi selectați regimul cu două fante (deux fentes)
4. Urmăriți trecerea electronilor prin două fante nu mai puțin de 100s. tastați butonul ”Courbe”. Veți
obține tabloul de difracție reprezentat în figura 3.
5. Determinați lățimea unei interfrange i (distanța dintre două maxime vecine). Datele le înscrieți în
tabel;
6. Repetați experiența pentru altă valoare a lățimii fantei a cu ajutorul barei de reglare (a ”Reglages”). Datele le înscrieți în tabel;
7. Repetați experiența pentru altă valoare a viteză electronilor cu ajutorul barei de reglare (v ”Reglages”). Datele le înscrieți în tabel;
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8. Determinați pentru fiecare caz lungimea de undă de Broglie experimentală și teoretică:
𝝀𝑩 𝒆𝒙𝒑 =

𝒊∗𝒂
𝑳

;

𝒉

𝝀𝑩 𝒕𝒆𝒐𝒓 = 𝒎∗𝒗;
Tabelul 1.
Calculul undei de Broglie pentru difracția particulelor cu una și două fante.
λB ,

a,

i,

L,

v,

10-9m

mm

10-2 m

10

0,97

10

7,5

м
9,70

5

1,92

10

7,5

9,60

7,5

1,30

10

7,5

9,75

106 m/s 10-11 m

< λB >,

λB teor,

10-11 m

10-11 m

9,68

9,69

Tabelul 2.
v,

λB ,

λB teor,

a,

i,

L,

10-9m

mm

10-2 m

10

0,75

10

10,0

м
7,5

7,3

10

0,97

10

7,5

9,7

9,70

10

1,45

10

5,0

14,5

14,5

106 m/s 10-11 m

10-11 m
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CREAREA APLICAȚIEI MOBILE « DEVICES 360° »
PRIN IMPLEMENTAREA PLATFORMEI FIREBASE GOOGLE CLOUD
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ELABORATION OF THE MOBILE APPLICATION «360 ° DEVICES»
BY IMPLEMENTING GOOGLE CLOUD FIREBASE PLATFORM
Rezumat. Scopul creării unui soft interactiv, bazat pe transmiterea și recepționarea de date private ce
au un înalt grad de securitate este esența acestei aplicații ce oferă o transmitere privată de date în
regimul de tip «peer-to-peer». Implementarea platformei Google Firebase în prezenta aplicație a avut
ca intenție demonstrarea utilității multor opțiuni ale acestei platforme precum: Firestore – baza de
date dinamică, Autentificarea și securitatea sa, Firebase Storage Cloud – depozitarea fișierelor,
Firebase Cloud Messaging – crearea notificărilor pentru dispozitive mobile precum și modalitatea de
implementare a lor. La fel de majore sunt și beneficiile utilizării mediului de dezvoltare Android
Studio, posedă o conexiune ușoară și integrare cu asistenți dedicați: Firebase, Google Cloud s.a.
Librăria MapBox utilizată în aplicație pentru partajarea locației, are avantajul utilizării unor hărți
netede și atrăgătoare din punct de vedere vizual pentru utilizatori. Platforma are, de asemenea,
elemente de bază pentru crearea, căutarea și navigarea hărților care se potrivesc scopului acestei
aplicații.
Cuvinte-cheie
PKI – Public Key Infrastructure;
SDK – Software Development Kit;
API – Application Programming Interface;
XML – Hypertext Markup Language;
UID – Unique Identifier;
UI – User Interface;
GPS – Global Positioning Systemș
P2P – Peer-to-Peer
IT – Information Technology
FCM – Firebase Cloud Messaging
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Abstract. The purpose of creating an interactive software, based on the transmission and reception
of private data that have a high degree of security is the essence of this application and offers a private
data transmission in the "peer-to-peer" mode. The implementation of the Google Firebase platform
in this application was intended to demonstrate the usefulness of many options of this platform such
as: Firestore - dynamic database, Authentication and security, Firebase Storage Cloud - file storage,
Firebase Cloud Messaging - creating notifications for mobile devices and how to implement them.
Equally major are the benefits of using the Android Studio development environment, it has an easy
connection and integration with dedicated assistants: Firebase, Google Cloud or MapBox library used
in the application for sharing location, has the advantage of using smooth and attractive maps visual
for users. The platform also has the basics for creating, searching and navigating maps that fit the
purpose of this application. The intelligent and fast response of the platform offers an optimal solution
for the application.

Keywords
PKI – Public Key Infrastructure;
SDK – Software Development Kit;
API – Application Programming Interface;
XML – Hypertext Markup Language;
UID – Unique Identifier;
UI – User Interface;
GPS – Global Positioning Systemș
P2P – Peer-to-Peer
IT – Information Technology
FCM – Firebase Cloud Messaging

Introducere
Ideea de a crea un soft pentru comunicare, bazat pe transmiterea de date private, ce are un
înalt grad de securitate, la moment se consideră o cheie spre succes pentru multe companii și echipe
din domeniul IT. Modalitatea privată de transmitere și recepționare a datelor este, de fapt, esența
acestei aplicații ce va oferi o transmitere de date de tip «peer-to-peer » în traducere fiind « de la
persoană la persoană ».
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Probabil mulți își dau întrebarea care e necesitatea unor astfel de transmisiuni private, sau
creării unei aplicații de așa gen? Răspunsul este simplu – nici o persoană nu dorește sa fie urmărită
în comunicările sale private cu alte persoane, nu dorește ca interacțiunile sale cu persoanele din
mediul on-line să fie stocate pe serverele companiilor private. Chiar dacă noi nu conștientizăm acest
lucru - el se întâmplă. Orice dispozitiv conectat la rețeaua globală își are o semnătura: începând de la
IP-ul personal până la ascunzișurile de genul VPN – numere IP virtuale create aliator. Ele sunt
descifrate, citite și analizate.
Așa companii cu nume sonore ca Signal, Telegram precum și cel mai mare furnizor de
comunicare WhatsApp, declară că utilizează cele mai securizate metode și tehnologii în domeniul
comunicării on-line. Aceste companii la moment folosesc modul de criptare « End-to-End
Encryption » - « Pe dispozitive » . Dar... cheia de criptare, decriptare oricum este furnizată de
compania care ne oferă aceste servicii și toate datele personale ( număr mobil, mesaje, email, etc. ),
vor fi stocate pe serverele lor. Orice date ale utilizatorului pot fi disponibile la prima cerere pentru cei
interesați.
Care ar fi soluția pentru a fi cât mai puțin vizibili? Cu o soluție în acest sens vine aplicația pe care am
elaborat-o împreună cu un coleg din USA ca bază fiind tehnologia deja existentă, prin intermediul
căreia se poate crea o rețea de partajare a datelor și comunicare de tip PRIVAT, sau mai bine spus
p2p (peer-to-peer). Această aplicație poate modela o mică rețea de socializare, elementul component
principal al căreia este o bază de date dinamice.
Vreau să menționez că transmisiunea de date realizată în aplicație, este bazată pe o tehnologie
nouă patentată, creata de o companie japoneză cu sediul în Statele Unite « Remote.IT ». Această
tehnologie este folosită pentru crearea tunelelor private de transmisiuni ale datelor. În proiect, această
tehnologie a fost implementată de către Nicolae Carabut - din echipa « Remote.IT ».
Partea mea a proiectului a fost crearea unei infrastructuri de comunicare între utilizatorii
aplicației, modelarea unei mici rețele de socializare între ei, elementul component principal al căreia
este o bază de date dinamică.
De asemenea am creat activitățile pentru autentificare, notificări, stocarea fisierilor,
navigare, design și alte nuanțe ce ține de sistema Android pe care rulează aplicația.
Aplicația este dezvoltată pe platforma Firebase de la Google, care este destinată pentru crearea
de aplicații mobile și web. Inițial Firebase era o companie independentă fondată în 2011, care în anul
2014, a fost achiziționată de Google. Această platformă oferă: Autentificare - cu cele mai utilizate
metode la moment, Bază de date dinamică, Stocarea Fișierelor, Notificări instantanee, Analitics
și multe alte posibilități toate fiind într-un singur loc și într-o singură consola: Firebase.
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Descriere Google Firestore Cloud
Cloud Firestore este o bază de date flexibilă și scalabilă pentru dezvoltarea aplicațiilor mobile,
web și de server de la Google Firebase. La fel ca baza de date Firebase de tip Realtime, păstrează
datele sincronizate între aplicațiile clientului prin “listeners” (ascultători) în timp real și oferă suport
offline pentru mobil și web, astfel încât putem construi aplicații receptive si interactiv-dinamice care
funcționează indiferent de latența rețelei sau de conectivitatea la Internet. Cloud Firestore oferă, de
asemenea, o integrare perfectă cu alte produse Firebase și Google Cloud, inclusiv funcții Cloud.
Capabilități cheie:
•

Flexibilitate: Modelul de date Cloud Firestore acceptă structuri de date flexibile,

ierarhizate. Stocare de date în documente, organizate în colecții.
•

Interogare expresivă: În Cloud Firestore, putem utiliza interogări pentru a prelua

documente individuale, specifice sau pentru a prelua toate documentele dintr-o colecție care
corespund parametrilor de interogare. Interogările pot include filtre multiple, înlănțuite și pot
combina filtrarea și sortarea.
•

Actualizări în timp real: La fel ca baza de date în timp real Realtime Database, Cloud

Firestore folosește sincronizarea datelor pentru a actualiza datele de pe orice dispozitiv conectat. Cu
toate acestea, este, de asemenea, conceput pentru a face căutări simple, preluate o singură dată.
Cloud Firestore oferă cele mai bune infrastructuri ale Google Cloud: replicare automată a
datelor în mai multe regiuni, operațiuni de loturi atomice și suport real pentru tranzacții. Cloud
Firestore este proiectat pentru a gestiona cele mai dificile sarcini de lucru ale bazelor de date din cele
mai mari aplicații din lume.
Cloud Firestore este o bază de date NoSQL găzduită în cloud, pe care aplicațiile iOS, Android
și web le pot accesa direct prin SDK-uri native. Cloud Firestore este disponibil și în Node.js native,
JAVA, Python, Unity, C ++ și SDK-uri Go, pe lângă API-urile REST și RPC.
Urmând modelul de date NoSQL al Cloud Firestore, putem stoca date în documente care
conțin câmpuri de mapare a valorilor. Aceste documente sunt stocate în colecții, care sunt containere
pentru documentele noastre pe care le putem utiliza pentru a vă organiza datele și a crea interogări.
Documentele acceptă multe tipuri de date: Array; Boolean; Bytes; Date and time; Floating-point
number; Geographical point; Integer; Map; Null; Reference; Text String.
De asemenea, se pot crea subcolecții în cadrul documentelor și putem crea structuri de date
ierarhice care cresc pe măsură ce baza de date crește. În plus, interogarea în Cloud Firestore este
expresivă, eficientă și flexibilă. Creați interogări superficiale pentru a prelua date la nivelul
documentului, fără a fi nevoie să recuperați întreaga colecție sau orice colecții imbricate.
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Se pot adăuga sortarea, filtrarea și limitele la interogări sau cursoare pentru a pagina
rezultatele. Pentru a menține actualizate datele din aplicații, fără a vă prelua întreaga bază de date de
fiecare dată când se întâmplă o actualizare, adăugați ascultători în timp real. Adăugarea de ascultători
în timp real la aplicația vă notifică cu un instantaneu de date ori de câte ori datele aplicațiilor clientului
dvs. ascultă modificări, recuperând doar noile modificări.
Putem proteja accesul la datele noastre în Cloud Firestore cu ajutorul Firebase Authentication
și Cloud Firestore Security Rules (regulile de securitate) pentru Android, iOS și Java Script, sau
Identity and Access Management (IAM) pentru limbile de pe server.
Logarea utilizatorului « Devices 360° »
Pagina de start a aplicației ne întâmpină cu 4 versiuni de logare : USB
Key, PKI, Incognito ID, E-Mail.
-

USB Key – Va fi nevoie de o cheie de securitate USB

ce se conectează la portul de intrare a dispozitivului mobil.
Acesta găzduiește un micro cip cu toate protocoalele de securitate și
codul care îi permite să se conecteze cu servere și să vă verifice
identitatea.
-

Un certificat PKI - este un document semnat digital care

poate fi comparat cu o carte de identitate fizică sau cu
un pașaport. Un certificat PKI. Este folosit pentru a identifica și
autentifica utilizatorii atunci când comunică prin rețele de securizate și
este o identitate digitală de încredere. Un certificat PKI se mai numește
și certificat digital.
-

Fig.1 Pagina pentru

Incognito ID – Este o modalitate de logare care va oferi

logare

utilizatorului să se autentifice in orice mod, cu orice nume de utilizator
și parola. Dar securitatea scade drastic în cazul utilizării unei parole
slabe.
-

E-Mail - La moment este conectat doar serviciul de logare prin intermediul email,

celelalte modalități de logare sunt in proces de implementare.
Pentru logarea in aplicație am folosit metoda de logare prin e-mail oferita de Firebase cu
specificul Passwordless ce oferă o securitate maxima la moment, deoarece nu permite stocarea
parolei utilizatorului nicăieri, este una unica, generata de sistema Firebase Authentication și poate
fi utilizată doar o singura dată la momentul logării, după care validitatea ei expiră.
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În momentul înregistrării, un e-mail de confirmare cu un link unic de logare care este valid
doar pentru o singura accesare, va fi transmis pe poștă și va permite logarea în aplicație. De
menționat codul de logare ce va fi citit de aplicație se generează doar in momentul unui click pe
link. Metoda de autentificare a utilizatorului prin e-mail de tip Passwordless se activează în
secțiunea Autentification → Metoda de Conectare din consola Firebase. După autentificarea
reușită, utilizatorul are acces la toate opțiunile aplicației. În momentul autentificării reușite
utilizatorul are acces la toate opțiunile aplicației. Pentru a demonstra funcționalitatea aplicației
« Devices 360° » și interacțiunea între utilizatori am creat 2 conturi Google dar pot fi și alte
platforme de servicii e-mail :
#user1 : ust.2021.user1@gmail.com / #user2 : ust2021.user2@gmail.com
Video prezentarea autentificării in timp real: https://youtu.be/Qllrrs0qEmc

Fig. 2 Consola Firebase - Autentificare

Înregistrarea dispozitivului în baza de date Firestore
■ Activitatea de bază are ca design un layout scris în XML și este citit
și « alimentat » de codul JAVA.
■ Imaginea din dreapta prezintă pagina de start după Login reușit:
■ Un meniu expandabil;
■ Numele dispozitivului si modelul ( se citește in momentul de start a
aplicației );
■ Contul cu care utilizatorul sa autentificat ;
■ În momentul startului aplicației se depistează rezoluția ecranului și
vom avea o « iconiță » de tip telefon sau tabletă ;
■ O altă « iconiță » va fi receptivă la ce PROVIDER a fost folosit ca
Autentificare Google sau altul.

Fig.3 Pagina de start
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■ Un buton « + » pentru adăugare în baza de date a dispozitivului sau
mai bine spus « Înregistrarea » ;
4 Butoane pentru navigare între opțiunile aplicației: Chat, Screens, Map, Files ;
Un simplu click pe « + » va iniția procedura de adăugare a dispozitivului în baza de date Firestore.
Se vor citi toate datele necesare din aplicație și sistema Android, pentru a crea un pașaport unic al
dispozitivului plus anumite date - valori specifice necesare pentru Notificări și comunicarea privată
și sub-colecții goale pentru stocarea datelor a viitorilor parteneri de interacțiune. La fel pe lângă
înregistrarea dispozitivului in Firestore are loc și conectarea serviciului pentru crearea conexiunilor
- tunel de tip « peer-to-peer », creându-se un cont pentru dispozitiv și pe platforma lor.
Identificatorul dispozitivului nou creat este un String concatenat din 2 valori: ID-ul unic a
sistemei Android instalată pe dispozitiv și FirebaseUserID primit și generat la Autentificare. Cheia
de apelare spre un dispozitiv prin urmare este: 1. Account – Cheie publica; 2. Device ID – Cheie
privata;
Concatenarea a doua coduri unice in baza de date va permite înregistrarea pe același cont
(email) mai multe dispozitive cu ID personalizate, Android-ID va fi pentru fiece dispozitiv diferit,
UID va fi același de fiece data. Exemplu final a identificatorului unic pentru dispozitivul înregistrat
va fi:
4b5ry6Kb5c75dc2akYi4dKS7Lo9u3kG9aP4kMjcJDNP2
Valorile stocate în pașaportul dispozitivului vor fi: Account; Black List; Account List Chat;
Account List Files; Account List Screens; Account List Location; Android Version; Messaging Token;
Creation Stamp; Device Name; Device Unique ID; User Name; User Image; Remote.IT ID; Google
User; Phone or Tablet; Firebase User ID ș.a..
Accesând link-ul de mai jos puteți urmări procesul înregistrării in baza de date Firestore,
creării utilizatorului și a pașaportului pentru dispozitiv: https://youtu.be/IYOR5wUuTgA
Pentru a seta dispozitivul fizic dar și a gestiona interactiv
baza de date, invitațiile trimise partenerilor, lista neagra
și altele, am creat un buton « Settings » ce va citi toate
datele necesare despre dispozitiv din baza de date.
Fig.4 Cardul dispozitivului creat

Activitatea unica ce se deschide ca intenție a unui click
pe buton și se va prezenta ca o

fereastra pentru setările dispozitivului selectat. Dispozitivele pot fi mai multe pentru un singur cont
datorita autentificării si ID – ului dispozitivului. În urma unui click pe buton, vom primi exact ID-ul
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documentului sau altfel zis ID a dispozitivului si voi pasa datele citite din baza de date spre următorul
Activity (Settings), utilizând intenție cu parametru Bundle (pachet de date). Datele citite vor avea un
caracter unic (cheie : contul / cheie : ID - Dispozitiv ). În fereastra setărilor avem un Info Box cu:
■ Numele utilizatorului ; Numele dispozitivului; Contul înregistrat ; Imaginea selectată
pentru dispozitiv ;
■ 4 Butoane de tip Switch ce vor interacționa cu baza de date și vor transmite
partenerilor disponibilitatea pentru interacțiune ;
■ 2 Butoane pentru modificarea numelui utilizatorului și a dispozitivului ;
■ 1 Buton pentru ștergerea dispozitivului din baza de date și din listele partenerilor ;
■ 5 Blocuri cu casete de introducere a textului pentru adăugarea partenerilor, spinnere
pentru vizionarea conturilor cu care avem deja conexiune, butoane pentru adăugare și ștergerea
conturilor din baza de date și gestionarea listei negre pentru conturile nedorite.
În opțiunile de adăugare și ștergere sunt implementați algoritmi pentru parcurgerea și căutarea în baza
de date a dispozitivelor atașate de contul introdus, ce vor șterge sau adăuga dispozitivul utilizatorului
atât în colecția personala cât și în colecția partenerului de interacțiune. Butoanele de tip « Switch » în
baza de date sunt de tip boolean, pentru a seta statutul utilizatorului „accesibil” sau „neaccesibil” și
sunt reprezentate de imagini în doua culori: verde / roșu.
Modificarea va fi vizibila în UI dar și în cardul cu informații a partenerului.
https://youtu.be/YLsxoloyOG4 ;
https://youtu.be/scbQ7L2gs7M ;
Modificarea informației despre dispozitiv si utilizator sau ștergerea
dispozitivului din baza de date este posibilă prin interacțiunea cu butoanele
create.

Fig.5 Pagina setării
Fig.6 Butoane interactive
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dispozitivului

Un simplu Click pe buton va
apela

funcția

changeDeviceName()

sau

changeUserName()

ce

va

modifica câmpului „name” sau
„device” de tip STRING in
Firestore, citind datele de intrare
noi

casetă

dintr-o

de

tip

InputText ce ne va permite
introducerea

numelui

nou a

utilizatorului sau dispozitivului și
ulterior va rescrie instantaneu
informația in baza de date;

Fig.7 Dispozitivul înregistrat VS pașaportul dispozitivului în
Firestore

Numele noi vor fi modificate doar
in pașaportul dispozitivului ;

Dacă utilizatorul deja și-a partajat dispozitivul cu alți parteneri de comunicare pentru a nu crea confuzie
aceste modificări nu vor fi aplicate și la ei. Dar următoarele conexiuni deja vor utiliza numele noi.
Video exemple: https://youtu.be/8GBLf-UzUM8 ;
https://youtu.be/eP83QrN-ogE ;
Modificarea imaginii pentru dispozitiv se executa printr-un LongClick pe imagine și are
implementată în proiect conexiunea cu opțiunea STORAGE oferită de Firebase pentru stocarea
fișierelor.
După încărcarea imaginii
selectate

din

galeria

dispozitivului în Firebase
Storage, va fi primit ca
răspuns un link, care va fi
stocat

in

pașaportul

dispozitivului
Firestore
user_image;

în

din
câmpul
local

în

aplicație va fi rescrisă și

Fig.8 Modificarea imaginii VS pașaportul dispozitivului în Firestore
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variabila

ce

răspunde

pentru afișarea imaginii.
Librăria Glide conectată în proiectul Android ne va ajuta să convertim link-ul în imagine.
https://youtu.be/SGIJHC77whw
Procesul de ștergere este unul destul de complex
din motivul securității Firestore ce nu permite
ștergerea
Fig.9 Buton interactiv

documentelor

fără

ștergerea

in

prealabil a sub-colecțiilor.

Deci ștergerea se va executa începând cu ultima colecție creată și documentele stocate în ea
spre cea inițială. Pentru a șterge dispozitivul nostru din baza de date nu pare complicat, dar ștergerea
de la toți partenerii noștri unde am dat acces informației despre dispozitiv, a fost o idee ce am vrut sa
o implementez.
Pentru a șterge anumite date stocate in baza de date securitatea conceptuala a bazei de date
Firestore a fost împărțită simplu in 2 părți de Google : Documente / Colecții. Documentele pot conține
date de diferite tipuri (descriere Firestore mai sus) dar si colecții (multiple) ce pot si ele sa conține
documente (cu alte tipuri de variabile,.. colecții, etc.) in așa mod e structurata ierarhia Firestore.
Pentru a șterge documente sau colecții e nevoie de parcurs mai mulți pași. E necesar de parcurs
ștergerea de la final spre început - începând cu ultima colecție creata spre cea inițiala. Nu putem șterge
un document ce conține colecții si invers nu putem șterge documente stocate in colecții. Acest mod
de abordare e unul motivat prin securizarea datelor dar din punctul meu de vedere e conceput pentru
a fi un business.
Pentru a șterge dispozitivul de la parteneri am creat cicluri de tip FOR care citind conturile
partenerilor din pașaportul dispozitivului parcurg toate colecțiile lor unde se păstrează informația
noastră ștergând toate datele partajate. Paralel același lucru se întâmplă și în sub-colecțiile
utilizatorului. În momentul ștergerii dispozitivului nostru de la partener se citesc datele lui și o alta
funcție va șterge dispozitivul partenerului din sub-colecțiile noastre. Este un algoritm destul de
complicat și complex din cauza ca nu cunoaștem ID Dispozitivului – este o cheie privata. Cunoastem
doar contul. Respectiv se fac parcurgeri ale tuturor documentelor scrise în sub-colecția cu dispozitive
ale partenerului.
https://youtu.be/aLoPKv_AXv0
Partajarea informației despre dispozitiv si utilizator
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Pentru a partaja informația dispozitivului partenerilor de
aplicație și crearea conexiunilor am folosit aceiași idee a
utilizării contului ca și o cheie pentru invitație.
Fig.10 InputText / Spinner
Butoane interactive
In casetele de tip InputText vom introduce contul cu care dorim sa ne conectam, dacă așa
cont exista vom citi informația despre dispozitivul / dispozitivele lui și le vom adaugă in sub-colecția
noastră cu datele citite din pașaportul partenerului și paralel vom scrie în sub-colecția partenerului
date despre dispozitivul nostru.
Butonul ADD are ca metoda onClickListener() și va putea verifica datele introduse
înaintea transmiterii informației in baza de date.
-

Verificam daca este e-mail;

-

Verificam daca TextInput nu este gol;

-

Adăugare in spinner-ul de mai jos ce este containerul despre conturile partajate anterior

(răspunde de partea informativa a UI) ;
Răspunde de eliminarea dublurilor de conturi – daca in spinner-ul de mai jos contul ce

-

se introduce deja exista nu vom putea parcurge următorii pași ce răspund de adăugarea in baza de
date;
-

Închiderea forțata prin cod a tastaturii ANDROID;
Daca toate verificările de sus au fost parcurse trecem la verificarea și înregistrarea în

baza de date :
-

Se apelează baza de date ;

-

Se verifica daca contul (email) exista in baza de date ;
■ DA / NU (in caz false se va informa utilizatorul ca contul introdus nu are semnătura/
înregistrare )

-

Se apelează baza de date si se citește informația despre dispozitivele contului introdus

daca sunt mai multe 1+ ;
-

Se citește daca contul apelat nu are in baza “LISTEI NEGRE” contul persoanei care

solicita conectarea;
■ DA / NU (in caz false se va informa utilizatorul ca contul introdus nu este disponibil) ;
În sub-colecții se creează documente cu un ID unic al dispozitivului și cu minimum de date
necesare pentru a putea interacționa. (mini-pașapoarte ale dispozitivelor). Pentru a putea pe viitor
vizualiza sau șterge conturile partenerilor ele sunt adăugate și în listele pentru managementul
conturilor din pașapoartele dispozitivelor. https://youtu.be/paoT1iMK5WU
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Ștergerea contului partajat din baza de date.
Procedura de ștergere e una puțin mai simpla, butonul
REMOVE la fel ca si cel ADD are metoda onClick
ce are o funcție atașată ce va șterge din sub-colecțiile
Fig.11 Spinner cu cont

partenerului mini-pașaportul dispozitivului nostru,

paralel ștergând și de la noi datele și pașaportul partenerului.
Aceleași metode și proceduri pentru adaugarea conturilor sau ștergerea lor sunt folosite pentru toate
ferestrele din setările dispozitivului diferența fiind doar în adresarea către sub-colectiile din baza
Firestore, fiind 4 la numar: Device List Chat Sharing ; Device List File Sharing ; Device List
Location Sharing ; Device List Screen Sharing.
La fel se șterg email-urile și din listele de tip Array răspunzatoare pentru managementul conturilor.
https://youtu.be/nhRdzGqRkq4
Setarea listei negre (BlackList)\
Pentru a preveni accesul persoanelor ce doresc adăugarea
contului utilizatorului ca contact in lista sa de conturi si
ulterior accesul am creați opțiunea BlackList ce exista si
Fig.12 Blocul pentru gestionarea listei

in setările de baza a dispozitivului. Procedura de adăugare

negre

si ștergere din BlackList este similara ca si in cazul

■ Private Chat
■ File Sharing
■ Location Sharing

partajării

contului

spre

un

potențial

/

viitor

-

partener/dispozitiv ; account / device, dar își are specificul
sau.

■ Screen Sharing
BlackList in varianta setării generale a dispozitivului ne va permite sa introducem contul
unui viitor sau potențial partener pentru toate opțiunile aplicației. Adăugând contul dorit in caseta de
tip TextView vom citi datele si vom adaugă in baza de date in câmpul pașaportului dispozitivului account_blacklist. La fel va fi adăugat in spinner (caseta de mai jos ) – depozit pentru conturi. În
momentul introducerii contului nostru de către partener codul ce răspunde de conectarea intre 2
utilizatori verifică daca contul introdus nu exista in Lista Neagra. Daca contul există, conexiunea nu
va fi posibilă. Ștergerea este un procedeu simplu de apelare spre baza de date cu o funcție simpla :
- getSelected_blacklist întoarce un String selectat in Spinner (lista de conturi);
Metoda onClick pentru butonul REMOVE va șterge contul selectat din lista :
- account_blacklist.
https://youtu.be/a-ofbKLoAlI
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Interfața utilizatorului « Devices 360° »
Interfața

de

interacțiunea

baza

utilizatorului

cu

opțiunile

activity_main.xml

este

pentru
aplicației

construita

din

o

activitate de baza dirijata de main.java si
conține o mulțime de widget-e, TextInput,
TextView,

ImageView,

NavigationView,

Toolbar, Button, View (divideri) încapsulate in
layouturi

de

tip

LinearLayout,

ConstraintLayout,
DrawerLayout.

FrameLayout,
Pentru

interacțiunea

cu

opțiunile aplicației este construită din o
activitate

de

baza

ce

are

încapsulate

Fig.13

Fragmente pentru fiecare opțiune a aplicației.
Ferestrele opțiunilor Screens, Chat, Map, Files sunt create prin FragmentView pentru a da aplicației
și UI o viteza de deschidere și interacțiune mult mai rapida decât un Activity simplu.
De asemenea este implementat și un meniu cu imagini - text de tip shortcut ce ne ofera o
navigare spre pagini. În antetul meniului este reprezentată informația depre contul conectat în
aplicație. Video prezentarea in timp real a accesării meniului, butoanelor si Fragmentelor:
https://youtu.be/up9LQbk50IM
Pentru a citi datele stocate în baza de date « Firestore » partajate cu noi și a crea carduri de
vizită interactive a partenerilor avem nevoie de un Adaptor, un Constructor și metodele
necesare pentru integrare. Adaptorul pentru cardurile de tip Share ce este carte de vizita a partenerului
pentru utilizator are la baza si un TEMPLATE - fișier de tip XML cu numele :
card_shared_devices_template.xml.
Toate imaginile, textele create ca design vor fi “umplute” cu datele citite din baza de date
Firestore din colecțiile ce fiece utilizator le are stocate in Documentul dispozitivului curent.
De apariția dinamică a cardurilor răspunde un container de tip RecycreView integrat în
Fragmentul ferestrei, care are un ascultător ce monitorizează sub-colecțiile din baza de date în caz
dacă câmpurile documentelor sunt modificate, adăugate sau au fost șterse documente din subcolecțiile sale.
De asemenea pentru adăugarea partenerilor avem posibilitate să adăugam contul nemijlocit
din fereastră cu ajutorul butonului « + ». Codul de adăugare este identic ca și cel din setările
dispozitivului.
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Fig.14 Colecția si datele partajate din baza de date pentru dispozitivul utilizatorului curent in
secțiunea Chat Sharing
Alta opțiune implementata pentru cardul de vizita este « onSwiped » – va permite ștergerea
din baza de date a utilizatorului dispozitivul si contactul ce a fost distribuit si paralel ștergerea din
baza de date a partenerului a dispozitivului curent a utilizatorului.
Este ștergere paralela practic identica ca si in meniul Settings a dispozitivului.
■

Pentru ștergere este pasată

ca direcție mișcarea in stânga ;
■

Pentru a permite sa fie intact

un layout color ce este implementat in XML metoda
onChildDraw este necesara prin rescriere @Override atașată
de RecyclerView;

Fig.15 Swipe left

https://youtu.be/a6GqI4ib12A
Exact aceeași procedura este implementata si pentru onSwiped în dreapta ce va permite
adăugarea dispozitivului in « lista neagra ». Adăugarea in lista neagra e la fel ca si ștergerea
dispozitivului prezentata mai sus plus avem si adăugarea contului in Array-ul utilizatorului si
dispozitivului curent ce răspunde de conturile listei negre si nu va permite adăugarea dispozitivului
curent de contul înscris.
https://youtu.be/LKsaq_1aXQ4
Pentru modificarea numelui a partenerului am implementat
metoda « LongClick » direct pe numele de pe card.
Modificarea numelui se va petrece doar în sub-colecția
utilizatorului.

Fig.16 Modificarea numelui a

https://youtu.be/7Lrz2rE27sk

partenerului

Ultima opțiune din fereastra pe care o prezint este « SEARCH » - „caută”.
Căutarea partenerului după numele contului este binevenita din motivul daca sunt mult mai mulți de
parteneri activi in lista de contacte si e nevoie de căutat rapid contactul. Deci imaginea de tip
« LUPA » are atașată un ClickListener ce va rezulta cu afișarea unei casete de introducere a textului.
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Caseta de introducere a textului are un ascultător atașat de ea si ca rezultat a modificării textului va
apela funcția de creare a Cardurilor ce are ca parametru un String , respectiv funcția:
private void myDeviceCardsConstructor(String s) ce are un interogator de tip « Query » cu
parametru de afișare (String s):
Query

query

=

FirebaseFirestore.getInstance()

.collection("users")
.document(RuntimeInfo.Instance().CurrentAccountID).collection("devices")
.document(RuntimeInfo.Instance().CurrentDeviceID)
.collection("device_list_chat_sharing").orderBy("account")
.startAt(s.toLowerCase())
.endAt(s.toLowerCase() + "\uf8ff");
Video prezentarea in timp real a modului de căutare a conturilor partajate o puteți urmări accesând
linkul: https://youtu.be/hgVmwNrQnxQ
Implementarea Firebase Cloud Notification
Fiind o soluție de la Firebase Cloud Messaging, (FCM) am implementat conform
documentației oferite această opțiune în aplicație pentru a transmite și primi notificări.
Pentru utilizare clienții aplicației Android au nevoie de minim un SDK (versiune Android) : 4.1.
Implementarea in sistema Android este destul de simpla și descrisă cu lux de amănunte in
documentația oficiala Firebase.
La momentul înregistrării dispozitivului primim un Token unic ce permite primirea
notificărilor. Utilizatorul ce transmite notificarea printr-un click-ul pe butonul SEND - Message,
modifică variabila « NOTIFY » din sub-colecția partenerului. Un Trigger - declanșator creat în
opțiunea Function din Firebase va asculta variabila « NOTIFY » de tip boolean dacă a fost
modificată și citind Token-ul dispozitivului din aceiași colecție va crea o Notificare pe dispozitivul
lui. În momentul unui click pe notificare se va deschide aplicația în opțiunea care a fost transmisă ca
intenție, Chat sau Location, paralel creându-se un tunel privat între cei 2 utilizatori pentru a
comunica.
Declanșatorii (triggers) Cloud Firestore
pentru Cloud Function sunt opțiuni beta cu
unele limitări: poate dura până la 10
secunde pentru ca o funcție să răspundă la
modificările din Cloud Firestore.

Fig.17 Notificare primită
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Video prezentare in timp real a modificării statutului de notificare „notify” și a primirii
notificării de către Utilizatorul #2 : https://youtu.be/K9UrMTIdHiw https://youtu.be/bVcN12A0pnI
Integrarea harților MapBox SDK și MapBox Navigation API în opțiunea Share Location a
aplicației « Devices 360° »
Aplicația « Devices 360° » își are ca scop si împărțirea locației utilizatorului cu partenerul sau
cărui partajează aceasta opțiune. Pentru a fi obținuta aceasta performanta am avut nevoie de
implementarea unui PROVIDER de harți si susținere de tip SDK. In momentul conceperii opțiunii
date am ales cea mai optimala la momentul dat Google Maps SDK, implementând SDK in proiect
am avut de susținere documentara si exemple, dar analizând preturile finale pentru a folosi harta data
daca vom avea ca utilizatori si chemări de API extra multiple am hotărât sa renunț. Ca rezultat a
analizei am hotărât sa implementez MapBox SDK.
MapBox - este un furnizor american de hărți online personalizate pentru site-uri web și
aplicații având in opțiuni pentru dezvoltatori implementarea simpla si la fel de plina de exemple care
pot ajuta si începătorii dezvoltatori.
API-urile, SDK-urile și datele de actualizare live ale hărților oferă dezvoltatorilor
instrumente pentru a crea experiențe de cartografiere, navigare și căutare.
Pentru start avem nevoie de importarea in proiect a dependentelor / librăriilor in Build.gradle
din Android Studio. In Manifestul Android avem nevoie de setarea permisiunilor pentru a citi locația
dispozitivului.
Aceste permisiuni nu au tangenta directa cu librăria MapBox sunt permisiuni generale pentru
a primi locația dispozitivului :
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
Creând un cont pe platforma MapBox putem obține un Token pentru platforma / aplicația
noastră ce îl vom salva in fișierul strings.xml pentru a putea citi ulterior sau schimba:
■

Pentru a crea harta in fereastra aplicatiei se foloseste containerul lor de tip MapView,

contentul fiind încarcat simplu cu ajutorul codului JAVA în momentul inițializării. Am creat 4
butoane: Transmiterea locației; Cererea locației; Crearea rutei intre 2 utilizatori; Stabilirea locației
utilizatorului pe hartă.
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-

Butonul Send Location

va transmite partenerului cu un
interval de 3 secunde geolocatia
utilizatorului cu ajutorul unui
LOOP.
-

Butonul Ask Location

va

înștiința

partenerul

prin

Fig.18 Activitatea de partajare a locației

intermediul unui Toast (fereastră
informativă) că i se
cere locația lui pentru a putea fi creata o ruta intre ei.
-

Butonul Get Route va crea o ruta între cei 2 utilizatori.

-

Butonul de “stabilire a locației” va afișa pe harta locația utilizatorului.

-

Butonul de “stabilire a locației” va afișa pe harta locația utilizatorului.

Fiecare dintre ele are funcționalitatea sa implementata cu ajutorul codului JAVA. In activitatea
MapBox.java vom crea variabile necesare MapBox:
-

MapView – obiect de tip View (grafic) ;

-

MapBox Map – obiect de tip harta (API grafic) ;

-

NavicationMapRoute – obiect ce răspunde de crearea poli-liniilor (intre 2 sau mai multe

puncte de locație – “LatLng”) ;
-

BuildingPlugin – obiect ce implementează in MapBox Map vizionarea in 3D a clădirilor;

Setarea stilului de afișare pentru marcheri pe harta :
-

Fotografia „Partenerului” este un String inițializat ca variabila si va fi citita din Drawable –

arhiva locala a proiectului ca imagine dar codul imaginii va fi primit din intenția transmisa in
momentul intrării in Activitatea MapBox ca si celelalte variabile necesare pentru UI (user
interface).
partnerPhoto = intentParams.getString("partnerPhoto");
Cu ajutorul lui este creat Marker-ul ce va putea fi amplasat pe harta interactiva. Respectiv aceeași
modalitate de creare a stilului pentru Marker-ul utilizatorului se va folosi doar cu mici modificări
pentru « iconița » (icon).
Numele și ID-ul dispozitivului a partenerului la fel sunt transmise prin parametru a Intenției de intrare
in activitatea Map a aplicației.
partnerDeviceID = intentParams.getString("partnerDeviceID");
partnerName = intentParams.getString("partnerName");
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Pentru a putea citi locația dispozitivului declararea in Manifestul aplicației nu este suficienta e nevoie
de două verificări suplimentare pentru :
-

GPS-ul dispozitivului este activ

-

Acces permis pentru citirea locației pentru aplicație ;

Pentru a transmite datele locației utilizatorului către partener utilizăm butonul « SEND
LOCATION » ce are atașat pentru el un ClickListener :
Se verifica daca modulul GPS este conectat si permisiunea de localizare pentru aplicație a fost

-

acordata ;
-

Se inițializează locația dispozitivului prin funcția initData() ;

-

Se începem sa preluam locația dispozitivului cu ajutorul funcției startLocationUpdate() ce va

avea ca rezultat Callback umplerea variabilei de tip LatLng (latitudine, longitudine) cu date si are
un Looper cu o frecventă de actualizare de 3000 ms;
Pentru a viziona locația pe harta funcția userMarkerOnMap() ne va crea Markerul utilizatorul

-

pe harta propriu zisă ;
Așa precum la fiece 3000 ms se actualizează locația si modificarea variabilei

-

userLatLong cream si un Runnable() cu un Handler ce va avea un delay la fel de 3000 ms ;
sendLocationButton = findViewById(R.id.sendLocation);
sendLocationButton.setOnClickListener(c -> {
if (isMapsEnabled() && mLocationPermissionGranted) {
initData();
startLocationUpdates();
myRunnable = new Runnable() {
public void run() {
if (userLatLong != null) {
Toast.makeText(getApplicationContext(), userLatLong.toString(),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
userMarkerOnMap();
}
myHandler.postDelayed(this, UPDATE_INTERVAL_IN_MILLISECONDS);
}
};
myHandler.post(myRunnable);
Toast.makeText(this, "Your location is sending to partner", Toast.LENGTH_LONG).show();
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} else {
getLocationPermission();}});
Video prezentarea in timp real de localizare a utilizatorului si transmiterii datelor spre partener
o puteți urmări accesând linkul: https://youtu.be/y3eOKKFkm3w
Pentru a crea o rută intre 2 puncte se folosesc variabile de tip LatLng. Ruta va putea fi creată
doar dacă ambele variabile vor avea date de tip Longitudine, Latitudine și nu vor fi nule. Pentru a
umple variabila utilizatorului cu date de geolocație va fi nevoie de activat modului GPS din
dispozitiv, dacă modulul nu este activ am implementat crearea unei notificări ce va ajuta utilizatorul
să activeze permisiunile de utilizare a locației pentru aplicație și activării modulului GPS. Aceste
metode sunt atașate de butonul « Locație ».
Ruta creată este generata de API – ul MapBox și ne va crea o « polilinie » între cei 2 utilizatori,
o rută optimizată pentru cel mai scurt traseu ca timp și distanță luând în considerare traficul din zona.
La momentul creării rutei se vor
activa alte 2 butoane, primul este
pentru ștergerea rutei și celălalt
pentru activarea Navigării în
timp real de la Punctul A al
utilizatorului spre Punctul B al
partenerului.

Fig.19 Ruta creata intre punctele A/B

Video prezentarea de crearea rutei intre doua puncte (doi utilizatori):
https://youtu.be/Y2Bed653ohs
Librăria MapBox ne permite sa utilizam API – ul sau pentru navigare cu o implementare
simpla. În momentul creării rutei intre doua puncte se face vizibil si butonul NAVIGATION care
va răspunde pentru startul navigării in timp real intre doua puncte A/B.
-

Un click pe butonul navigării ne va deschide fereastra pentru navigare în timp real, susținută

și de instrucțiuni vocale.
-

NU e necesar de creat Activitate specială, ea va folosi același container ca și pentru Hartă –

un MapView (mapbox.mapboxsdk.maps.MapView) având ca suport un cod JAVA ce solicită
doar 2 puncte de tip LatLng (latitudine, longitudine).
Obiectul NavigationLauncherOptions și variabila „options” va stoca variabila „currentRoute”
obținută prealabil ca ruta de direcție ca răspuns din obiectul NavigationRoute.builder;
currentRoute = response.body().routes().get(0);
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Lansarea Navigației:
navigate.setOnClickListener(c -> {
if (currentRoute != null) {
NavigationLauncherOptions options = NavigationLauncherOptions.builder()
.directionsRoute(currentRoute)
.build();
NavigationLauncher.startNavigation(this, options);
} else {
Toast.makeText(this, "Insufficient data for navigation", Toast.LENGTH_LONG).show();}});
Video prezentarea in timp real a utilizării navigației MapBox intre doua puncte (doi
utilizatori): https://youtu.be/IDAJjGM-VPc
NOTĂ: La moment opțiunile de transmitere a datelor sunt încă în proces de dezvoltare și pentru a
demonstra funcționalitatea codului implementat am setat forțat geolocația partenerului cu
coordinatele Universității de Stat din Tiraspol.
Concluzii
După cum a fost menționat în introducere aplicația « Devices 360° » la moment se află încă
în proces de dezvoltare. Ulterior vor fi dezvoltate și celelalte opțiuni ale aplicației și sper ca va avea
o evoluție de succes.
Implementarea platformei Google Firebase în prezenta aplicație a avut ca intenție
demonstrarea utilității multor opțiuni ale acestei platforme precum: Firestore – baza de date
dinamica, Autentificarea si securitatea sa, Storage Cloud – depozitarea fișierelor, Cloud
Notification – crearea notificărilor pentru dispozitive mobile precum și modalitatea de implementare
a lor.
Studiind această platformă am ajuns la concluzia că unele dintre beneficiile utilizării Firebase
sunt :
-

Crearea aplicațiilor mobile fără suport de backend server;

-

Sincronizarea datelor în timp real în aplicație;

-

Afișarea rapidă a datelor în aplicație;

-

La fel ca alte caracteristici Firebase, Firebase Cloud Storage se integrează cu autentificarea

Firebase pentru a oferi un mediu securizat utilizatorilor finali;
-

Autentificarea rapidă fără multe linii de cod folosind e-mail și parolă, autentificare telefonică,

Google, Facebook, Twitter, autentificare Github și multe altele;
-

Notificările de tip „PUSH” ;

-

Stocare în Cloud a fișierelor;
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-

Rapoarte de analiză și erori ;
La fel de majore sunt și beneficiile utilizării mediului de dezvoltare Android Studio. Este

elaborat special pentru a crea aplicații Android, instrumentele mediului sunt predestinate pentru a
crea doar aplicații Android și nu exista neclarități precum în Eclipse sau Visual Studio. Android
Studio oferă facilitați pentru afișarea unei demonstrații a designului creat în XML. Sunt multe chei
scurte pentru a scrie codul în mod rapid, astfel încât timpul pentru a crea o aplicație Android se reduce
drastic.
Fiecare actualizare a mediului de dezvoltare Android Studio, oferă funcții noi și metode
îmbunătățite, facilități pentru prezentare și testare, precum și pentru crearea dispozitivului virtual
Android (emulator). Implementarea debugging-ului integrat pentru analiza codului este la fel de
neprețuit. Posedă o conexiune ușoară și integrare cu asistenți dedicați cu Firebase, Google Cloud s.a.
Limbajul JAVA studiat la universitate și folosit în dezvoltarea aplicației, este cunoscut ca
unul dintre cele mai apreciate limbaje de programare din vremea noastră. Mai mulți specialiști
consideră că JAVA este unul dintre cele mai eficiente limbaje de programare create vreodată.
Implementarea JAVA în Android Studio mi-a dat posibilitate sa creez aplicația « Devices 360° »
mult mai simplu și rapid datorita multiplelor posibilități ale acestui limbaj.
Librăria MapBox utilizată în aplicație pentru partajarea locației, are avantajul utilizării unor
hărți netede și atrăgătoare din punct de vedere vizual pentru utilizatori. Platforma are, de asemenea,
elemente de bază pentru crearea, căutarea și navigarea hărților care se potrivesc scopului acestei
aplicații. Răspunsul inteligent și rapid al platformei oferă o soluție optima pentru aplicație. MapBox,
concepută ca soluție de date pentru dezvoltatori, mi-a oferit posibilitatea de a proiecta aplicația după
propriile criterii.
NOTĂ: Codul deplin a metodelor, funcțiilor, descrierea detaliată ale lor precum și viziunii mele
asupra implementării platformei Firebase și creării aplicației « Devices 360° » este descris detaliat
în teza mea de licență - « CREAREA APLICAȚIEI MOBILE « DEVICES 360° »

PRIN

IMPLEMENTAREA PLATFORMEI FIREBASE GOOGLE CLOUD » – UST, Chișinău, 2021.
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TEHNICI DE MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE A SITE-URILOR
TECHNIQUES FOR MODERNIZING AND STREAMLINING SITES
Dordea Pavel, student,
Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, UST
Rezumat. În articol sunt prezentate etapele privind procesul de modernizarea și eficientizarea a siteurilor. Experiența descrisă se bazează pe procedurile actuale de modernizarea a site-ului Institutului
de Matematică și Informatică ”V. Andrunachevici” din Chișinău.
Cuvinte-cheie: site, template, CMS, plug-in, sistem de operare
Abstract. The article presents the stages regarding the process of modernization and efficiency of the
sites. The described experience is based on the current procedures for modernizing the site of the
Institute of Mathematics and Informatics “V. Andrunachevici ”from Chisinau.
Keywords: site, template, CMS, plug-in, operating system

1. Scurt istoric privind dezvoltarea site-urilor
Este cunoscut faptul că internetul a început să se dezvolte în anii 1980 mai mult ca o formă de rețea
între calculatoare. Până în anul 1990 internetul era cunoscut ca tehnologie privind transmiterea
informației – poștă electronică. Așa dar internet încă nu înseamnă crearea site-urilor. Abia în anul
1990 a fost constituit primul server web de către Centrul European pentru Cercetări Nucleare, celebru
azi ca CERN, cu sediul in Geneva. Tot la CERN s-a creat primul browser care folosea prima forma
a limbajului HTML, fără de care astăzi nu ar putea exista un site pe internet.
Ceea ce este mai puțin știut, este faptul ca un student pe nume Nicola Pellow realizează primul
navigator in mod linie, care schimbă practic fata internetului. Apoi este prezentat ca un navigator web
cu interfața grafica, care permitea accesul la fișiere hypertext.
Tot din anul 1991 este necesara crearea de servere web, pentru funcționarea corespunzătoare a
navigatorului si a editorului de pagini web. Practic, lua naștere WWW-ul de astăzi. Doi ani mai târziu,
in 1993, in lume existau deja 50 de servere web si toate funcționale. Urmând ca in cel mai scurt timp
sa se creeze prima companie ce avea ca activitate administrarea de servere web.
După anul 1991 internetul a explodat și crearea paginilor web a devenit o normalitate.
Argumente în acest sens sunt că în prezent accesul la internet se poate face de ori unde cu aproape
orice tip de dispozitiv portabil, telefon, tableta, laptop.
Nu mai este nevoie de un calculator, de un server, cu legături complexe sub atenta supraveghere a
specialiștilor. Internetul și site-urile web au crescut într-un ritm alarmant încât e greu să spui ca s-a
creat un trend care sa persiste cu timpul. Site-urile web sunt și astăzi intr-o continuă schimbare și într155

o continuă evoluție. Pentru ca și tehnologia adiacentă – dispozitivele de pe care ne conectăm la
internet – sunt într-o continuă schimbare și evoluție.
2. De ce este necesară modernizarea continuă a site-urilor
În Republica Moldova internetul a pătruns mai serios după anul 2000. Atunci când tehnologia
începea sa fie înțeleasa si, mai ales, începea a fi înțeleasa necesitatea tehnologiei moderne.
Tehnologiile informaționale se dezvoltă tot mai dinamic și mai complex. Multe organizații se
confruntă cu multe dificultăți în acest sens. De ce? Odată cu dezvoltarea rapidă a tehnologiilor web
trebuie de modernizat și site-urile instituționale. Nu întotdeauna din acest punct de vedere se găsesc
resursele umane și financiare pentru a produce schimbările solicitate. Eficientizarea site-urilor, în
acest sens, trebuie orientate spre modernizarea design-ului și creșterea nivelului de securitate.
În contextul respectiv autorul acestui articol a inițiat procesul de modernizare a site-ului
Institutului de Matematică și Informatică din Republica Moldova. În acest sens pentru eficientizarea
și modernizarea site-ului www.math.md au fost realizate următoarele etape:
1) Crearea/Arendarea unei mașini virtuale;
2) Instalarea sistemului de operare;
3) Instalarea unui CMS(Content Management System);
4) Crearea profilului de administrator;
5) Alegerea/Crearea unui șablon;
6) Redactarea/Adăugarea informației;
7) Traducerea site-ului în două limbi(plug-in: TranslatePress);
8) Adăugarea certificatelor SSL(plug-in: WP Encryption);
3. Proceduri și metodologii aplicate
Cercetarea tehnicilor de modernizare și eficientizare a site-urilor a fost realizată în cadrul
Institutului de Matematică și Informatică ”Vladimir Adrunachievici” și Universității de Stat din
Tiraspol.
La etapa de colectare a datelor, documentelor etc, sau folosit metode mixte de cercetare fiind
luate în considerație erorile întâlnite și metodele de rezolvare a acestora. Pentru colectarea
informațiilor și punerea lor în practică sa folosit metoda de selecție și încercări în urma cărora au fost
extrase atât cele mai eficiente cât și cele mai accesibile (cost minim) pentru crearea unui îndrumar
celor ce au posibilități limitate. Am fost axat pe un cost minim deoarece majoritatea începătorilor au
un buget limitat (mai ales pentru dorința de a crea un site de biografie, blog, resurse de informație
obținute din propriile experiențe) [1-4].
În cazul proiectului au fost alese unele dintre cele mai sigure și folosite platforme, care sunt
Open-Source dar din neștiința utilizatorilor simpli nu sunt prea folosite și din dorința organizațiilor
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de a pune la dispoziție aceste materiale pentru a avea un venit stabil sunt oferite contra plată deoarece
utilizatorii caută metode cât mai comode și rapide de crearea site-urilor.
Au fost extrase resursele Open-Source și s-a documentat referitor la crearea site-urilor web și
de monitorizare a stării acestora. Au fost folosite materiale (instrumente) de traducere a informațiilor
cu scop de a oferi posibilitatea tuturor să aibă acces la informația plasată pe site. Sper mult că
experiența acumulată va fi utilă la dezvoltarea și eficientizarea altor site-uri necesare pentru informare
și documentarea publicului larg.
Concluzii
Pentru a crea un site personal, sau pentru o companie trebuie să atragem atenția la toate
detaliile, de la un simplu text în colțul paginii până la caracteristicile sistemului de operare. Avem
nevoie de html, php, etc., pentru a crea propriul nostru template, care ne va fura puțin din timp, dar
totul se merită pentru că creăm propriul nostru site, unde putem oferi informații tuturor doritorilor și
unde putem câștiga atât experiență cât și ceva bani ca bonus. Totul pare simplu – până nu intri în
detalii....
Bibliografie
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SISTEM DE FOCALIZARE PENTRU CAMERE FOTO-VIDEO FOLOSIND
COMENZI BAZATE PE GESTURI
Cioban Gheorghe-Cătălin
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Suceava, România

Abstract: This project aims to introduce a new way of interacting with a video camera. The user will
wear a glove that represents the device with which he will control the focus ring of the lens, using the
second device, a motor, connected to the focus ring and the communication between the devices is
wireless. When the user moves his hand to the right / left, the motor will operate the focus ring. There
is also a second method of control using a touchpad attached to the glove. In this variant, the user
places his thumb on the touchpad and makes a left-to-right movement to control the motor. The
motivation to work on this project came from my passion for photography and videography. I wanted
to achieve something different, this device allows the use of human gestures for an existing camera.
Nowadays, technology is evolving extraordinarily fast and we are always looking for solutions that
will improve us and make our lives as easy as possible. One of these solutions is the use of gesture
commands, from browsing the phone to controlling a TV, gestures are becoming more and more
present in everyday use with electronic devices or even the environment. There are several models
and technologies of focusing systems, but they all use the same principle: a potentiometer that
controls the rotation of a motor. The best known and used in the film industry are provided by DJI.
There are such systems and motorized but also that can be operated by the cameraman. Also, the
most professional are wireless that require an operator, usually a cameraman's assistant. The
advantage of wireless systems is the remote use, which allows you to control the focus of the camera
both on the ground and in the air, for example for a video camera mounted on a drone.

INTRODUCERE
Acest proiect are drept scop introducerea unui nou mod de interacțiune cu camera video.
Dispozitivul ajută la realizarea unei imagini clare (en.: sharp) pe parcursul producerii unei filmări
prin intermediul comenzilor gestuale folosind două dispozitive: o mănușă pe care o poartă utilizatorul
și un dispozitiv de tip receptor care preia datele de la mănușă și acționează un motor ce învârte inelul
de focus al obiectivului montat la camera video.
Motivația de a lucra la acest proiect a venit din pasiunea mea pentru fotografie și videografie.
Am dorit să realizez ceva diferit și, astfel, acest dispozitiv permite folosirea gesturilor umane pentru
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un aparat foto-video existent. În zilele noastre, tehnologia evoluează extraordinar de repede și mereu
se caută soluții care să ne îmbunătățească și să ne facă viața cât mai ușoară. Una dintre aceste soluții
o reprezintă chiar utilizarea comenzilor gestuale, de la navigarea pe telefon până la controlul unui
televizor, gesturile încep să fie din ce în ce mai prezente în utilizarea de zi cu zi cu dispozitivele
electronice sau chiar cu mediul înconjurător.

Figura 1: Ilustrarea utilizării gesturilor
Sursa: https://www.freepik.com/free-vector/different-phone-hand-gesturesset_9649376.htm#page=1&query=gesture&position=12
STADIUL CURENT ÎN DOMENIUL INTERACȚIUNII CU CAMERELE VIDEO
Există mai multe modele și tehnologii ale sistemelor de focalizare (en.: Follow Focus), dar
toate folosesc același principiu: un potențiometru care controlează rotația unui motor. Cele mai
cunoscute și folosite în industria cinematografică sunt furnizate de DJI (Figura 2). Există astfel de
sisteme și motorizate dar și care pot fi acționate de către cameraman. De asemenea, cele mai
profesionale sunt wireless care necesită un operator, de regulă un asistent al cameramanului (Figura
3). Avantajul sistemelor wireless o reprezintă utilizarea de la distanță, ceea ce permite controlul
focusului camerei atât la sol cât și în aer, de exemplu pentru o cameră video montată la o dronă.

Figura 2: DJI Focus
Sursa: https://www.westbuy.ro/files/products/3238_products_img.jpg
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Figura 3: Sistem de focalizare montat pe camera video
Sursa: https://bit.ly/33l859w
DESCRIEREA HARDWARE A PROIECTULUI
Proiectul integrează gesturile în utilizarea sistemului de focalizare. Utilizatorul va purta o
mănușă care reprezintă dispozitivul cu ajutorul căruia va controla inelul de focus al obiectivului
camerei video, utilizând al doilea dispozitiv, un motor, conectat la inelul de focus iar comunicația
dintre dispozitive este wireless. În momentul în care utilizatorul mișcă mâna spre dreapta/stânga,
motorul va acționa inelul de focus. De asemenea, există și o a doua metodă de control cu ajutorul
unui touchpad atașat mănușii. În această variantă, utilizatorul plasează degetul mare pe touchpad și
realizează o mișcare de la stânga la dreapta pentru controlul motorului.

Figura 4: Ilustrarea unei mănuși inteligente
Pentru realizarea acestui proiect am optat pentru o serie de componente de cost redus, dar cu
putere de procesare suficientă pentru necesitățile acestui proiect. Alegerea următoarelor componente
au și avantajul unui cost de produție mai scăzut față de sistemele actuale de pe piață.

Figura 5: Arduino Nano V3

Figura 6: Modul wireless
NRF24L01+

Figura 7: Modul giroscop și
accelerometru pe 3 axe MPU

6050
Sursa: https://ardushop.ro
ARDUINO NANO V3
Am ales această placă de dezvolatare datorită dimensiunii sale reduse, ceea ce permite integrarea în
proiectul meu pentru ca dispozitivul final să aibă dimensiuni reduse și să fie ușor de purtat pe mână.
Placa de dezvoltare este echipată cu un micro-controller performant (ATmega328p) iar numărul de
pini configurabili este suficient pentru tot ce trebuie controlat.
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Modul wireless NRF24L01+ funcționează în banda de frecvență 2,4 GHz și permite trimiterea
și primirea datelor. Totuși, nu este un dispozitiv Wi-Fi dar funcționează pe aceeași frecvență. Pentru
a realiza o rețea, este nevoie de cel puțin două module.
Modul giroscop și accelerometru pe 3 axe MPU 6050 conține un circuit integrat MPU-6050
cu accelerometru, giroscop și senzor de temperatură. Comunică pe interfața I2C și necesită doar două
conexiuni. Fiecare dispozitiv care utilizează interfața I2C are propria adresă, acest lucru permițând să
se utilizeze mai mulți senzori cu comunicare I2C pe doar doi pini (SCL și SDA). Am ales acest modul
pentru a putea transforma mișcările de rotație ale mâinii în rotații ale motorului.
Motor pas cu pas Nema17 + Driver A4988. Pe parcursul realizării prototipului hardware, am
testat diferite motoare pentru a ajunge la o variantă corespunzătoare de implementare. Am început cu
motoare DC, care au fost destul de ușor de programat, dar aveau nevoie de un driver iar alimentarea
se putea face și de la placa Arduino, dar dezavantajul era reprezentat de lipsa preciziei în rotirea
acestora. Am optat ulterior pentru un motor servo, ce avea avantajul de a nu necesita un driver separat
(acesta fiind intergrat) iar alimentarea se realiza tot de la Arduino. Această variantă a fost mai dificil
de programat. O prima problemă a fost reprezentată de o funcționalitate defectuoasă și instabilă dată
de alimentarea cu 5V. Chiar dacă în fișa tehnică a motorului servo se specifica că alimentarea se poate
face de la 4.8V până la 6V, pentru 5V motorul funcționa defectuos. Am rezolvat această problemă
alimentând motorul cu 6V dintr-o sursă separată. Acesta a început să funcționeze corespunzător, dar
nu suficient de precis, prezentând o inerție la oprirea acestuia.

Figura 8: Motor pas cu pas Nema17 și driver A4988
Sursa: https://ardushop.ro/
Am optat pentru un motor pas cu pas datorită preciziei foarte bune. Față de celelate motoare,
am constatat că este cel mai dificil de programat. Motorul este cotrolat cu un driver A4988 care îi
permite să opereze și la nivel de micro-pași. Dezajantajul acestui motor este reprezentat de
dimensiunea mai mare comparativ cu variantele anterioare, precum și faptul că necesită o alimentare
de 12V.
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Touchpad. Pentru a realiza controlul folosind touchpad-ul, am căutat diferite soluții întrucât nu
există module de vânzare compatibile Arduino. Am refolosit un touchpad de la un laptop vechi, care
nu mai era funcțional, pe care am reușit să îl adaptez proiectului meu prin identificarea traseelor VCC,
GND, Data și Clock. Astfel, am lipit patru fire pe pad-urile corespunzătoare și am configurat
touchpad-ul cu ajutorul librăriei ps2 din Arduino IDE ce folosește interfața PS/2.

Figura 9: Touchpad-ul folosit în cadrul proiectului

PROIECTAREA SCHEMEI ELECTRONICE
Am realizat schemele pentru circuitele electronice cu ajutorul EasyEDA, un site web ce oferă
unelte necesare pentru realizarea schemelor electronice și proiectarea PCB. De asemenea, am optat
pentru această variantă și pentru accesul la o gamă largă de librării online pentru modulele ce le-am
folosit și faptul că puteam accesa proictul meu de oriunde, totul fiind salvat în cloud.

Figura 10: Schema pentru circuitul electronic al mănușii
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Figura 11: Schema pentru circuitul electronic al motorului
FUNCȚIONALITATEA CODULUI

(a)

(b)

Figura 12: Secvențe de cod pentru mănușă (a) și pentru motor (b)
Citirea datelor de la senzor se face permanent în momentul în care butonul corespunzător
degetului arătător este apăsat. Senzorul raportează valori intre -17000 și 17000, care sunt apoi
convertite pentru motor la valori din intervalul [0-200]. Pentru a realiza acest lucru, am folosit funția
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map(ay, -17000, 17000, 0, 200); a se vedea în figura 12 (a). Datele se transmit wireless cu ajutorul
funcției radio.write(data, sizeof(data)). Dispozitivul atașat de cameră citește datele cu ajutorul
funcției radio.read(data, sizeof(data)) și este rotit motorul spre dreapta/stânga. De asemenea, pentru
a avea un control diversificat, am implementat două trepte de viteză. Dacă mâna este înclinată până
la 30 de grade față de poziția orizontală, motorul se rotește la o viteză de patru ori mai mică față de
viteza normală. Dacă înclinația este peste 30 de grade, motorul se rotește la o viteză normală (figura
12 (b)).
REALIZAREA PROTOTIPULUI

(a)

(b)
Figura 13: Realizarea prototipului

Am realizat conectarea fizică a componentelor după schema prezentată în figura 3.12 și am
încărcat codul pe plăcuțele de dezvoltare. Am testat funcționalitatea și totul merge conform
așteptărilor, dar este nevoie de o îmbunătățire estetică. Pentru aceasta, am horărât să realizez un PCB
pentru a da un aspect profesional al proiectului și a transforma cablurile în trasee bine organizate.
Realizarea circuitului PCB (Printed Circuit Board):

(a)

(b)
Figura 14: Proiectarea plăcuțelor PCB
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Pentru proiectarea PCB am folosit instrumentele EasyEDA. Am plasat componentele astfel
încât să pot realiza un design cât mai compact și care să arate bine, dar de asemenea am încercat să
fac și traseele cât mai scurte, pentru care am folosit un unghi de 45 de grade pentru schimbarea
direcției acestora. Traseele de alimentare au fost plasate pe partea din spate a plăcuței, cu o grosime
mai mare decât cele de semnal, pentru a nu exista probleme de supraîncălzire.
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STIMULAREA CREATIVITĂȚII PRIN IMPLEMENTAREA METODELOR
ACTIVE DE INSTRUIRE LA DISCIPLINA INFORMATICA ÎN CLASA A
VII-A
Elena PODOLEANU, studentă,
Facultatea Matematică, Fizică și Tehnologii Educaționale, UST
Rezumat: Formarea și dezvoltarea potențialului creativ al elevului a devenit un subiect important și
generator al schimbării în educarea personalității contemporane. În lucrare este demonstrată eficiența
utilizării metodelor active de predare-învățare, care stimulează creativitatea în cadrul lecțiilor de
informatică. Deasemenea sunt reliefate cele mai eficiente strategii didactice de valorificare a
valențelor instructiv-formative cum ar fi Jocul didactic și Metoda proiectului.
Cuvinte-cheie: creativitate, joc didactic, metoda proiectului.

Abstract: The formation and development of the student's creative potential has become an important
and generating subject of change in the education of the contemporary personality. The paper
demonstrates the efficiency of using active teaching-learning methods, which stimulate creativity in
computer science lessons. Also, there are highlighted the most effective teaching strategies for
capitalizing on the instructive-formative values such as the Didactic Game and the Project Method.
Keywords: creativity, didactic game, project method.
Formarea și dezvoltarea potențialului creativ al elevului a devenit un subiect important și
generator al schimbării în educarea personalității contemporane. Dincolo de educarea tinerei
generații, instituțiilor de învățământ le revine sarcina găsi noi abordări în stimularea creativității
elevilor.
Tema de cercetare are scopul de a demonstra eficiența utilizării metodelor active de predareînvățare, care stimulează creativitatea în cadrul lecțiilor de informatică și găsirea celor mai eficiente
strategii didactice de valorificare a valențelor instructiv-formative cum ar fi Jocul didactic și Metoda
proiectului.
Modelul de învăţământ, bazat pe teorie, tinde să fie depăşit de dezvoltarea actuală a societăţii,
motiv care stă la baza necesităţii de transformare şi adaptare de noi metode de învăţare, care să pună
accentul în prim plan pe învăţarea practică şi dezvoltarea competenţelor de lucru ale elevului.
Metodele moderne de predare au la bază implicarea cât mai redusă a profesorului, având rol de
consiliere şi îndrumare, acestea contribuind la stimularea creativităţii şi independenței de gândire ale
elevului.
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În ultima vreme a crescut interesul pentru aşa-numitele metode moderne. Sunt considerate
moderne, acele metode care sunt capabile să mobilizeze energia elevului, să-i concentreze atenţia, săl facă să urmărească cu interes şi curiozitate lecţia, să-i câştige încrederea logică şi afecţiunea faţă
învățare. Acestea din urmă îl facee să-şi pună în joc imaginaţia, înţelegerea, puterea de anticipare,
memoria, creativitatea etc.
Folosirea metodelor moderne de predare-învăţare nu implică renunţarea la metodele
tradiţionale, ci actualizarea acestea prin mijloace moderne.
Pentru a dezvolta capacităţile creatoare ale elevilor, cadrele didactice trebuie să cunoască în
primul rând trăsăturile comportamentului creator, care se referă la: nivelul de inteligenţă generală;
gândirea divergentă; fluenţa gândirii; receptivitatea faţă de probleme; spiritul de observare;
imaginaţia creatoare; originalitatea; perseverenţa, iniţiativa; nonconformismul în idei.
Creativitatea este un proces complex, ce urmează a fi dezvoltată pe diferite căi, atât în procesul
de învăţământ cât şi în cadrul activităţilor extraşcolare. Şcoala, definită prin atribute ca accesibilitate,
creativitate, flexibilitate și continuitate, reprezintă principalul factor care poate contribui, decisiv, la
valorificarea creativităţii potenţiale a elevilor, la stimularea înclinaţiilor creative ale acestora.
Creativitatea este o capacitate complexă, care face posibilă crearea de produse reale sau pur
mintale, constituind un progres în planul social. Componentele principale ale creativității sunt:
imaginația, motivația, voința și perseverența (figura 1).

Fig. 1. Componentele creativității
Învăţarea bazată pe proiect este un model de instruire centrat pe elev. Acest tip de învăţare
dezvoltă cunoştinţe şi capacităţi în domeniul informaticii prin sarcini de lucru extinse, care
promovează investigaţia şi demonstraţiile autentice ale învăţării prin rezultate şi performanţe.
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Cu ajutorul tehnologiei, elevii au un control mai mare asupra produselor finale, precum şi
posibilitatea de a personaliza aceste produse. Elevii pot depăşi limitele sălii de clasă colaborând cu
alţi elevi aflaţi la distanţă prin intermediul email-ului sau al propriilor site-uri sau prezentându-şi
rezultatele învăţării cu ajutorul instrumentelor multimedia. Activităţile proiectului sprijină
dezvoltarea atât a capacităţilor cognitive, cât şi a celor metacognitive, precum colaborarea, automonitorizarea, analiza datelor, evaluarea informaţiilor și nu în ultimul rând dezvoltarea creativității.
Prin educarea intelectului şi a unor procese intelectuale (imaginaţia, gândirea, memoria) se
realizează educarea creativităţii. Creativitatea propriu-zisă necesită înzestrări şi capacităţi intelectuale
deosebite, care să se regăsească în produse noi, originale, care nu au fost întâlnite până în acel moment
şi care determină schimbări calitative de valoare şi eficienţă într-un domeniu anumit.
Tehnicile care stimulează creativitatea pot fi utilizate atât în grup cât și individual. Indiferent
de modalitatea de aplicare, ele contribuie la dezvoltarea spiritului de inițiativă, încrederea în forțele
propria, curiozitatea elevului. Niciuna dintre ele însă, nu prezintă o garanţie absolută de succes, tot
aşa cum niciuna dintre acestea nu este la fel de eficientă pentru toți. Oricum rămâne valabilă regula
de bază: cu cât mai multe metode aplicate, cu atât mai multe şanse de a ajunge la o soluţie interesantă.

Fig. 2. Metode și tehnici pentru stimularea creativității
Un pedagog creativ are simţul valorilor şi nu e lipsit de simţul umorului! Copiii învaţă mai
eficient, dacă li se cere să gândească creativ, nu doar să îndeplinească mecanic o sarcină sau alta.
Creativitatea înseamnă un mod de a fi, de a gândi. Pentru a face faţă cerinţelor zilei de mâine,
copiii trebuie să gândească rapid, să fie flexibili, ingenioşi şi să dea dovadă de imaginaţie. Un ritm
accelerat al schimbării presupune şi o atitudine creativă faţă de ceea ce faci şi cum o faci.
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Existenţa unui potenţial creativ la elevi este explicată de fantezia, imaginaţia necontrolată a
acestuia, absenţa cenzurii exercitată de factorul raţional, manifestarea spontaneităţii ca factor al
creativităţii.
Printre metodele eficiente de dezvoltare a spiritului creative al elevului este metoda
proiectului. Proiectul are obiective operaţionale clare, care sunt în conformitate cu standardele de
performanţă şi se concentrează pe ceea ce trebuie să ştie elevii ca rezultat al activităţilor de învăţare.

Fig. 3. Etapele proiectului de echipă
Avantajele învăţării prin metoda proiectului sunt:
Încurajarea spiritului investigativ şi a gândirii creative de nivel superior. Achiziţiile în
domeniile cunoaşterii sunt egale sau mai bune decât cele generate de alte metode, iar elevii implicaţi
în proiecte îşi asumă o responsabilitate mai mare în ceea ce priveşte propriul studiu decât pe parcursul
activităţilor didactice tradiţionale.
Accesul la o gamă mai largă de oportunităţi de învăţare în clasă, constituind o strategie de
implicare a elevilor care provin din diverse medii culturale. Învăţarea prin metoda proiectului este un
model de instruire care implică elevii în investigarea unor probleme captivante și creative. Proiectele
care oferă mai multe oportunităţi de învăţare pot fi semnificativ diferite în ceea ce priveşte aria
tematică sau scopul şi pot fi aplicate la clase diferite şi la mai multe niveluri de studiu. Proiectele
angajează elevii în roluri active, cum ar fi: luarea deciziei, investigare, documentare și creare.
În timp ce lucrează la proiecte, elevii îşi dezvoltă competenţe pentru lumea reală,
corespunzătoare secolului XXI - cum ar fi capacitatea de a colabora; de a lua decizii; de a avea
iniţiativă; a rezolva probleme complexe și creative; de a comunica eficient.
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O altă metodă activă de stimulare a creativității este jocul didactic. Jocurile sunt strategii
euristice în care copiii îşi manifestă isteţimea, inventivitatea, iniţiativa, răbdarea, îndrăzneala şi
curajul. Jocul asigură o antrenare mai deplină a întregii activităţi psihice. Prin intermediul jocului
obişnuim elevul să gândească independent, să aplice cunoştinţele acumulate preventiv în diferite
situaţii. Ele vin să altoiască copilului cele mai frumoase calităţi intelectuale, morale și creative. Înainte
de joc, cadrul didactic creează o atmosferă plăcută şi o dispoziţie bună elevilor. Pe parcurs, sunt
susţinuţi şi încurajaţi elevii timizi.

Fig. 4. Componentele jocului didactic
La lecțiile de Informatică jocul didactic poate fi folosit în orice moment al lecţiei cu scopul de
a:
familiariza elevii cu unele concepte;
consolida cunoştinţele însuşite;
stimula creativitatea elevilor;
cultiva unele calităţi ale gândirii critice și creatoare.
Jocurile didactice sunt pe placul elevilor, iar folosirea lor sporeşte eficienţa lecţiilor,
stimulează creativitatea, motivația și voința, calitățile intelectuale. Prin joc, copilul se dezvoltă
creativ, intelectual, moral şi fizic.
Succesul unui joc didactic este asigurat dacă sunt îndeplinite majoritatea cerinţelor, dar mai
ales dacă este bine explicat. Astfel, cadrul didactic consolidează, precizează, dar şi verifică
cunoştinţele elevilor, pune în valoare şi antrenează capacităţile creatoare ale acestora.
Experimentul a fost realizat în 3 etape: etapa inițială, etapa intervenției ameliorative și etapa
evaluării.
La etapa inițială sau constatativă în cadrul celei de a doua lecții de informatică, cei 28 de elevii
din clasa a VII-a din Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte” Mihail Berezovschi”, au fost
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supuși testului de evaluare inițială, pentru a determina nivelul de pregătire a acestora înaintea lansării
experimentului.

Fig. 5. Diagrama cu notele elevilor la evaluarea inițială
În baza rezultatelor evaluării inițiale pe parcursul unei perioade de opt luni, în cadrul etapei
experimentale s-au organizat activități instructiv-educative diferențiate, centrate pe dezvoltarea
gândirii divergente, a imaginației creatoare, utilizând strategii cu valențe creative sporite la un grup
experimental format din 14 elevi ai aceleiași clase.
Probele variate și frecvente utilizate în cadrul lecțiilor de informatică, le-au permis elevilor
dezvoltarea câmpului imaginației creatoare, înțelegerea, realizarea și utilizarea creatoare a imaginilor
artistice și a materialelor selectate din diverse surse, sporirea gradului de motivație și a dorinței de
autoafirmare.
Pentru a crește nivelului de performanță în dezvoltarea capacităților creative și gândirii
divergente, s-au stabilit următoarele acțiuni:
introducerea jocului didactic și a metodei proiectului în cadrul lecțiilor de informatică la clasa
a VII-a;
precizarea clară a obiectivelor, sarcinilor și regulilor de desfășurare a jocului didactic și
alcătuirea proiectelor tematice la temele dezvoltate conform proiectării didactice de lungă
durată;
antrenarea permanentă a elevilor în activități bazate pe jocul didactic;
implicarea activă a elevilor în elaborarea proiectelor și posterelor la temele studiate.
La etapa evaluativă s-a aplicat ambelor grupuri, atât grupului experimental cât și celui de
control, un test de evaluare sumativă, care a avut drept scop observarea nivelului de creștere a
rezultatelor școlare ale elevilor, reflectate în volumul de cunoștințe acumulat până la această etapă și
gradul de dezvoltare a competențelor disciplinare, creative, cu antrenarea gândirii divergente.
Tabelul 1. Notele elevilor la evaluarea sumativă
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Am comparat rezultatele obținute atât de grupul experimental, cât și de grupul de control, ca
urmare a implementării metodelor active de predare-învățare care sporesc creativitatea elevilor de
clasa a VII-a la disciplina informatica și am constatat că rezultatele grupului experimental sunt
superioare față de rezultatele grupului de control.
Tabelul 2. Tabelul comparative privind rezultatele grupului de control și experimental

Concluzii:
În urma experimentului organizat, putem afirma că:
predarea informaticii, utilizând jocul didactic și metoda proiectului, contribuie la formarea și
dezvoltarea interesului elevilor pentru studiul acestei discipline;
activitatea didactică devine mai atractivă și stimulează creativitatea elevilor;
au fost remarcate transformări evidente ale comportamentelor și atitudinii elevilor din
eșantionul experimental, comparativ cu eșantionul de control;
s-a observat o creștere axiologică pe dimensiunea de inițiere a discuțiilor, a relațiilor și a
acțiunilor;
elevii au devenit mai liberi și independenți în expunerea propriului punct de gândire, în luarea
deciziilor, în aprofundarea rolurilor și a statutelor sociale, a relațiilor interpersonale - toate
acestea contribuind la stimularea creativității, gândirii critice și creative;
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procedeele și strategiile prezentate mai sus au urmărit antrenarea și dezvoltarea potențialului
creativ al elevilor, pledând pentru obținerea produselor originale, creative și, totodată, unice.
În acest context, putem afirma cu certitudine: creativitatea ar putea fi șansa spre bunăstare și
progres.
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METODOLOGIA CREĂRII UNUI CHATBOT UTILIZÂND NODEJS
Sandu LUCA, student,
Facultatea Matematică, Fizică și Tehnologii Educaționale, UST
Scopul cercetării: În lucrarea dată s-a pus problema identificării reperelor teoretice și
practice pentru realizarea unui chatbot in Node.js și integrarea acestuia cu platforma de mesagerie
Facebook Messenger. Chatbot-ul va avea rolul de a ajuta și promova imaginea Universității de Stat
din Tiraspol și, în general, activitatea universității.
Ce este un chatbot? Chatbot poate fi definit ca un program de computer care simulează
conversațiile umane. Sunt, de asemenea, programele-chatbot sunt cunoscute ca asistenți digitali care
in unele cazuri înțeleg capacitățile umane. Roboții interpretează și procesează solicitările
utilizatorului și oferă răspunsuri prompte și relevante. Boții pot fi, atât prin voce, cât și prin text și pot
fi implementați pe site-uri web, aplicații și canale de mesagerie, cum ar fi:
•

Facebook Messenger;

•

Twitter;

•

Whatsapp;

•

Viber;

•

Telegram.
Chatbot-ii funcționează analizând și identificând intenția utilizatorului de a extrage informații

relevante. Aceasta este cea mai importantă sarcină a unui chatbot. Odată ce analiza este efectuată,
răspunsul adecvat este livrat utilizatorului.
Importanța: Chatboții sunt importanți, deoarece nu te vei simți prost, punând întrebări
importante. Uneori, a vorbi cu cineva poate fi un pic intimidant. Discuția cu un chatbot face acest
lucru mult mai ușor! Gândindu-ne la un bot ca reprezentant al produsului sau serviciului nostru poate
avea mult sens, iar faptul că avem unul încântător care oferă un serviciu util, poate genera un
atașament puternic față de brand-ul nostru.
De ce avem nevoie de un bot Messenger? În fiecare zi este din ce în ce mai greu să ajungi
la public. Oamenii deschid mai puține e-mailuri, iar rețelele de socializare sunt atât de zgomotoase,
încât acoperirea prin alte surse este adesea mai mică de 10% din audiența. Roboții Facebook
Messenger rezolvă această problemă oferind conversații personalizate și automate cu utilizatorii. Este
în timp real și interactiv.
Cum lucrează platforma Messenger? Când o persoană trimite un mesaj către o pagina pe
Messenger și atâta timp cât această pagină folosește o aplicație pentru a automatiza parțial sau
complet conversațiile, se vor întâmpla următoarele. Serverul Facebook trimite evenimente la adresa
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URL a serverului, unde este găzduită aplicația de mesagerie. Folosind API-ul Send, aplicația poate
răspunde persoanei de pe Messenger. În acest fel, dezvoltatorii pot construi conversații ghidate pentru
a conduce oamenii printr-un flux automat sau pot crea o aplicație care să servească drept punte între
utilizatorii și prezența paginii pe Messenger.

Figura 1. Schema generală de interacțiune dintre utilizatori și aplicația Messenger
Cum creez un bot Messenger? Înainte de a începe, va trebui să cream câteva lucruri.
1. Pagina Facebook. O pagină Facebook va fi utilizată ca identitate a experienței noastre pe
Messenger. Când oamenii conversează prin chat cu aplicația noastră, vor vedea numele paginii și
imaginea

de

profil

a

paginii.

Pentru

a

crea

o

pagină

nouă,

vizitați

https://www.facebook.com/pages/create.
2. Cont de dezvoltator Facebook. Contul nostru de dezvoltator este necesar pentru a crea
noi aplicații, care sunt nucleul oricărei integrări Facebook.
3. Aplicația Facebook. Aplicația Facebook conține setările pentru chatbot-ul nostru pe
Messenger, inclusiv date de acces.
4. URL webhook. Acțiunile care au loc în conversații, cum ar fi mesaje noi sunt trimise ca
evenimente la aplicația back-end a noastră .
Pentru crea o pagina de Facebook accesam următorul link https://www.facebook.com/pages/create.
Se va deschide o pagina ca in figura 2. Aici completam câmpurile cu numele paginii, de exemplu
UST. Adăugam categoriile relevante din care va face parte pagina noastră. De asemenea putem
adaugă si o scurta descriere. Odată ce am finisat de completat formularul, facem click pe butonul
„Create Page”.
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Figura 2. Forma pentru creare unei pagini Facebook
Pe a crea un cont de dezvoltator, accesam următorul link https://developers.facebook.com/. Odată
ce acesta se va deschide, dam click pe butonul de „Log in”. Introducem email si parola de la contul
nostru de Facebook si dam click pe „Log in”.

Figura 3. Site-ul developers.facebook.com
După ce ne-am autorizat pe platforma de dezvoltatori a Facebook-ului, accesăm
compartimentul „My apps”. Acesta arată în felul următor (figura 4).
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Figura 4. Compartimentul “My apps”
Facem click pe butonul verde „Create App”. Se va deschide o fereastră modală, în care alegem ce
va trebui să facă aplicația. Suntem interesați sa administrăm o pagină de Facebook.

Figura 5. Fereastra modala pentru a crea o aplicatie Facebook
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Figura 6. Forma cu detalii despre aplicație
Odată ce apăsam butonul „Create App”, vom fi redirecționați pe o pagina unde va trebuie sa
alegem ce produse vrem sa conectam. Din lista oferita, ne interesează „Messenger” si „Webhooks”.
De aceea apăsam butonul „Set Up” pentru fiecare din ele.

Figura 7. Lista de produse Facebook
Webhook-ul nostru este esența experienței pe Messenger. Aici stocăm codul nostru și aici vom primi,
procesa și trimite mesaje. Pentru a configura webhook-ul, nu avem nevoie decât de un computer cu
Node.js instalat. Pentru a implementa un webhook live care poate primi evenimente de pe platforma
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Messenger, codul trebuie să fie găzduit pe un server HTTPS public care îndeplinește următoarele
cerințe:
•

Asistență HTTPS, certificatele auto-semnate nu sunt acceptate;

•

Un certificat SSL valid;

•

Un port deschis care acceptă solicitările GET și POST.

Ce este Node.js ? Node.js este o platformă pe partea de server construită pe motorul JavaScript
Google Chrome (motorul V8). Acesta este un mediu de rulare JavaScript. Node.js utilizează un
model de I/O non-blocant bazat pe evenimente, care îl face ușor și eficient. Ecosistemul pachetului
Node.js, npm, este cel mai mare ecosistem de biblioteci open source din lume.
Beneficii în utilizarea Node.js:
•

Node.js este scalabil.

•

Mărește viteza de dezvoltare.

•

Necesită o curbă de învățare redusă dacă sunteți familiarizat cu JavaScript.

•

Ia mai puțin timp pentru a rula orice program.

Crearea proiectului: Pentru a crea proiectul executam in linia de comanda intructiunile din figura
8.

Figura 8. Comenzi pentru inițializarea unui proiect NodeJS
Crearea unui http server: Pentru a crea un http server vom folosi framework-ul Express.js. Astfel
adăugăm cod-ul ca în figura 9 în fișierul index.js.

Figura 9. Cod-ul celui mai simplu http server pe baza Express.js
Codul din Figura 10, creează un endpoint „/webhook” care acceptă solicitări POST, verifică dacă
solicitarea este un eveniment webhook, apoi analizează mesajul. Acest endpoint este locul în care
platforma Messenger va trimite toate evenimentele webhook.
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Figura 10. Codul endpoint-ului “/webhook” de tip POST
Codul din figura 11 adaugă suport pentru verificarea cererilor platformei Messenger în webhook-ul
nostru. Acest lucru este necesar pentru ca Facebook să se asigure că webhook-ul nostru este autentic
și funcțional.

Figura 11. Codul endpoint-ului “/webhook” de tip GET
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Webhook-ul nostru ar trebui funcționeze la acest moment, dar nu ne ajută faptul că acesta rulează pe
localhost! De aceea noi trebuie să-l facem public. In scopuri de testare putem folosi ngrok, un
program ce ne va permite să accesam aplicația din internet prin protocolul https.
Vom descarcă de pe acest adresa https://ngrok.com/download fișierul necesar. După ce fișierul a fost
descărcat deschidem linia de comanda in mapa unde se afla fișierul si executam următoarea comanda.

Figura 12. Datele de ieșire în urma execuției comenzii ngrok
Abonăm webhook-ul la aplicația Facebook creată. Revenim la pagina dezvoltatorilor și accesăm
categoria cu setări unde facem click pe butonul „Add Callback URL”.

Figura 13. Pagina developers.facebook.com, categoria „Settings”
Introducem link-ul de tip https, oferit în linia de comandă de către programul ngrok, adăugând la
sfârșit endpointul „/webhook”. În caseta cu token introducem cheia secretă care am setat-o (figura
11).
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Figura 14. Fereastra modala pentru configurarea „Callback URL”
Apăsând butonul “Verify and Save”, Facebook va face o cerere http la aplicația noastră pentru a
verifica că acesta este disponibilă și poate prelucra evenimente și mai apoi va salva aceste date
(figura 15).

Figura 15. Secția Webhooks din categoria Settings
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La următorul pas ne abonăm la careva evenimente. Facem click pe butonul “Add or Remove Pages”.
Din lista de pagini de facebook, alegem pagina recent creată și salvăm, iar drept rezultat vom vedea
evenimentele la care a fost abonată pagina (figura 16).

Figura 16. Lista de evenimente la care este abonată aplicația
Ultimul lucru care a rămas să-l facem este sa testăm nemijlocit. De aceea mergem la pagina de
Facebook si trimitem un mesaj. Deschidem link-ul http://127.0.0.1:4040/inspect/http și observăm o
listă de cereri http. Acestea sunt evenimentele care au fost trimise de Facebook. Printre ele găsim și
evenimentul cu mesajul de test trimis de noi (figura 17).

Figura 17. Lista de cerere http cu evenimente primite de la Facebook

Concluzii
În lucrarea de față s-a pus evidență o modalitate de creare a unui chatbot, precum și importanța
pe care o are acesta în lumea modernă, beneficiile pe care le poate aduce acesta unui business (în
cazul nostru universității). A fost prezentat cum putem îmbina și integra câteva tehnologii într-un
sistem eficient ce poate fi livrat ca o soluție modernă.
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De asemenea, s-a arătat cum creăm un proiect efectiv și scalabil pe partea de server utilizând
Node.js și limbajul JavaScript. Am constatat că este important utilizarea tehnologiilor precum Node.js
pentru a oferi o experiența rapidă utilizatorilor si a economisi resurse financiare.
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METODOLOGIA STUDIERII SOFTULUI ,, SCRATCH’’ ÎN CLASELE
GIMNAZIALE
METHODOLOGY FOR STUDYING "SCRATCH" SOFTWARE IN MIDDLE
SCHOOL CLASSES.
Zemlinschi Galina, studentă,
Facultatea Matematică, Fizică și Tehnologii Educaționale, UST
Rezumat. În articol sunt examinate aspectele centrale care țin de studierea limbajului Scratch. Sunt
determinate şi descrise caracteristicile sale de bază, care permit utilizarea acestui mediu drept
instrument de învăţare a conceptului de limbaj de programare vizual. Sunt identificate tipurile de
proiecte realizabile în Scratch. Se aduc argumente de eficienţă a metodei proiectelor în învăţarea
programării. Se propune curricula Scratch în clasele gimnaziale, opinii ale elevilor.
Cuvinte cheie: limbaj Scratch, curricula
Abstract. The article examines the central aspects of studying the Scratch language. Its basic
characteristics are determined and described, which allow the use of this environment as a tool for
learning the concept of visual programming language. The types of projects that can be done in
Scratch are identified. Arguments are made for the efficiency of the project method in learning
programming. The Scratch curriculum is proposed in middle school classes, opinions of students.
KeyWords: Scratch language, curricula

1. Avantajele studierii programării vizuale
Adolescenții zilelor noastre sunt ,, nativi digitali”; ei se orientează cu ușurință în lumea
digitală, trimit mesaje scrise instantaneu, se distrează cu jocuri on-line și navighează pe web fără
niciun efort. Dar asta oare înseamnă că ei utilizează eficient tehnologia digitală?
Programarea dezvoltă gândirea algoritmică, disponibilitatea de rezolvare a problemelor,
învățarea unor strategii de planificare, cum ar fi modularizarea și proiectarea iterative. Există
numeroase medii de programare dezvoltate special în scopuri educative și instrumentate
corespunzător. Un exemplu bun este mediul de programare SCRATCH, proiectat de Lifelong
Kindergarten group: MIT Media Lab
În cadrul acestei cercetări au fost stabilite următoarele obiective:
•

Precizarea și selectarea diferitor tipuri de proiecte în limbajul Scratch, aplicabile în clase
gimanziale;

•

Realizarea experimentului didactic.
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Scratch este un proiect al Lifelong Kindergarten Group de la MIT Media Lab și este oferit
gratuit. Limbajul de programare este vizual adică scrierea programelor se face prin tragerea și
alăturarea blocurilor de programare. Practic, comenzile sunt gata scrise, iar scrierea unui program se
rezumă la potrivirea blocurilor de programare.
Scratch pune la dispoziție biblioteci de grafică și sunete ce pot fi folosite în scrierea
programelor și este oferit utilizatorilor în 50 de limbi diferite printre care și limba română.
Algorimii utilizați în program: liniari, de ramificare, repetitive. Blocurile programului sunt: mișcare,
aspect, sunet, evenimente, control, detectare, operatori , variabile, blocurile mele.
Interfața programului

Programe realizate cu elevii în Scratch se referă la următoarele:
•

Primăvara https://scratch.mit.edu/projects/488435842/

•

Vara https://scratch.mit.edu/projects/491580801/

•

Toamna https://scratch.mit.edu/projects/492685300/

•

Iarna https://scratch.mit.edu/projects/485728385/

•

Operații matematice https://scratch.mit.edu/projects/496603965/

•

Zonele naturale ale Pământului https://scratch.mit.edu/projects/513290073/

•

Litere colorate https://scratch.mit.edu/projects/505869704/

•

Tabla înmulțirii https://scratch.mit.edu/projects/511746318/

•

Bile plutitoare https://scratch.mit.edu/projects/511362826/

•

Puzzle https://scratch.mit.edu/projects/511722390/

2. Elaborarea curriculei privind studierea Scratch în ciclul gimnazial
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Obiectul de studiu al Scratch vine ca un prim pas în studierea programării, ca ştiinţă
interdisciplinară este prelucrarea automată a informaţiei cu ajutorul calculatoarelor electronice. Ca
disciplină de studiu, Scratch are drept scop principal formarea şi dezvoltarea gândirii algoritmice a
elevului [1-5].
Au fost stabilite competențe specifice disciplinei
Competențele elevului evidenţiază capacitatea de a integra cunoştinţele teoretice cu
deprinderile practice în realizarea activităţii şi a obţine performanțe.
Astfel acest modul formează următoarele competențe specifice:
CS1. Selectarea instrumentelor și a limbajului de programare pentru programare.
CS2. Identificarea unor modalități algoritmice pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană,
exprimate în Scratch.
CS3. Descrierea în Scratch a unor algoritmi cu ajutorul secvențelor de operații și a deciziilor
pentru rezolvarea unor probleme simple.
CS4. Implementarea unui algoritm care conţine structura secvenţială şi/sau alternativă într-un
mediu grafic interactiv.
CS5. Manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicații simple de construire a unor jocuri
digitale.
Numărul de ore prevăzut a fost repartizat în felul următor:
Administrarea disciplinei
Statutul disciplinei

Aria curriculară

Clasa

Număr de ore

Opțională

Tehnologii

V

34

VI

34

Repartizarea temelor pe clase și unități de timp
Clasa

Teme

Numărul orientativ de
ore

V

Prezentarea elementelor componente
ale ferestrei aplicatiei Scratch

6

Prezentarea Barei de meniu

20

Elemente de bază ale unui proiect

8

Total

34
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VI

Identificarea aspectelor fundamentale ale Scratch

20

Gestionarea structurilor de control

4

Crearea algoritmilor utilizând blocuri

6

Total

34

3. Opiniile elevilor referitor la procesul de studiere a limbajului Scratch
Pentru a clarifica opiniile elevilor au fost repartizate chestionare printre elevii claselor VII care
la întrebarea ”Considerați că a fost interesante lecțiile predate în Scratch?” au răspuns în felul
următor: ”Da” – 88.9%, ”Nu” – 3.7%, ”Nu știu” – 7.4%. Iar la întrebarea
”Considerați că programarea în Scratch este mai accesibilă comparativ cu alte limbaje de
programare?” au fost obținute următoarele răspunsuri: ”Da” – 81.5%, ”Nu” – 11.1%, ”Nu știu” –
7.4%.
Totodată, elevii din clasa VII fiind chestionați au evidențiat următoarele aspecte:
•

Când programăm, rezolvăm probleme.

•

Este un mediu, unde putem experimenta cu alți membri Scratch, putem face schimb de
proiecte online.

•

Este foarte bun, deoarece e disponibil în mai multe limbi și este un program gratuit și se
găsesc multe tutoriale.

•

Este foarte interesant, am realizat o felicitare de ziua mamei, care e plecată peste hotare.
Mama a fost încântată.

•

Este bun pentru a face diferite proiecte la discilplinele școlare.De ex. Am elaborat Povestea
mea la Limba și literatura română; la Educația plastică Literele colorate.

•

Îmi place mult, am creat jocuri pentru fratele mai mic.

Concluzie
Aşa cum limbajul de programare Scratch este orientat pe obiecte, se deschid noi posibilităţi
de implementare a curriculei Scratch în treapta gimnazială, clasele a V-VI-a. Instrumentele oferite de
Scratch permit antrenarea diferitor metode active-participative, inclusiv a metodei proiectelor, în
învăţarea elevilor.
Activităţile din cadrul proiectelor în limbajul de programare Scratch vor provoca elevii spre
creativitate, îi vor stimula să cunoască şi să înţeleagă unele caracteristici de bază ale limbajelor de
programare orientate pe obiecte şi, în final, să ajungă să studieze conştient Informatica.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ РАБОЧИХ ЛИСТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Юлия КУРТЕВА, гр. MDI-19, II цикл
Комратский государственный университет

Abstract. Modern education cannot be imagined today without digital technologies. This article
discusses the possibilities of creating interactive worksheets, using Google Forms, Wizer.me,
genial.ly. The results presented in the article will allow interested parties to introduce interactive
worksheets into the educational process.
Keywords: electronic, worksheet, technologies, education, interactivity, Google Forms, Wizer.me,
genial.ly.
1. Введение
Цифровизация образования – это одно из направлений, которое будет несомненным
приоритетом в ближайшей перспективе как в Республике Молдова, так и во всём мире.
Современное обучение невозможно представить сегодня без цифровых технологий. В
настоящее время имеется огромное количество приложений, онлайн сервисов, использование
которых может помочь учителю провести урок на совершенно новом уровне, отличном от
классического. Эпидемиологическая ситуация COVID -19 внесла свои коррективы, повлияв в
существенной мере на образовательный процесс. Нужно констатировать тот факт, что
возросла потребность в инструментах, которые могли бы решать эффективно педагогические
задачи как при дистанционном обучении, так и при организации учебного процесса с
физическим

присутствием.

Ввиду

вышесказанного,

была

поставлена

цель

–

идентифицировать инструменты, функционал которых позволяет учителю организовать
обучение, осуществить оценивание, скорректировать образовательную траекторию, получить
обратную связь, способствовать положительному результату учащихся. Данные инструменты
должны быть применимы как для классического, так и для дистанционного формата обучения.
К инструментам, которые соответствуют вышеперечисленным критериям, относятся
интерактивные рабочие листы (ИРЛ). Интерактивные рабочие листы можно использовать на
уроке в классе (при наличии технических средств: компьютера/ноутбука/планшета) при
фронтальной и индивидуальной работе, а также в качестве домашнего задания.
Разработкой рабочих листов и их внедрением интересуется всё больше исследователей
и учителей-практиков [1], [2].
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Для реализации настоящего исследования использовались научные методы, основанные
на анализе, синтезе, описании теоретических положений; сравнении инструментов;
обобщении имеющегося практического опыта; представлении результатов.
2. Результаты исследования
В результате реализации настоящего исследования были проанализированы различные
пакеты прикладных программ и онлайн сервисы для разработки интерактивных рабочих
листов, среди которых пакет Microsoft Office, приложения Google, Wizer.me, genial.ly.
Рассмотрим изученные автором настоящей статьи возможности и выявим преимущества и
недостатки каждого из упомянутых выше инструментов.
С пакетом прикладных программ Microsoft Office знаком каждый педагог. Но не каждый
знает, что разработанные для урока индивидуальные карточки, самостоятельные или
контрольные работы можно перевести в интерактивный вид за считанные минуты. В этом
поможет вкладка Разработчик, которая позволяет составить форму. С ее помощью можно
создать интерактивный рабочий лист на основе имеющихся документов. Разрешить ученикам
заполнять только форму и ИРЛ готов. Такого рода рабочие листы могут быть использованы
без постоянного доступа к Интернету. Обратную связь можно осуществлять через
электронную платформу Studii.md.
В педагогической практике Google документы, формы, презентации используются в
большинстве своём для организации совместной работы над проектом, работы в малых
группах, создания образовательных ресурсов с интегрированными интерактивными
элементами, но они с успехом могут быть рассмотрены в том числе и как инструменты для
разработки интерактивных рабочих листов.
Так, например, интерактивный рабочий лист можно сделать в Google Forms. По сути это
видоизмененный макет тестовых заданий. Любой документ приложения Google можно
рассматривать как ИРЛ, если создать документ и дать право редактирования всем, у кого есть
ссылка. Использование приложения Google Classroom облегчает процесс создания рабочих
листов через Google Forms. Во вкладке Задания можно создавать различные категории:
задания, задания с тестом, вопрос или материал, и тут же, при описании выбранного раздела
можно создать Google документы, презентации, рисунки, таблицы, формы. Если выбрать один
из них и создать копию для каждого ученика, это и будет рабочий лист.
Пример

рабочего

листа

в

GOOGLE

Forms

приведён

по

ссылке

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGFP-pEvx5C6yOzNpIeR31Y7A_itzgzmc8a5eVXiH
lV-3wqw/viewform. Данный рабочий лист используется на уроке химии в 8 классе при
изучении химических свойств воды. Используется Google Forms со вставкой видео и кратким
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открытым ответом для записи уравнения реакций. Ответы собираются и проверяются
вручную. Лист используется при изучении нового материала.

Рис. 1. Пример рабочего листа в Google Forms
На рис.1. демонстрируется пример данного упражнения, созданного в Google документе,
где каждый ученик получил его копию. Это задание было добавлено через Google Classroom.
Представленный ИРЛ используется на этапе закрепления материала.
Особое внимание при реализации исследования было уделено онлайн сервису Wizer.me,
который привлёк внимание тем, что вошёл в десятку лучших инструментов для создания
рабочих листов в 2016 году. Сервис позволяет создавать задания с открытым вопросом, тест,
подписывать рисунки, задание на группировку, сопоставление на соответствие, заполнение
таблицы. А также вставлять текст, видео, изображение. Сервис постоянно обновляется
разработчиками. Осенью 2020 года стала бесплатной возможность создания игрового задания:
пазл и вставка этапа урока: рефлексии. Онлайн сервис учитель может использовать в
бесплатной версии, но при необходимости есть возможность расширить функционал, но это
только при переходе на платную версию.
Созданные в Wizer.me интерактивные листы могут быть внедрены в образовательный
процесс на любом этапе урока и даже на этапе оценивания, так как предусмотрена обратная
связь. Листы, созданные на этом сервисе, могут рассматриваться отдельными составляющими
урока или полноценным уроком различного типа. Рабочие листы бывают информационные,
тестовые и интегрированные.
На каждый созданный элемент интерактивного листа с 2021 года в бесплатной версии
стало также возможным создание альтернативного элемента, что позволяет создавать
вариативные ИРЛ. Рассмотрим типы и функционал каждого элемента рабочего листа (Рис.2).
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Рис. 2. Элементы рабочего листа
1.

Вопрос с открытым ответом OPEN QUESTION. Можно задать размер поля ввода

ответа: маленькое (одна строка), среднее (4 строки), большое (8 строк).
2.

Вопрос с множественным выбором MULTIPLE CHOICE. Позволяет выбирать и один

правильный ответ. Варианты ответов предлагается располагать в строчку или в столбик, а
также использовать в их качестве фотографии.
3.

Вставка текста BLANKS. Позволяет в набранный учителем отрывок текста вставлять

пропущенные слова. Причем эти слова можно вписывать самому ученику, а можно вставлять
из банка слов, которые можно расположить отдельным текстовым полем или вызывать по
клику на поле для вставки.
4.

Подписи к рисунку FILL ON AN IMAGE. Можно загрузить рисунок или документ PDF-

формата, расставить на нем метки и интерактивный плакат готов.
5.

Задание на соответствие MATCHING. Заполняются с итемами правое и левое поле.

6.

Заполнение таблицы TABLE. Первым этапом задаем размерность таблицы: количество

строк и столбцов и указываем если нужно заголовки (ставим галочку в окне Строка заголовка).
Как и в случае со вставкой текста есть вариант заполнения таблицы с банка слов или самими
учащимися. Приступаем к заполнения таблицу: первая вкладка для вопросов, вторая – для
ответов. Это необходимо для быстрой проверки правильности заполнения таблицы.
7.

Задание на сортировку SORTING, вернее на группировку. Указываем необходимое

количество групп, их заголовки и сами ключевые термины. Они отображаются в случайном
порядке в автоматически созданном банке слов.
8.

Вопрос типа рисунок DRAW. Вариантов использования этого типа вопроса множество.

Можно задать фон тетрадным листком или любой фотографией. Тогда получится
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своеобразный вопрос типа Подписи к рисунку, только без подсказок где подписывать.
Учащийся в качестве ответа или рисует самостоятельно (панель похожа на рабочую панель
программы Paint) или вставляет свою уже готовую фотографию.
9.

Элемент типа текст TEXT служит для вставки текстового раздела. Обычно

используется в качестве пояснения к разделу Работа с текстом.
10.

Элемент типа рисунок IMAGE служит для вставки рисунка, причем его можно

загрузить с компьютера или найти в интернете, через расположенную тут же поисковую
строку.
11.

Элемент видео VIDEO позволяет вставлять в рабочий лист видеофрагмент для работы.

Поддерживаются только видео с канала YouTube, вставляются ссылкой или через поисковую
строку.
12.

Элемент ссылка LINK позволяет вставить в рабочий лист по ссылке другой ресурс.

13.

Также можно внедрить в ИРЛ образовательный ресурс через вставку кода EMBED.

14.

Элемент обратная связь DISCUSSION позволяет организовать обратную связь с

обучающимися на протяжении всего времени их работы с ИРЛ, а не только проверку готовой
выполненной работы.
15.

Элемент рефлексии урока REFLECTION позволяет ее подвести сразу же в ИРЛ. Для

этого можно использовать иконки или описать свободным текстом. В помощь есть и банк с
рефлексийными вопросами, но они, к сожалению, только на английском.
16.

Задание типа головоломки пазл WORD SEARCH PUZZLE. Все ключевые слова для

головоломки можно вписывать только на английском. Сама головоломка предлагается для
новичков, игроков среднего уровня и продвинутых пользователей. Разница в размере поля
головоломки.
При создании интегрированного или тестового листа, сервис предлагает выставить
количество баллов за каждое созданное задание. По умолчанию: одна мыслительная операция:
один балл, но можно внести изменения по желанию преподавателя. Вставленные элементы
рабочего листа при необходимости копируются или перемещаются.
Далее в статье предлагается несколько рабочих листов, разработанных автором
настоящей статьи для уроков информатики в 8 классе, в которых можно увидеть весь
функционал Wizer.me.

По причине общедоступности данных листов, описанные в них

видеоролики, выложены отдельными файлами, но онлайн сервис Wizer.me позволяет их
вставлять. Рабочие листы очень красочные, многофункциональные, над ними возможна
совместная работа нескольких коллег. Их можно использовать на уроке в интерактивном виде
только при наличии Интернета или распечатать и использовать в обычном виде на бумаге.
Также имеется большой банк готовых ИРЛ учителей со всего мира по различным ступеням
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обучения и по всем предметам школьной программы. К недостаткам онлайн сервиса Wizer.me
следует отнести невозможность автосохранения рабочих листов и отсутствие русскоязычной
версии.
Рабочий лист https://app.wizer.me/learn/QB4K0B можно отнести к информационным, т.к.
в нем только даны указания: посмотреть ролик и выполнить задания. Так же для этапа
рефлексии присутсвуют одноименный итем, 2 вопроса с открытым ответом необязательного
характера и поле для обратной связи типа DISCUSSION.
Самые распространенный тип: интегрированный. Приведём несколько примеров:
https://app.wizer.me/learn/XNAQ48 – в листе присутствуют информационные поля и
тестовые, за которые указаны максимальное количество баллов в случае правильного ответа.
Тестовые задания следующих типов:
1.

Подписи к рисунку (FILL ON AN IMAGE).

2.

Выбор правильного(ных) ответа(ов) - MULTIPLE CHOICE – варианты расположены в
строчку, но возможен вариант размещения и в столбец.

3.

Вставка в текст пропущенных слов.
В следующем ИРЛ https://app.wizer.me/learn/YDXCHA в качестве информационных

полей использованы итемы типы текст и изображение, а в качестве тестовых заданий: подписи
к рисунку и соотношение (MATCHING).
По ссылке https://app.wizer.me/learn/07PI6P имеется лист образца тест. Создан для
итоговой работы по информатике за курс 10 класса реального профиля. В нем раскрыты
следующие возможности платформы Wizer.me: (1) Задание на группировку. (2) Задание с
кратким открытым ответом. (3) Задание BLANKS: вставка пропусков в текст. Оно предлагает
несколько вариантов: учащиеся сами вписывают слова (в данном случае числа) или выбирают
из банка слов. (4) Задание на заполнение таблицы. (5) Задание типа: реши задачу оформлено в
виде DRAW, что позволяет и вводить и рисовать и вставлять ответ в виде изображения (фото).
Тестовые задания предполагают назначение баллов за каждый итем. Платформа
интуитивно назначает количество баллов за каждое задание, например, ввод одного слова -1
балл, но можно и изменить количество баллов на усмотрение учителя.
Готовый интерактивный рабочий лист может быть представлен ученикам несколькими
способами: через класс (на платформе есть возможность создания, в бесплатной версии только
одного), или по ссылке. Второй вариант не был использован. Рассмотрим все возможности
данной вкладки: Assign to learners. Как видно на рисунке 3, есть возможность вставки ИРЛ в
описанный выше Google Classroom, копировать ссылку и рассылать учащимся посредством
messenger, вставить код страницы в блог или любой другой документ, а также посредством
PIN-кода.
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Рис. 3. Отправка ИРЛ ученикам
На этой же странице есть функционал «открыть рабочий лист к принятию ответов или
закрыть», «перемешивание вопросов», можно задать время для выполнения листа. В
бесплатной версии все рабочие листы со статусом PUBLIC - публичные, для частного
использования – проплаченная версия. Для удобства учителя имеется моментальная обратная
связь.
Вкладка с ответами учеников Answers (Рис.4) представляет следующую информацию:
фамилии учеников с их аккаунтов Google, количество набранных баллов из общего
возможного, возможность сортировки учеников по дате сдачи работы. На каждого ученика
высвечивается статистика: время выполнения и дата сдачи. Все можно либо скачать либо
сохранить.

Рис. 4. Вкладка с ответами учеников Answers
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Не менее интересным является и платформа genial.ly. Уникальная коллекция с большим
количеством шаблонов, презентаций, учебных модулей, игровых заданий и много другого с
интерактивными элементами. Этот инструмент больше подходит в случае создания
интерактивных рабочих листов для самостоятельной работы. Так, например, в сервисе
genial.ly были созданы пробные главы электронных учебников, с элементами интерактивных
заданий для самостоятельного выполнения (Рис. 5).
Рассмотрим один такой лист.
https://view.genial.ly/5fbacd5ea5becd0d00482f98/horizontal-infographic-review-strokasimvolov - пример параграфа «Строка символов» для языка программирования Pascal.

Рис. 5. Пример ИРЛ в genial.ly
Разработка представляет собой семь взаимосвязанных страниц: титульная, описание,
действие

со

строками,

стандартные

функции

и

процедуры,

примеры

программ,

дополнительная литература и раздел для самостоятельного решения. Интерактивные
элементы, предлагаемые сервисом genial.ly, позволяют открывать прикрепленные к ним
страницы. Возможны варианты всплывающего окна (Tooltip), нового окна (Window), переход
на страницу документа (Go to page) или по ссылке (Link). В работе использованы каждая из
этих возможностей.
На титульной странице вставлена ссылка на компилятор языка программирования в онлайн среде (Link), что представляет учащимся работать без дополнительной установки
программы. Значок каждого раздела представляет собой интерактивный элемент, по щелчку
на котором открывается данная страница (Go to page). На каждой из подчиненных страниц
имеется кнопка возврата на титульную страницу (Go to page). Интерактивные элементы
объяснения нового материала, открывают всплывающее (Tooltip) или новое (Window) окно.

200

Рис. 6. Структура интерактивного листа в genial.ly
Каждый раздел, заканчивается рубрикой «Проверь себя», где вставлены ссылки на
упражнения, созданные в learningapps.
Данный параграф «Строки символов» заканчивается списком задач для решения (Реши
сам). Для представления задач на проверку учителю, создана GOOGLE Forms (Рис. 7), где в
качестве типа итема, выбрано Загрузить файл.

Рис. 7. Пример решения задачи
Выводы и рекомендации
Для того, чтобы урок был качественным, целостным, учителю необходимо совмещать
различные цифровые ресурсы и внедрять их на разных этапах урока. Этого можно достичь
используя интерактивные рабочие листы. Трудности могут возникнуть только на этапе
использования рабочих листов, т.к. для работы с предложенными интерактивными рабочими
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листами нужен Интернет. Все сервисы можно использовать с авторизацией через аккаунт
Google, что позволит исключить регистрацию учащихся на многочисленных сайтах.
По результатам исследования предлагается использовать для разработки авторских
рабочих листов инструмент Wizer.me или аналог и в качестве альтернативы - бесплатный
функционал сервиса genial.ly ввиду расширенного функционала и простоты использования.
Решение практических задач с отправкой файлов можно осуществить через разработку
рабочих листов в Google Forms.
Приведенные примеры интерактивных рабочих листов, созданных в онлайн сервисе
Wizer.me, собраны в единую коллекцию и представляют собой полный курс по работе в
приложении Microsoft Word, согласно действующему Куррикулуму-2019. Предлагаемая в
статье методика и работа с интерактивными рабочими листами активно применяется в
Теоретическом лицее имени М.Губогло, мун.Чадыр-Лунга на уроках информатики и химии.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ
ДЕТЯМ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наталья МАНАСТЫРЛЫ, студент II цикла
Комратский государственный университет
tumba_natasha@mail.ru

Аннотация. В статье автором рассмотрены особенности обучения информатике детей
с особенностями в развитии, приведены примеры заданий в различных ресурсах, а также
показана межпредметная связь, в примерах, между информатикой и математикой.
Ключевые слова: информатика, ОВЗ, инклюзивное образование, особенные дети,
наглядность, межпредметная связь, математика, ИТ.
Annotation. In the article, the author considers the features of teaching computer science to
children with developmental disabilities, gives examples of assignments in various resources, and
also shows the interdisciplinary connection, in examples, between computer science and
mathematics.
Key words: informatics, disability, inclusive education, special children, visibility,
interdisciplinary communication, mathematics, IT.
На международном и европейских уровнях существуют множество законодательных
актов и нормативных документов в области инклюзивного образования (ИО). Они являются
основой для всех процессов в сфере ИО и составляют базу для развития и осуществления
политики и практики инклюзии.
Республика Молдова также входит в список стран, которые реформируют
резиденциальную систему и развивают ИО следующими путями [1]:
⎯

ратификация документов международной политики (Конвенция ООН о правах

человека, Конвенция ООН о правах ребенка, Конвенция ООН о правах инвалидов);
⎯

участие в реализации целей развития, продвигаемых на международном уровне;

⎯

развитие стратегий на национальном уровне (Национальная стратегия и План

действий по реформированию системы интернатного типа по уходу за ребенком на 2007-2012
годы; Стратегия социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями (2010-2013
гг.); Программа развития инклюзивного образования в Республике Молдова, 2011-2020;
Стратегия защиты ребенка, 2014-2020).
Основным документом в области инклюзивного образования в Молдове является
Программа развития инклюзивного образования в Республике Молдова на 2011-2020 гг. Она
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составляет нормативно-стратегическую базу по реализации и обеспечению адекватных
условий для выявления потенциала всех детей.
В соответствии с положениями Программы, инклюзивное образование создает равные
шансы всем детям посещать одну и ту же школу, учиться вместе, вне зависимости от их
культурной, социальной, этнической,

религиозной принадлежности, экономического

положения или от интеллектуальных и физических умений и навыков [1].
Кодекс

об

образовании

также

регламентирует

инклюзивное образование и

устанавливает, что «образование детей и учащихся с особыми образовательными
потребностями является неотъемлемой частью системы образования и имеет целью
воспитание, реабилитацию и/или восстановление и включение в образование, социальную и
профессиональную жизнь лиц с трудностями в обучении, в общении и взаимодействии, с
нарушениями чувственного восприятия, с затруднениями в физической, эмоциональной и
поведенческой сферах» [9].
Сам процесс инклюзии предполагает полное включение в школьную жизнь особенных
детей благодаря определенным условиям в меру своих возможностей, а не их приспособление.
Дети с нарушениями участвуют не только в образовательном процессе, но и в общественной
жизни и работе, а также не могут ущемляться в своих правах.
Каждый педагог обязан повышать эффективность учебного процесса, учитывая
особенности детей с ОВЗ, посредством правильного планирования, а также подбора методов
и приемов. Задача учителя заключается в помощи ученикам при усвоении образовательных и
профессиональных знаний, умений и навыков, которые возможно применить в социальной
среде.
На уроках информатики важно использовать индивидуальный барем для оценки
работоспособности ребенка. Помочь этому могут специальные педагогические подходы [4]:
⎯ поэтапное разъяснение и последовательное выполнение заданий;
⎯ разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции,

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
⎯ использование упражнений, направленных на развитие восприятия, внимания, памяти.
⎯ смена видов деятельности;
⎯ использование физкультурных пауз;
⎯ использование

индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и

затраченными усилиями.
Урок информатики способен развить внимание, воображение, познавательную
деятельность и мышление посредством компьютера, а также с учетом возрастных, физический
и умственных особенностей. Но у детей с ОВЗ необходимо учитывать не только возрастные,
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а в большей степени физические и психологические возможности для эффективного развития
информационных и познавательных процессов, пространственного воображения и творческих
способностей.
Учитель информатики может использовать на своих уроках следующие технические
возможности:
• дифференцирование по сложности домашних заданий;
• использование интерактивной доски

для индивидуальной работы с особенным

учеником;
• использование развивающих компьютерных игр с легкими миссиями и уровнями;
• настройка интерфейса прикладных программ под особенности обучающихся с ОВЗ;
• подготовка ребенку с ОВЗ упрощенный вариант индивидуальной работы (уменьшенное

количество заданий с простой формулировкой);
• применение веб-сервисов при подготовке материала и самостоятельной работе.

Информатика направлена на коррекцию и устранение недостатков в познавательной
деятельности, формировании информационных компетенций и личностных качеств детей с
ОВЗ.

Компьютер

дает

возможность

детям

с

ОВЗ

усвоить

образовательные

и

профессиональные знания, умения, навыки, которые пригодятся ему в социальной адаптации.
На уроках информатики можно применять следующие методы и приемы работы с
детьми с ОВЗ:
• Графический метод.
• Игра (кроссворды, ребусы, ролевая игра).
• Исследовательский метод.
• Наглядный метод.
• Практический метод.
• Творческое

самовыражение (рисование, конструирование, занятия творческой

деятельностью, моделирование, создание проектов).
Проектирование уроков для классов, в которых есть особенные дети, должно быть
тщательным и продуманным, на каждом этапе педагог должен использовать индивидуальный
подход: альтернативные виды деятельности при непосильных заданиях, индивидуальные
задания для домашнего выполнения, обязательное создание ситуации успеха (оценка
положительных результатов для любого вида деятельности).
Для детей с ОВЗ необходима наглядность, опорные схемы и конспекты, таблицы,
рисунки и другие материалы, которые обеспечивают наиболее высокий уровень усвоения
материала. Как показал опыт работы, наглядная интерактивная презентация на Smart доске
дает ученику возможность лучше понять и усвоить информацию.
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Приведем некоторые примеры из опыта работы с особенными детьми на уроках.
Для закрепления основных терминов по определенным темам, можно использовать
сервис learnis.ru. На уроке дать всем детям самостоятельное задание по работе с терминами
(например, в сервисе learningapps соединить термин и его определение или вставить
пропущенные слова), а детей с отклонениями позвать к интерактивной доске и попросить
объяснить термин с доски (допускается объяснение своими словами, т.к. большинство
категорий ОВЗ предполагает плохую память и плохое восприятие сложных высказываний).
Пример на рисунках 1-2. https://www.learnis.ru/430739/

рис. 1

рис. 2
Помимо этого, чтобы не отделять особенных детей от типичных, можно дать задание
всему классу в виде кроссворда, но разных уровней сложности (для детей с ОВЗ уменьшить
количество слов, а также выбрать не сложные термины). Пример упрощенного кроссворда на
рисунке 3. https://learningapps.org/watch?v=pe5a5r9gj21

рис. 3
При объяснении материала, следует предпочесть вместо «скучных» и однотонных
презентаций красочные и анимированные для легкого восприятия детьми с ОВЗ. Пример
слайда на рисунке 4.
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рис. 4
Для первичного закрепления материала эффективны интерактивные видео с
вопросами. Пример на рисунке 5.

рис. 5
На уроках информатики детям с ОВЗ можно предлагать и интегрированные задания по
другим предметам, в частности по математике. Приведем некоторые примеры, предлагаемые
учащимся с ОВЗ по математике, которые использовались на уроках математики и
информатики в Авдарминском теоретическом лицее им. Д.Челенгир.
Отработка

устного

счета

с

использованием

https://matematika.club/app/#11100 (рис.6, рис.7)

рис.6

рис.7
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онлайн

тренажера

Сервис learningapps.org, который позволяет создавать интересные тренажеры, легко меняя
задания и оформление, чтобы ребенок не терял интерес. (рис.8, рис.9, рис.10):

рис.8

рис.9

рис.10
Тренировка действий в столбик на рабочем листе Smart (рис.11), а также с помощью
сервиса liveworksheets.com (рис.12):
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рис.11

рис.12

Геометрические тела в learningapps.org, Smart и программе GeoGebra (рис.13).

рис.13
Таким образом, тщательная подготовка к уроку информатики, с правильно
подобранным материалом, методами, приемами и формами работы повышают эффективность
обучения учеников с ОВЗ и, тем самым, помогают ученикам не только быть успешными на
других дисциплинах, но и стать социально адаптированными к дальнейшей взрослой жизни в
современном информационном мире, развить индивидуальность ученика.
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ADAPTAREA XENISMELOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Caraman Ana, studentă,
Facultatea Filologie, UST
Rezumat: Aceasta cercetare reprezintă un studiu asupra împrumuturilor lexicale, care în
ultima perioada constituie o influență puternică asupra vocabularului limbii române. În conținutul
textului am analizat tipuri de împrumuturi, calea de pătrundere a acestora în lexicul nostru, și noțiunea
de xenism, care semnifică niște străinisme/cuvinte de origine străină, introduse într-o limbă fără a fi
adaptate la sistemul fonetic și morfologic al limbii respective. Astfel, xenismele au creat un adevărat
interes pentru unii lingviști români, aceștia preocupându-se, în deosebi, de abuzul xenismelor, care în
concepția acestora, pot pune în pericol evoluția firească a limbii noastre.
Cuvinte cheie: împrumut lexical, xenism, anglicism, barbarism.
Abstract: This research is a study on lexical borrowings, which lately is a strong influence
on the vocabulary of the Romanian language. In the content of the text we analyzed types of
borrowings, the way of their penetration in our lexicon, and the notion of xenism, which means some
foreignisms / words of foreign origin, introduced in a language without being adapted to the phonetic
and morphological system of that language. Thus, xenisms have created a real interest in some
Romanian linguists, who are especially concerned about the abuse of xenisms, which in their
conception, can endanger the natural evolution of our language.
Keywords: loanword, xenisms, barbarisms, anglicisms.
Este cunoscut faptul că legătura dintre dialecte, directă sau indirectă, efectuată pe cale orală
sau scrisă, populară sau livrească provoacă, în mod firesc, preluarea unor unități lexicale dintr-o limbă
„donatoare” într-o limbă „receptoare”. De-a lungul timpului, limba română s-a dovedit a fi
receptoarea unor influiențe dintre cele mai variate, lexicul ei îmbogățindu-se considerabil cu cuvinte
de diverse origini și, la rândul ei a împrumutat unități lingvistice idiomurilor cu care a venit în contact.
Împrumutul de cuvinte este un fenomen pe deplin firesc în viaţa popoarelor şi a limbilor.
Pătrunderea elementelor lexicale de împrumut este un proces normal de dezvoltare a unei limbi.
Cuvântul luat din alte limbi îşi face loc în limba noastră atunci când avem posibilitatea de a exprima
prin mijloace lingvistice proprii un anumit sens sau o nuanţă semantică. Împrumuturile lexicale în
vocabularul limbii române sunt inovaţii de provenienţă externă care constau din cuvinte şi expresii
luate de-a gata dintr-o limbă străină şi adăugate fondului lexical existent [3, p. 310]
Dintre factorii extralingvistici care favorizează împrumuturile lexicale putem evidenția
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următorii:
- vecinătatea geografică
- conviețuirea populațiilor
- raporturile (politice, economice, culturale) între comunități [1, p.353].
În lucrarea de sinteză Vocabularul românesc contemporan, V. Şerban şi I. Evseev propun
următoarea taxonomie a împrumuturilor:
-

Vechi (greceşti, germanice, avare, slave);

-

Mai puţin vechi (latineşti, neogreceşti, turceşti, sârbo-croată, bulgară, polona, rusa, italiana,
ucraineana);

-

Împrumuturi noi (cuvintele intrate în limba română între al treilea deceniu al secolului al XIXlea şi cel de-al treilea deceniu al secolului al XX-lea).
Cercetătorii, care s-au ocupat de fenomenul în discuţie, au delimitat două tipuri de

împrumuturi:
1. populare (prin contactul direct între vorbitorii de limbă română cu cel de altă limbă);
2. de cultură (prin intermediul instituţiilor reprezentative ale poporului nostru în cursul secolelor:
aparatul administrativ, biserica, armata, şcoala etc.)
Pentru adaptarea fonetică şi morfologică a cuvintelor împrumutate are o mare importanţă calea
pe care pătrund cuvintele dintr-o limbă în alta.
-

Directă (orală) – presupune un contact nemijlocit între populaţii vorbind limbi diferite, acestea
sunt împrumuturi orale, care au un caracter popular;

-

Indirectă – prin intermediul cărţilor, al scrisului, al culturii în general; acestea sunt împrumuturi
culte (livreşti).
Sextil Pușcariu vorbește despre două categorii de împrumuturi:

1. împrumuturilor de lux;
2. împrumuturile necesare.
Cele necesare se introduc odată cu o noţiune inexistentă anterior în limbă sau pentru o nuanţă
mai precisă şi se adaptează sistemului fonetic şi gramatical al limbii. Împrumuturile necesare sunt
acele cuvinte, sintagme sau unităţi frazeologice, care nu au un corespondent în limba română sau care
prezintă unele avantaje în raport cu termenul autohton.
Împrumuturile de lux, numite şi străinişme, barbarisme, sunt de prisos în limbă, fiind
întrebuinţate

de

snobi

şi

se

manifestă

ca

nişte

corpi

străini

în

sistemul

lexical.

În funcție de gradul de asimilare, distinge împrumuturi:
- adaptate
Împrumutul adaptat reprezintă un cuvânt pătruns din alte limbi, care s-a adaptat la sistemul
fonetic și morfologic, este folosit mai des, dând naștere la derivate și nu mai este simțit de vorbitori
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ca fiind de altă origine. Influențele străine asupra vocabularului românesc sunt, în ultima vreme,
considerabile. Multe dintre împrumuturile lingvistice s-au adaptat fonetic, ortografic, morfologic și
semantic.
Astfel, următoarele împrumuturi lingvistice au fost adaptate:
- compositeur (fr.) – compozitor (rom.);
- hand (eng.) ,,mână” – henț (rom.) ,,atingere cu mâna a mingii de fotbal”;
- bziehbild (germ.) ,,autocolant”- bțibild ,,mic desen colorat gumat pe o parte, care se aplică pe o
suprafață netedă”
- magistral (rus.) – magistrală (rom.).
- neadaptate
Numim împrumut neadaptat orice cuvânt provenit din limbi străine, neadaptându-se la
sistemul limbii române, prin păstrarea formei și semnificației, de asemenea prin absența asimilării
sub aspect ortoepic, ortografic, morfologic și lexico-semantic. Exemple de împrumuturi neadaptate:
jogging, hobby, play-off, killer, puzzle...
Xenismele reprezintă niște străinisme/cuvinte de origine străină, introduse într-o limbă fără a
fi adaptate la sistemul fonetic și morfologic al limbii respective. Acestea își justifică prezența prin
faptul că nu au un corespondent în vocabularul limbii române sau prezintă avantaje față de precizia
sensului, corp fonetic redus, circulație internațională.
Dubois susține că „xenismul este prima etapă de împrumut”. El explică că este vorba de o
unitate lexicală constând dintr-un cuvânt într-o limbă străină și care desemnează o realitate specific
culturii vorbitorilor acestei limbi. [2, p.313]
Se presupune că termenul xenism își are originea sa în rădăcini ale istoriei dinaintea lui
Hristos, și anume prin prezența grecescului Xenox (xenos, pl. xenoi), cuvânt folosit în limba greacă
începând cu perioada lui Homer, secolul al IX-lea î.Hr., fiind definit ca străin. Cu toate acestea,
cuvântul în sine, poate fi interpretat cu sensul de a numi lucruri diferite, bazate pe context, autor și
perioada de scriere/vorbire, semnificând concept divergente ca dușman sau străin, o interpretare ostilă
deosebită, care denotă sensul de oaspete, unul dintre conceptele cele mai sfinte din normele culturale
ale ospitalității grecești.
În limba română pot fi observate ușor, la nivel lexical, împrumuturi recente din engleza
britanică și americană, unele dintre acestea asimilate morfologic și frecvent utilizate în limba română.
Astfel printre cele mai utilizate xenisme sunt: chat, business, babysitter, puzzle, job, make-up, hacker,
cutter, DJ, duty-free, fast-food, cheeseburger, dealer, site, link, country, live, pizza, pub, mouse,
rating, airbag, macho, ketchup, outsider, paparazzo, play-back, science-fiction, leasing, gigolo,
dealer, make-up etc…
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Xenismele pot fi clasificate din punct de vedere semantic si morfologic. Din punct de vedere
semantic, xenismele reprezintă denumiri de:
→ alimente şi băuturi, cum ar fi tequila, Pepsi, Sprite ş.a..
→ vestimentație: kimono, leggings, jeans, poncho ş.a.,
→ de sporturi: jogging, basketball summon, handball ş.a.,
→ de ocupaţii: steward, bodyguard, manager ş.a.,
→ de muzică: disco, hip-hop ș.a.,
→ de perioade de timp: week-end.
Dacă sa vorbim despre clasificarea morfologică a xenismelor, atunci substantivele reprezintă
cea mai mare parte:
• ad-hoc, bene merenti, status quo, idem, ibidem ş.a. → din latina cultă;
• Commedia dell’arte → din italiană;
• Bildungsroman, Mein Kipfel ş.a. → din germană;
• goal keeper, fair play, bridge, hobby, mall, talk-show, leadership, jeep, vip → din engleză.
Majoritatea xenismelor substantivale sunt de genul neutru. Cele masculine sunt, în principal:
→ nume de persoane:
› biker (engl.) - persoană care conduce o bicicletă sau o motocicletă;
› caudillo (sp.) - nume dat dictatorilor din țările de limbă spaniolă;
› cozeur (fr.) - Persoană care vorbește cu ușurință, știind să întrețină o conversație plăcută;
› landsknecht (germ.) - infanterist german mercenar din timpul războaielor religioase purtate în sec.
XV și XVI;
› mariachi (sp.) - muzician ambulant care cântă la nunți, la sărbători etc., în Mexic;
› outsider (engl.) - Întreprindere dintr-o anumită ramură a economiei, care nu face parte din
monopolul sau monopolurile dominante din ramura respective;
› picaro (sp.) - personaj aventurier, intrigant, șmecher din literatura spaniolă din sec. XVI-XVII;
› playboy (engl.) - Tânăr elegant, cu fizic plăcut, care are succes la femei și duce o viață ușoară;
› provider (engl.) - furnizor;
› rapper (engl.) - persoană care cântă sau apreciază muzica rap;
› rocker (engl.) - cântăreț de rock;
→ numele unor unităţi monetare:
1. cruzeiro ( Brazilia)
2. escudo (Portugalia)
3. penny (monedă divizionară engleză, care valorează a douăsprezecea parte dintr-un șiling sau a suta
parte dintr-o liră)
4. peso ( unitate bănească principală în mai multe țări din America Latină.),
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5. won (Unitate monetară coreeană.);
→ Numele unor unități de măsură:
-

baud (fr.) - Unitate de viteză corespunzând transmiterii unui punct din alfabetul Morse pe
secundă.

-

bushel (engl.) - Unitate de măsură engleză pentru volum, egală cu 36 de litri, folosită în Marea
Britanie și SUA

-

joule (din fr., engl. joule.) - Unitate de măsură a energiei, egală cu lucrul mecanic efectuat de forța
de un newton, când punctul ei de aplicație se deplasează cu un metru în direcția și în sensul forței.

-

siemens (din germ. siemens, fr. siemens.) - Unitate de măsură a conductanței electrice.

-

weber (din fr. weber) - unitate de măsură, în sistemul internațional, a fluxului magnetic.
→ nume de animale sau rase de animale: chow-chow, cocker, setter;
→ de plante: avocado, pitchpine;
→ produse alimentare: canelloni, cheeseburger, hotdog, ravioli ş.a.
Xenismele substantive, feminine, denumesc:
› persoane → call-girl, milady, mistress, persona non grata;
› dansuri → bossa-nova, malagueña, passacaglia, seguidilla
› preparate culinare → fondue, mortadella, mozzarella, pizza;
Xenismele adjectivale invariabile nu sunt atât de numeroase: cash, cool, fair, folk, horror,

topless, second-hand. Iar majoritatea dintre aceste xenisme aparțin mai multor clase morfologice, de
exemplu:
CONCERT LIVE (ADJ.)

A VORBI LIVE(ADV.)

PĂRINȚI COOL (ADJ.)

a se machia cool(adv.)

VESTIMENTAȚIE SECOND- a procura de la second-hand(substantiv)
HAND (ADJ.)
PLATĂ CASH(ADJ.)

a plăti cash(adv.).

Alte xenisme sunt:
‣ adverbe → ab initio, sic (așa), ter, sine die (de asemenea), per general, piano-forte, infra
(dedesubt,sub), supra, ş.a. (din latină); on-line, cash, cool ş.a (din engleză);
‣ prepoziţii → apud, infra, supra, ante, post ş.a. (unele fiind utilizate şi ca adverbe), à la (din
franceză);
‣ conjuncţii → ergo (deci);
‣ interjecţii → evrika!, vivat!, ok!, (Oh) My God! ș.a.
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Deşi s-a constatat că sunt enorm de complicat, dacă nu imposibil de identificat, semnalăm şi
câteva xenisme omonime:
► break¹ (angl.), s.n. (pl. breakuri), „automobil” şi break² (angl.), s.n. (pl. breakuri), „ghem
câştigat, la tenis, de un jucător pe serviciul adversarului”;
► driver¹ (angl.), s.m. (pl. driveri), „conducător al atelajului într-o cursă de trap; jokeu care
conduce un sulki; şofer”, driver² (angl.), s.n. (pl. drivere), „crosă din lemn la jocul de golf; etaj
amplificator, cu tuburi sau tranzistori, care atacă cele două etaje ale unui amplificator simetric” şi
chiar driver³ (angl.), s.n. (pl. drivere), „program în sistemul informatic”;
► ole¹ (hisp.), interj., şi ole² (hisp.), s.n. (pl. ole-uri), „dans spaniol interpretat de o
singurăpersoană; melodia corespunzătoare acestui dans”;
► roller¹ (angl.), s.m. (pl. rolleri), „persoană care se deplasează cu rolele” şi roller² (angl.),
s.n. (pl. rollere), „compresor, rolă de ghidare, cilindru de laminor”
De asemenea, de multe ori, prin intermediul xenismelor, se formează niște construcții
pleonastice, cum ar fi:
‣ café-frappé rece (café-frappé „băutură din cafea rece cu îngheţată, frişcă”);
‣ exit-pollul realizat la ieşirea din urne (exit-poll „sondaj de opinie realizat la ieşirea de la
urne”);
‣ happy-end fericit (happy-end „sfârşit fericit”);
‣ hit de mare succes (hit „şlagăr, cântec de succes”);
‣ laptop portabil (laptop „calculator mic, portabil, având forma unei serviete”);
‣ summit la nivel înalt (summit „întâlnire la cel mai înalt nivel”).
Aici putem concluziona că doar cunoașterea exactă și corectă a cuvintelor ne va împiedica să
folosim în vorbirea noastră această stângăcie de exprimare.
Câteva xenisme prezintă în limba română niște mutaţii semantice, de exemplu:
› cuvântul preluat din limba engleză “show” semnifică “recital de muzică uşoară; spectacol de
varietăţi, cu muzică, dansuri, momente amuzante” dar acesta şi-a lărgit semnificația, fiind utilizat
ironic, ca sinonim cu scandal:“Lipsit de educație a început sa facă mare show în timpul orelor de
matematică!”;
› cuvântul “bodyguard” care semnifică „gardă de corp” a cunoscut, la fel, o extindere a sensului, fiind
utilizat în zilele noastre cu sensul general de „paznic”; “Am fost goniți din sala de conferințe, de
către bodyguardul clădirii.”
› cuvântul building, în schimb, şi-a restrâns sensul, folosindu-se în limba română nu cu înțelesul din
engleză de „clădire, construcţie” oarecare, ci doar cu acela de „clădire modernă înaltă, zgârie-nori”.
Diferența dintre xenism, barbarism si anglicism. Mai mulți lingviști români consideră ca există
anumite

asemănări

între

acești

trei
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termeni,

dar

și

unele

deosebiri.

Xenismul - reprezintă un cuvânt străin împrumutat de o limbă, fără a-l fi adaptat la propriul
sistem. Sunt xenisme:
anglo-americanisme: aftershave, all right, babysitter, banking, bodyguard, cash;
termeni din franceză: aidemémoire, à la longue, à la russe, bain-marie, bordeaux, caféconcert, café-frappé;
din italiană: broccoli, cappuccino, ciao, dolce, espresso, mortadella, mozzarella,
paparazzo, pizza, ravioli, tiramisù;
din portugheză: bossa-nova, piranha; hispanisme: avocado, cha-cha-cha;
unele cuvinte de origine germană: ausländer, lohn, müsli, pickhammer;
grecească: hybris, paideia;
rusă: gulag, perestroika;
japoneză: ninja.
Barbarismele sunt acele cuvinte introduse dintr-o limbă străină și care adesea nu sunt necesare
în vocabularul nostru, și nici nu sunt asimilate. Acestea mai sunt numite și xenisme sau străinisme,
însă, barbarismele se deosebesc prin faptul că acestea au un corespondent în limba română, pe când
xenismele la fel sunt împrumutate dintr-o limbă străina, în schimb nu au nici-un corespondent în
limba română. Petru Zugun definește conceptul de barbarism:” împrumuturile neadaptate, cele care
nu s-au diferențiat prin nici o trăsătură semantică de sinonime ale lor, iar cele care sânt păstrate
intenționat cu forma și sensul din limbile împrumutate sunt xenisme” [5, p.160]. Exemplu: cuvântul
„prezent” cu semnificație de „cadou”,” dar”, preluat din franceză prèzent, cuvântul „findanțată”
(logodnică) datorat it. „findanzata”, flata (a măguli), garson (ospătar), tur (ocol), a învagona (a încărca
în vagoane), poster (afiș), diler (distribuitor).
Anglicismele sun acele cuvinte recent împrumutate din engleza americană sau britanică și care
sunt incomplet sau deloc adaptate, sau în curs de asimilare: staff, management, manager, chat, mouse,
hit, single, display, offline, online, broker, hard disk, brand, discount, display.
O mare importanță în adaptarea sau respingerea xenismelor o au considerațiile de ordin
ideologic,

cum

ar

fi

conservatismul

lingvistic,

lupta

pentru

,,puritatea”

limbii.

Iorgu Iordan afirmă: ,,Dorința de a inova depășește uneori limitele necesității. Intervin (...)
și ignoranța (...), exhibiționismul, moda și alți factori exteriori, care dau naștere la inovații nu numai
ciudate, ci și imposibile. Dar astfel de excese sunt inevitabile și cu vremea dispar oarecum de la sine.
Ele reprezintă însă un interes deosebit pentru lingvist, căci ajută la înțelegerea și aprofundarea creației
lingvistice.” [3, 94]
George Pruteanu susține că importul de cuvinte este binevenit, dar acestea trebuie adaptate
grafiei limbii române: ,,Ceea ce pretind, e ca noile cuvinte-repet: binevenite!- să fie scrise românește.
Nu putem scrie nici franțuzește, nici ungurește, nici englezește limba română. Atâta timp cât va exista
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limba română trebuie scrisă românește. În toate cazurile în care e posibil fără pierderi semnificative,
orice cuvânt nou-preluat trebuie integrat sistemului, asimilat, autohtonizat, conform regulilor de
scriere și de pronunție ale limbii române.” [4]
Deci, în concepția unor lingviști xenismele sunt cele care pun în pericol evoluția firească a
limbii, întrucât acestea afectează masiv, în ultimele decenii, vocabularul limbii. Aceștia sunt mereu
preocupați de acest compartiment pentru a nu deteriora aspectul interior al limbii, însă abuzul excesiv
de xenisme rămâne totuși la discreția vorbitorilor acestei limbi. Uneori, în goană după originalitate,
pentru alcătuirea lor se forțează legile limbii. Aceasta nu diminuează importanța creativității
lingvistice; o formație nouă poate fi consacrată de uz indiferent de pronosticurile lingviștilor.

BIBLIOGRAFIE
1. BAHNARU V., Lexicologia practică a limbii române. Chișinău, 2013
2. DUBOIS Jean et allii, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, 1994
3. IORDAN I., Robu V., Limba română contemporană. Bucureşti, 1978
4. PRUTEANU G., ROMÂNĂ SAU ROMGLEZĂ?, http://georgepruteanu.ro/6atitudini/2007.09.27limba.htm
5. ZUGUN P., Lexicologia Limbii Române. Prelegeri, Iași: Tehnopress, 2000
Conducător științific: Stratan Natalia, doctor, conferențiar universitar

219

NEOLOGISMELE DE ÎMPRUMUT DE ORIGINE FRANCEZĂ ÎN LIMBA
ROMÂNĂ
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Abstract: Any language is influenced by both national and international culture. The
Romanian language has acquired its own physiognomy, bearing the imprint of innovation. In relation
to the French language, the conservative features are explained by the position of the isolated area of
Romanian in the Romanesque space and are identifiable both phonetically and morphologically,
syntactically and lexically. The vocabulary of the Romanian language - an expression of society includes elements of the French language and culture, especially in the field of terminology, which
allowed it to synchronize with European culture.
Keywords: vocabulary, French language, French culture, terminology.
Rezumat: Orice limbă este influenţată atât de cultura naţională cât şi de cea internaţională.
Limba română a dobândit o fizionomie proprie, purtând amprenta inovaţiei. În raport cu limba
franceză, trăsăturile conservatoare se explică prin poziţia de arie izolată a românei în spaţiul romanic
şi sunt identificabile atât la nivel fonetic, cât şi la nivel morfologic, sintactic şi lexical. Lexicul limbii
române – expresie a societăţii – include în sine elemente ale limbii şi culturii franceze, în special din
domeniul terminologiei, ceea ce i-a permis să se sincronizeze cu cultura europeană.
Cuvinte-cheie: vocabular, limba franceză, cultura franceză, terminologie.
Aspectul semantic al unei limbi înglobează atât elemente ale culturii naţionale, cât şi elemente
ale culturii universale, limba definită, totodată, drept o manifestare a culturii unui neam.
Societatea modernă, în dezvoltarea ei permanentă, recurge necontenit la perfecţionarea fondului
lexical al limbii (cum procedează, de fapt, toate limbile în cursul dezvoltării lor) [2, p. 45].
Astfel, limba româna, în anumite perioade ale istoriei sale, şi-a perfecţionat fondul lexical prin
diferite mijloace, inclusiv prin împrumuturi, cele neolatine dominând câmpul influenţelor lexicale
externe, întrucât ele „reprezentau calea cea mai scurtă de transformare a limbii într-un mijloc de
comunicare modern, capabil a face faţă tuturor solicitărilor impuse de comunicarea însăşi” [11, p.
343].
Înnoirea limbii române prin împrumuturi lexicale neolatine, după cum menţionează
cercetătorii, începe din secolul al XVII-lea – al XVIII-lea, devenind un fenomen de discontinuitate în
continuitate [1, p. 207], deoarece reorganizarea lingvistică a însemnat suplinirea elementelor mai
vechi (de origine slavă, maghiară, turcească, grecească) cu unităţi lexicale noi, care corespundeau
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mai bine structurii limbii române şi aspiraţiilor unei epoci de mari frământări sociale, politice şi
culturale.
Printre influenţele neolatine, un rol decisiv la desăvârşirea caracterului modern al limbii
române literare l-a avut cea franceză, generată, cel puţin, din două motive: „conştiinţa originii romane
comune a celor două popoare şi a înrudirii lor lingvistice” [1, p. 208] şi „valorificarea prestigiului
cultural al Franţei la începutul secolului al XIX-lea” [12, 1978].
Theodor Hristea remarcă faptul că „cea mai puternică dintre toate influenţele moderne
exercitate asupra limbii noastre (începând, mai ales, cu secolul al XIX-lea) rămâne, indiscutabil,
influenţa franceză. Graţie ei, în primul rând, româna s-a îmbogăţit cu câteva mii de cuvinte,
modernizându-şi vocabularul în toate domeniile vieţii materiale şi spirituale” [6, p. 59].
În studiile de specialitate, se menţionează, pe bună dreptate, că „franceza este limba neolatină
ce s-a bucurat de cel mai mare prestigiu internaţional” [13, p. 139] ca limbă diplomatică, prin
claritatea şi eleganţa ei. La propagarea francezei pe plan internaţional au contribuit o serie de factori
extralingvistici (politici şi socio-culturali): validitatea politică a Franţei, înfiinţarea Academiei
Franceze, organizarea învăţământului după Revoluţie, tiparul, filozofii secolului al XVIII-lea,
mijloacele audio-vizuale actuale, dar şi atitudinea faţă de limbă, statutul ei social.
Difuzarea şi internaţionalizarea limbii franceze se datorează şi faptului că ea serveşte drept
vehicul unor opere cu o vocaţie universală, o limbă trăind prin cultura pe care o exprimă.
Nu mai puţin important este şi faptul că limba franceză a fost întotdeauna „şi în căutarea unor
forme expresive adecvate gândului, ceea ce a condiţionat multe descoperiri în domeniul unor ştiinţe
ale limbajului: lingvistica, semiotica, teoria comunicării etc.” [3, p. 241].
Pentru limba română, influenţa franceză se materializează într-un arsenal lexical de amploare
care a contribuit la dezvoltarea vocabularului limbii române cultivate moderne, formând, în special,
un strat de termeni similari – pe planul conţinutului desemnat – cu rolul superstratului cultural latin
în limbile romanice din Occident. Diferitele tipuri de împrumuturi din franceză „au făcut din limba
română un instrument capabil să asigure culturii române sincronizarea cu cultura europeană” [11, p.
345], fenomen încadrat într-un curent general puternic, valabil în toate ariile lexicale ale limbii
române, precum şi ale multor altor limbi din Europa şi din întreaga lume.
Întroducerea termenilor neologici s-a realizat la nivelul conceptelor, pe variate arii ale
activităţii ştiinţifice, politice şi culturale: de la administraţie şi drept la politică şi diplomaţie, de la
ştiinţele umaniste la cele exacte. Spre exemplu, etimonul francez fundamentează esenţial limbajul
filozofic românesc. În 1846, A. T. Laurian, în traducerea manualul de filozofie al lui A. Delavigne,
recurge la un număr considerabil de neologisme franceze pentru „a forma o limbă filozofică pentru
cugetarea filozofică” [1, p. 208], mărturie a autorului. Prin valorile semantice novatoare, termenii de
tipul: analogie, eroare, filozofie, formă, idee, imagine, logică, sensibilitate supravieţuiesc şi astăzi.
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Influenţa franceză în terminologia filozofiei româneşti nu este un fapt izolat. Analizând rolul
limbii franceze în formarea terminologiei româneşti, specialiştii constată că vocabularele specializate
din anumite domenii înregistrează un număr impunător de unităţi lexicale provenite din limba
franceză. Astfel, termenii juridici de origine franceză, incorporaţi în vocabularul dreptului românesc,
constituie 71,28 %. [4, p. 157]. De asemenea, limba franceză a avut un rol esențial în formarea
terminologiei geografice româneşti, corpusul termenilor geografici francezi constituind circa 51,66
% din totalul lexicului geografic românesc [9, p.79].
Domeniul ştiinţelor şi al tehnicii, de asemenea, înregistrează o sferă lexicală semnificativă cu
neologisme de origine franceză, cercetătorii remarcând faptul că 27% din termenii ştiinţifici şi tehnici
în limba română sunt de origine franceză [10, p.80]. Convingătoare, în acest sens, este şi bogăţia
semantică a terminologiei tehnico-ştiinţifice de origine franceză, exemplificată de Theodor Hristea
prin arsenalul compuselor cu radio- (25 de unităţi lexicale): radiocomunicaţie, radioconductor, (a)
radiodifuza, radiodifuziune, radioelectricitate, radioelement, radioemisie, radioemiţător, radiofar,
radiofrecvenţă,

radiojurnal,

radiolocator,

radiolocaţie,

radionavigaţie,

radioreceptor,

radiorecepţie, radioreportaj, radio-reporter, radiotehnică, radiotelefonie, (a) radiotelegrafia,
radiotelegrafist, radiotelegramă, radioterapie, radiotransmisiune [6, 1984 ].
Termenii din domeniul modei își găsesc locul printre împrumuturile de origine franceză
(modă < fr. mode, etichetă < fr. etiquette, manechin< fr. mannequin, siluetă< fr. silhouette), al
vestimentaţiei şi materialelor din care se confecţionează asemenea obiecte, accesorii ale
îmbrăcămintei (bluză < fr. blouse, corset < fr. corset, jachetă < fr. jaquette, palton < fr. paletot,
redingotă < fr. redingote, pantaloni < fr. pantalon, tafta < fr. taffetas, broşă < fr. broche, cochet <
fr. coquet), din domeniul igienei: (cremă < fr. crème, manichiură < fr. manucure, a machia < fr.
maquiller), din domeniul mobilierului (canapea < fr. canapé, parchet < fr. parquet, somieră < fr.
sommier, taburet < fr. tabouret), din domeniul artei culinare: (aperitiv < fr. apéritif, beşamet < fr.
béchamel, compot < fr. compote, crochetă < fr. croquette, maioneză < fr. mayonnaise, coniac < fr.
cognac, lichior < fr. liqueur, meniu < fr. menu), termeni artistici (oboi < fr. hautbois, potpuriu < fr.
potpourri, debutant < fr. débutant) etc. [14, p.45].
Sub aspectul structurii, termenii de origine franceză reprezintă unităţi lexicale simple,
compuse, derivate (cu prefixe şi sufixe), structuri frazeologice etc.
Numeroase anglicisme moderne, în special termeni din domeniul sportului, au fost preluate
de limba română „francizate” [5, p. 177], deoarece franceza a fost mai bine cunoscută de români.
Modificările fonetice, grafice, semantice (comune cu franceza), produse în structura unei categorii de
anglicisme din limba română, probează faptul că limba franceză a servit ca sursă directă a termenului
românesc de origine engleză: cros < fr. cross (cf. engl. cross-country); redingotă < fr. redingote (cf.
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engl. ridingcoat). Asemenea anglicisme prezintă, de asemenea, restrângeri de sens, în comparaţie cu
etimonul englezesc, identice cu cele din franceză: lider, miting, camping, flipper, forcing.
Relaţiile culturale ale românei cu franceza au avut un impact uriaş asupra constituirii,
modernizării şi nuanţării lexicului terminologic românesc nu doar cantitativ, ci şi calitativ. Sub aspect
calitativ, aceste influenţe au flexibilizat, au nuanţat şi au modernizat terminologia românească,
deoarece noutăţile lexicale au provocat solicitarea resurselor fonologice, morfologice şi sintactice ale
limbii şi, uneori, chiar resursele stilistice, expresive. Astfel, împrumuturile franceze nu doar
înlocuiesc cuvintele de origine greacă, dar şi, uneori, sub influenţa franceză, cuvintele greceşti se
modernizează: alfavita – alfabet, theatru – teatru, a publicarisi – a publica etc.
În alte situaţii, sub influenţa termenilor francezi corespunzători, cuvintele vechi şi-au
îmbogăţit conţinutul semantic. E cazul unităţilor lexicale nebun (cu sensul modern de piesă la jocul
de şah, calchiat după fr. fon); rădăcină (cu sensurile pe care le are în lingvistică „rădăcina unui
cuvânt”, matematică „rădăcină a unei ecuaţii” – după fr. racine d’un mot, racine d’une équation).
Expresiile a da un ceai, a invita pe cineva la un ceai, ceai dansant reprezintă redarea expresiilor
franţuzeşti corespunzătoare: donner un thé şi inviter quelqu’un à un thé, un thé dansant [1, p. 209].
După cum afirma Iorgu Iordan, împrumutul nu este „o operaţie mecanică, el presupune o
intervenţie a sufletului subiectelor vorbitoare tot atât de activă ca şi în cazul creării de cuvinte noi...,
împrumutul este supus unei transformări nu numai exterioare..., ci şi interioare, în legătură cu sensul
care mai totdeauna suferă o deosebire de mentalitate, de psihologie” [8, p. 156], de aceea elementele
lexicale de origine franceză, pentru a deveni unităţi lexicale structurale şi funcţionale ale limbii
române, au fost supuse la tot felul de modificări grafice, fonetice, gramaticale, semantice în
corespundere cu normele ei lingvistice.
Cele mai multe inconveniente le prezintă adaptarea fonetică, dificultăţile datorându-se
deosebirilor majore existente între sistemele fonetice ale celor două limbi. De exemplu, în limba
română, nu există vocalele [y], [œ] şi [ø], de aceea substantive ca franţuzescul bureau (pronunţat [by’ʁo]) a devenit birou, suferind transformarea lui [y] în [i], iar vocala [œ], care apare în majoritatea
cuvintelor franceze cu sufixul nominal –eur (chauffeur, chômeur, professeur), în limba română, va
deveni e: şofer, şomer, după modelul cuvintelor cu –er, existente în limba română (dulgher) sau a
celor cu –or (călător). Adjectivele în –eux (capricieux – [k’a-pʁi-‘sjø]) s-au adaptat după modelul
derivatelor româneşti cu vechiul sufix –os: capricios.
Chiar dacă în procesul de adaptare a neologismelor franceze la sistemul şi structura limbii
române nu a avut întotdeauna aceleaşi rezultate: [y] din franceză a fost preluat în română când prin u
(fr. culture>rom. cultură, fr. pudeur>rom. pudoare), când prin i (fr. bureau>rom. birou), când prin
iu (fr. punaise>rom. piuneză); substantivele terminate în -o, de asemenea, au avut o modificare
diferită: unele au dezvoltat un u, creând diftongul ascendent ou (cadou < fr. cadeau, mantou < fr.
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manteau), altele au schimbat accentul pe silaba penultimă (zero < fr. zéro [ze-‘ʁo], radio < fr. radio
[ʁa-‘djo]). Cel mai important lucru este, în opinia cercetătorilor, faptul că asemenea neologisme „au
creat noi modele pentru formarea de noi cuvinte” [11, p. 345].
Elocvente, în acest sens, sunt şi structurile derivate sau calchiate după modele franceze. De
exemplu, derivatele româneşti cu între- ((a) întredeschide, (a) întreţine, (a) întrezări) sunt adaptări
ale formelor franceze cu entre- (entrouvrir, entretenir, entrevoir), formaţiile cu prefixul con–, com–
(concluzie, (a) conlocui, (a) consacra, (a se) complace) reprezintă calcuri parţiale după modelul
francez (conclusion, cohabiter, consacrer, (se) complaire), afixele de-, pre– pro– contra- au devenit
prodigioase în structurile derivate sau calchiate parţial: demers, (a) descrie, (a) deduce; (a) prevedea,
(a) preveni, (a) propune; (a) contraface, (a) contrazice (după fr. démarche, décrire, déduire;
prévoir, prévenir, proposer; contrefaire, contredire etc.).
Sub aspect semantic, împrumuturile din franceză nu au avut în limba română „o soartă” [7, p.
277 - 280] unitară. Unele dintre cuvintele provenite din franceză au căpătat, pe teren românesc,
extensii semantice, altele au cunoscut restrângeri de sens, unele sensuri din franceză nu au mai fost
„importate” de către română, deoarece, în perioada contactului cultural masiv dintre cele două ţări,
noţiunile şi obiectele desemnate de aceste cuvinte îşi pierduseră actualitatea în franceză.
Astfel, cuvintele care aparţin unui domeniu ştiinţific, unei terminologii, şi-au păstrat sensul în
ambele limbi: judiciar (fr. judiciare), procuror (fr. procureur), a recolta (fr. récolter), peisaj (fr.
paysage) etc.
Și-au păstrat sensul în ambele limbi și multe cuvinte ce aparțin domeniului lingvistic: accent
< fr. accent, arhilexem < fr. archilexème, afix < fr. affixe, conversiune < fr. conversion, derivat <
fr. dériver, diacritic < fr. diacritique, hiat < fr., lat. hiatus, sem < fr. seme, semem < fr. sémème,
sufix < fr. suffixe, silabă < fr. syllabe, morfem < fr. morphème, locuțiune < fr. locution, proclitic
< fr. proclitique, radical < fr. radical, omograf < fr. homographe, triftong < fr. triphtongue,
toponim < fr. toponyme etc.
O altă categorie de cuvinte a dezvoltat, în limba română, sensuri inexistente în franceza
contemporană. De exemplu, cuvântul modiste, derivat de la mode (cu sufixul –iste) atestă, în limba
franceză actuală, sensul de „creatoare de pălării şi accesoriile respective”. În limba română, unitatea
lexicală modiste, împrumutată exact cu înţelesul de „femeie care confecţionează pălării”, în prezent,
a fost reactivată şi se referă la creatoarele de modă.
A treia categorie include cuvinte care, în franceză, şi-au păstrat sensul iniţial cu o anumită
extensie, iar româna a mărit extensia. De exemplu, cuvântul navetă (fr. navette), pe lângă sensurile
păstrate din franceză („piesă a unor instrumente”, „vehicul care asigură legătura dintre două puncte”,
„parcurgerea de către o persoană a unui drum dus şi întors”) a inovat prin extensiune, desemnând şi
„obiect (în formă de ladă compartimentată) care serveşte la transportul unor produse alimentare” [7,
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p. 279]. Cuvântul şarlotă < fr. charlotte, de asemenea, a depăşit sensul primar de „marmeladă pusă
între felii de pâine prăjită sau de biscuit”. În ambele limbi, acest fel de mâncare a evoluat. Astfel,
regăsim, atât în română, cât şi în franceză, „şarlotă de legume”, „şarlotă din carne de viţel”, „şarlotă
de ciuperci” etc.
În ultimii ani, limba franceză a pierdut teren în faţa limbii engleze care „pune în umbră orice
altă sursă de împrumuturi lexicale, de calcuri semantice şi frazeologice”, după cum observă Rodica
Zafiu [15, nr. 40], astfel încât ritmul împrumuturilor a scăzut considerabil. O serie de neologisme,
precum a badina, badinaj (fr. badiner, badinage), a flana (fr. flâner), a efasa (fr. effacer), a
ranforsa (fr. renforcer), inubliabil (fr. inoubliable) s-au adaptat din punct de vedere fonetic,
ortografic, morfologic şi semantic, dar au totuşi o sferă de circulaţie redusă, fiind lipsite de
perspectiva generalizării.
La etapa contemporană, când se afirmă că franceza cedează în faţa limbii engleze şi că statutul
ei de limbă de cultură şi model de limbă literară nu o mai favorizează, limba franceză se menţine la
un înalt nivel internaţional, fiind limbă de lucru a Parlamentului European şi prima limbă de
comunicare în cadrul organismelor politice şi economice europene. Pentru limba română, franceza
rămâne o filieră de inserţie a terminologiei neologice, inclusiv a celei din limbajul juridic [4, p. 160],
or, lexicul limbii nu este indiferent faţă de dezvoltarea societăţii pe care o serveşte permanent.
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REFLECȚII ASUPRA MODIFICĂRII SEMANTICE A CUVINTELOR
Damaschin Mihaela, studentă,
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Abstract: The present study highlights the property of words to change their meaning during
the historical evolution of language. We analyze the causes and type of changes, we talk about the
main branch of lexicology that studies the meanings of words - semantics and its types. The article
attests both various semantic processes and the main types of meanings of the
Key-words: sense, lexicon, semantics, modification.
Rezumat: Studiul de faţă evidenţiază proprietatea cuvintelor de a-și modifica semnificația
în cursul evoluției istorice a limbii. Se analizează cauzele și tipul modificărilor, se vorbește despre
principala ramură a lexicologiei care studiază sensurile cuvintelor - semantica și tipurile ei. În
articol se atestă atât diverse procese semantice, cât și principalele tipuri de sensuri ale cuvântului.
Cuvinte-cheie: sens, lexic, semantică, modificare.
Ce este sens? Iată o întrebare pe care lingviştii nu şi-au pus-o în trecut pentru că răspunsul se
impunea de la sine, chestiunea era prea simplă pentru a forma o temă de investigaţie. Astăzi mulţi
lingvişti o ocolesc pentru motivul contrar: e prea complicată, depăşeşte forţele lor. Când semantica sa constituit ca ramură a ştiinţei limbii - în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – “sens” şi “sens al
cuvintelor” era în fond acelaşi lucru. Dacă termenul “sens” avea o accepţie atât de îngustă (în
comparaţie cu vremurile mai noi), aceea a termenului “semantică” denota o limitare încă mai
pronunţată, căci disciplina abia născută îşi consacra toate eforturile elucidării unei singure probleme
a sensului - mobilitatea sau, într-o formulare uzuală, “de ce şi cum se schimbă sensul cuvintelor”?
Cu trecerea timpului, lingviştilor nu le-a fost greu să remarce că sens au şi parţile constitutive
ale cuvintului (rădăcina, afixele, desinenţele), ceea ce a dus la formularea distincţiei “morfem
lexical|morfem gramatical” şi la deschiderea dezbaterii în jurul sensurilor gramaticale şi al raportului
dintre ele şi formele gramaticale.Progresul ştiinţei i-a făcut pe specialişti să separe înţelesul
cuvântului ca unitate a vocabularului de semnificaţiile cuvântului în reţeaua de dependenţe care
formează structura unui enunţ şi să discute despre sens în legătură cu părţile de propoziţie, cu
propoziţia şi fraza.
Problema sensului a devenit şi mai complicată când a început studiul valorii semnificative a
structurii melodice a comunicării. Intonaţia, pauza, accentul nu sunt nici cuvinte, nici părţi de cuvinte,
şi totuşi sunt purtătoare de sens. În sfârşit, crearea stilisticii a adăugat celor două categorii mari de
sensuri lingvistice "lexical şi gramatical" încă una, aceea a sensului ‘afectiv',expresiv',emoţional‘.
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În lingvistică, sensul şi ştiinţa sensului au denumiri destul de variate: sens, semnificaţie, înţeles,
valoare, semantică, semasiologie, plerematică, lexematică.
Semantica (fr. sémantique, gr. semantikos < sema = semn) sau semasiologie (fr.
sémasiologie, gr. semasia = desemnare, logos = știință) este ramura lexicologiei care
studiază sensurile cuvintelor. Semantica studiază sensurile cuvintelor, categoriile semantice,
schimbările de sens și cauzele acestor schimbări. Această definiție a semanticii are în vedere
semantica lexicală și ea mai este denumită semasiologie. Există o serie de lingviști care preferă să
folosească termenul de semantică, în timp ce alți lingviști îl preferă pe cel de semasiologie.
Semantică tradițională vs semantică modernă:
Semantica tradițională (secolul XIX) se ocupa cu cercetarea sensurilor cuvintelor din
perspectivă diacronică (istorică). Se urmărea doar felul în care cuvintele își schimbă sensul în paralel
cu evoluția limbii.
Semantica modernă cercetează legăturile care apar între categoriile semantice, dar și
caracterul sensului. Această abordare sincronică (statică), identificată de unii lingviști chiar ca o
disciplină distinctă, nu poate fi desprinsă în totalitate de chestiunea evoluției sensului.
O particularitate definitorie a cuvintelor este proprietatea lor de a-și modifica semnificația în cursul
evoluției istorice a limbii fără oricare schimbare însemnată a laturii materiale, a semnificatului. Deci,
se disting două procese semantice principale: restricția și expansiunea sensului.
Expansiunea presupune o lărgire a cercului de referenți. De exemplu, de la lat. mergo,ere,mersi, mersum 1.a afunda,a merge în jos: mergere in mari”a se scufunda în mare”; 2.a se
scurge:fluvius in Euphratem mergit ”râul se scurge în Eufrat” a provenit a merge. Astfel, a merge în
jos prin extensiune a ajuns la acțiunea de a merge, în genere. Cauzele extensiunii sunt:progresul
tehnico-stiințific, schimbările în sfera relațiilor economico-sociale, evoluția moravurilor. O altă
premisă este de ordin lingvistic, când evoluția valorii semantice depinde și de posibilitățile de
îmbinare a vocabulelor, căci ocurența cuvântului modifică înțelesul lui.
Restricția este un proces de trecere de la un sens general la unul particular.Există și restricție
funcțională, în cadrul ei realizându-se o specializare de sens a cuvântului, care are drept consecință
utilizarea lui doar într-un anumit domeniu.Procesul respectiv are drept cauză faptul că pe parcursul
dezvoltării societății au loc diferite modificări și dispariții ale unor fenomene sociale, economice și
culturale.Astfel, o mulțime de sensuri,care reflectau existența lor,au ieșit din uz.De exemplu, în latină
memorandus,-a,-um – “memorabil,demn de amintit”> rom.memorandum – “document
diplomatic”.În cazul dat, adjectivul latin s-a substantivizat, iar sensul lui s-a restrâns în română de la
ceea ce poate fi memorabil la document în care sunt sunt fixate niște date.
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Pe lângă transferul semantic, se mai distinge și transferul onomasiologic, prin care înțelegem
transferul cuvântului asupra altor realități în baza trăsăturilor asemănatoare sau a legăturilor
asociative ce există între obiecte, fenome, însușiri și acțiuni din realitatea obiectivă.
Ca rezultat al acestui transfer, în limba apar sensuri noi, de exemplu, “capră”:
1.„gen de mamifere rumegătoare”
2. „joc popular românesc”;
3. „scaun amenajat în partea dinainte a trăsurii”;
4. „aparat de gimnastică pentru sărituri”.
Se disting mai clar două varietăți ale tranferului onomasiologic: transferul generat de
asemănarea de formă, de funcție, de sunete etc. numit transfer metaforic (gr. metaphora-transfer), și
transferul ce are la bază diverse asociații de vecinătate, contiguitate- transfer metonimic (gr.
metonymia-transferul denumirii). Exemple de transfer metaforic:”grm.flügel> aripa”>aripa unei
case;”picior”>piciorul al podului,piciorul mesei. Exemple de transfer metonimic: fr.café
cafea>cafenea;

grm.Eisen

fier>

un

obiect

confecționat

din

fier;

eng. boon rugăminte> dar.
După cum se știe, lexicul este partea cea mai sensibilă la modificările impuse de o multitudine
de factori de natură socială, culturală, tipuri de comportament etc. Analizând cauzele și tipurile
schimbărilor, acad.Alexandru Graur a subliniat faptul că sensul unui cuvânt face parte din elementele
cele mai mobile ale unei limbi și că modificările de ordin semantic reprezintă unul dintre cele mai
interesante aspecte ale dinamicii vocabularului. Schimbarea sensurilor unor cuvinte, existente într-o
limbă, reprezinta și una din resursele interne de creare a unor noi unități nominative. Lingvistul rus
A.S. Budagov remarca faptul că:”...noul poate fi exprimat nu numai printr-o creștere cantitativă a
unitaților lexicale, ci și prin schimbări de ordin calitativ ale unitaților existente deja în limbă.” Un
cuvânt oarecare, considerat izolat, poate avea unul sau mai multe sensuri. Într-un context dat, o unitate
lexicală nu poate avea decât o singură semnificaţie. Semnificaţia rezultă din relaţiile pe care unitatea
lexicală le stabileşte cu celelalte unităţi lexicale în context.
Cuvintele din limba română au trei sensuri:
Sensul principal (sensul denotativ, propiu, primar): Când cuvântul denumeşte (denotează),
el trezeşte în minte imaginea obişnuită, comună, independentă de context a unui obiect, a unei
acţiuni.Atunci

el

este

folosit

cu

sensul

propriu;

exemplu:

ochi=organ al văzului (Mă doare un ochi).
Sensul secundar (sens derivat): Sensurile secundare ale cuvântului se întemeiază pe o
modificare a sensului de bază, cu care pastreaza o relație tip cauză-efect, parte-întreg, asemănare
calitativă/cantitativă/formală etc. Exemplu: ochi de geam, ochi de apă, ochi de împletitură, ou ochi
etc.
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Sensul figurat (conotativ): Sensurile figurate(conotative) sunt strict dependente de context;
prin ele, cuvântul are alt înţeles decât cel firesc, atribuindu-i-se însuşiri ale altor obiecte sau acţiuni,
de exemplu: “deasupra mă păzea ochiul rece al nopții”.
Categoriile semantice exprimă proprietățile și relațiilor esențiale care apar între sensurile
cuvintelor. În funcție de posibilitățile cuvintelor de a avea unul sau mai multe sensuri și de modul în
care formele cuvintelor și sensurile acestora se grupează, se pot distinge următoarele categorii
semantice (semasiologice): monosemia, polisemia (polisemantism), sinonimia, omonimia, antonimia
și paronimia.
Monosemia-este însușirea unor cuvinte de a avea un singur sens. Cuvintele care au această
însușire se numesc cuvinte monosemantice(termeni tehnici și științifici: antibiotic, femur,
infarct,_azot,_ecograf,_ecografie,_electrocardiogramă;_majoritatea regionalismelor (barabulă,
curechi, dadă) și arhaismelor (ienicer, vornic, caimacan).
Polisemia. Este însușirea unor cuvinte de a avea mai multe sensuri. Cuvintele cu această
însușire se numesc cuvinte polisemantice. Aproximativ 80% din lexicul activ sunt cuvinte
polisemantice. Atunci când un cuvânt este frecvent folosit în numeroase contexte și are multe sensuri,
spunem despre el că are parte de o inflație semantică (pletoră semantică). Fenomenul de inflație
semantică este întâlnit la multe cuvinte din vocabularul fundamental. Spre exemplu, cuvinte
precum gură, cap, mână, face, fi, lua au fiecare din ele peste zece sensuri principale, cărora li se
adaugă alte sensuri secundare.
Sinonimia. S. Berejan propune o definiție structurală a sinonimiei “omosemia este o relaţie
existentă între două sau mai multe sensuri ale unor unităţi lexicale distincte şi exprimă o echivalenţă
semantică între sensurile respective, iar omosemantele lexicale sunt cuvinte cu sens identic şi cu
formă

diferită,

aparţinând

la

aceeaşi

parte

de

vorbire“

parfum = aromă
speranță = nădejde
Omonimia. Este relația de nonechivalență între sensurile a două sau mai multe cuvinte care
se pronunță în același fel. Cuvintele care se află în această relație se numesc omonime. Cuvinte cu
formă identică și înțeles total diferit. Altfel spus, cuvintele identice din punct de vedere sonor și grafic,
dar diferite ca sens, sunt omonime.
•

lac („apă stătătoare”) ‒ lac („soluție din rășini folosită pentru a proteja unele obiecte”)
Antonimia. Este relația de opoziție între sensurile a două cuvinte care aparțin aceleiași clase

lexico-gramaticale și care se referă la aspecte opuse din realitate. Cuvintele cu acest tip de relație se
numesc antonime. Două sau mai multe cuvinte sunt considerate antonime dacă între sensurile lor
există o relație de opoziție (adevărat ≠ fals; corect ≠ incorect; logic ≠ ilogic, mare ≠ mic; bun ≠ rău).
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În opinia lui S. Berejan, antisemia (antonimia) este o varietate a parasemiei, reprezentând un caz
particular de parasemie. În baza acestui fapt, din categoria parasemantelor fac parte şi cuvintele cu
sens opus, numite antisemante sau, în terminologia clasică, antonime.
Paronimia. Este relația între două cuvinte cu formă aparent identică, dar cu sensuri diferite, motiv
pentru care acele cuvinte pot fi ușor confundate. Cuvintele care pot fi confundate datorită formei
identice se numesc paronime. Cuvinte aproape identice sau foarte asemănătoare ca formă, însă
diferite ca înțeles, într-o mai mare sau mai mică măsură.
•

original / originar

•

pronume / prenume

•

familial / familiar
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ETNOGRAFISMELE ȘI EXOTISMELE ÎN SISTEMUL GENERAL AL
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Rezumat: În articolul de față se vorbește despre etnografisme și exotisme, relația acestor
unități lexicale care desemnează realități specifice unei etnii, unei culturi, neavând echivalent într-o
altă limbă, fiind intraductibile, precum și despre importanța acestor lexeme în sistemul general al
limbii.
Cuvinte-cheie: exotism, etnografism, etnie, etnologie, xenism, regionalism, dialectism,
istorism, cultură, grup semantic, lexic pasiv, lexic activ, element folcloric, împrumuturi directe.
Abstract: This article talks about ethnographies and exoticisms, the relation of these lexical
units which are specific realities of an ethnicity, a culture, having no equivalent in another language,
being untranslatable, and the importance of these lexemes in the general system of language.
Keywords: exoticism, ethnography, ethnicity, ethnology, dialectics, culture, semantic group,
passive vocabulary, active vocabulary, folk elements, direct borrowings.
Analizând tendințele dinamicii vocabularului limbii române, revenim de fiecare dată, la
concluziile saussuriane: ,,imobilitate absolută nu există, fluviul limbii curge fără întrerupere”

[1,

p. 151]. Continuând gândul teoreticianului genevez, putem accentua că în această apă curgătoare a
limbii, și lexicul suferă schimbări în timp: acceptă împrumuturi pe parcurs, se debarasează de
barbarisme, încearcă să evite argourile și cuvintele de jargoan, exclude cuvintele tabu, îndepărtează
din uz arhaismele care sunt întâlnite pe parcurs. Și își continuă cursul lin, păstrând elementele
etnografice, oferind deschidere motivată pentru exotisme, îmbogățindu-se continuu.
Într-adevăr, sistemul general al limbii manifestă deschidere la noi unități lexicale, acceptă
diverse procedee interne de îmbogăţire a lexicului sau împrumuturi care contribuie la îmbogăţirea
cantitativă a vocabularului. În șirul acestor procedee, sunt și împrumuturile lexicale directe, din care
fac parte și exotismele. Conform Marelui dicționar de neologisme, termenul exotism este “însușirea
de a fi exotic, o tendință în arta și literatura europeană (romantică) de a descrie idilic peisaje și
obiceiuri exotice” [8].
În literatura de specialitate nu există un concept unic cu privire la noțiunea de exotism,
termenul fiind împrumutat din domeniul geografiei, științei literare, artelor. Astfel, ne referim la un
șir de lexeme care descriu realitățile proprii altor popoare și sunt prezente în notițele de călătorii și
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observațiile geografilor, în operele literare și în articolele mass-media, traduceri. Aceste unități
lexicale sunt utilizate în cercuri de interese, grupuri profesionale și în unele regiuni ale țării.
În opinia lui Nicolae Corlăteanu, exotismele sunt „împrumuturi lexicale directe din alte limbi
și se folosesc la redarea coloritului local, exprimând specificul național al unui popor și încadrânduse în categoria etnografismelor lingvistice: kimono, sari, tequila, lasagna, peso, litchi etc ” [4, p. 45];
În literatura lingvistică se susține сă ,,baza lexicului exotic este formată de etnografisme” [3,
p. 80].
Astfel, vorbind despre exotisme, putem face referință și la etnografisme - unități linguale care
desemnează realități specifice unei etnii, unei culturi, neavând echivalent într-o altă limbă, fiind
intraductibile. Putem califica exotismele și etnografismele ca sinonime parțiale, inițial exotismele
reflectând doar specificul tradițional al poporului respectiv, fapt caracteristic elementelor etnografice.
În sec. XX, acestea au înregistrat o dezvoltare diferită. Actualmente, putem reliefa diversificarea
tematică a lexemelor exotice, un grup important constituind exotismele etnografice.
În Dicționarul universal al limbii române, termenul etnografie, poate fi găsit începând cu
1929, acesta referindu-se la “știința, care clasifică popoarele lumii, studiază compoziția, originea și
răspândirea lor, urmărește evoluția culturii lor materiale și spirituale, moravurile și particularitățile
felului lor de viață, legăturile cultural-istorice reciproce” [7].
În operele literare, ,,etnografismele sunt folosite drept cele mai importante mijloace expresive,
purtătoare de informaţii despre mentalitatea poporului, normele sale morale şi istoria sa naţională”
[18, p. 83]. Elementele etnografice permit cititorului să vadă poporul şi tradiţiile sale în toată
originalitatea şi frumuseţea sa.
Un rol deosebit de important pentru promovarea cercetării etnografice l-au avut chestionarele
întocmite de B.P. Hasdeu, în 1877, chestionarul de obiceiuri juridice, şi îndeosebi chestionarul
intitulat „Programa pentru adunarea datelor privitoare la limba română”, care însă nu se limitează
numai la date lingvistice, ci cuprinde un număr mare de întrebări despre cultura populară [2, p.167].
Etnografia este prezentată nu doar ca o ştiinţă de texte, ci și o ştiinţă de observaţie şi analiză
în mijlocul naturii, în casa ţăranului, în viaţa lui obișnuită, cu ocupațiile şi tradițiile acestuia. George
Vâlsan a fost primul etnograf român care a făcut o distincţie tranşantă între etnografie şi folclor, ca
termeni tehnici, specializaţi pe studiul a două obiecte distincte. Conform acestei distincţii, “folclorul
devine apanajul „culturii spirituale (a poporului)”, iar etnografia - al „culturii materiale (a poporului)”
[2, 171]. Evident, metodele folclorice nu au fost excluse.
Geograful și etnologul Romulus Vuia a preluat ideile lui Vâlsan, în anii următori susţinând
atât autonomia etnografiei ca ştiinţă independentă, cât şi surprinderea unei dimensiuni moderne a
acesteia, dincolo de un specific naţional. Astfel se schimbă şi scopul la care ţinteşte etnografia
modernă. Nu se caută elemente considerate ca pur naţionale, ci dimpotrivă cercetarea serioasă şi
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obiectivă a civilizaţiei rurale spre a afla elementele ei componente, atât cele autohtone cât şi cele
străine, a urmări stratificările în timp şi spaţiu, precum şi toate influenţele venite din domeniul
provinciilor culturale cu care poporul respectiv a fost în atingere în cursul veacurilor.
Interesul etnografiei va rămâne plasat în zona ruralului, a ţărănescului, a popularului, deși este
observată disocierea treptată de temele naţionale. Aceasta va rămâne o direcţie caracteristică a
studiilor etnografice chiar dacă, încă de la începutul secolului existau deja propuneri ale generalizării
obiectului etnografiei, fie metodologic, înspre o dimensiune multidisciplinară, fie teoretic, înspre o
dimensiune antropologică, a studiului general al omului şi umanităţii [2, p.172]. Treptat, folclorul și
etnografia se dezvoltă și se separă, cu domeniul ce ține de folclor ocupându-se lingviștii, iar de
etnografie fiind preocupați mai mult geografii.
Elementele etnografice, deseori, sunt confundate și cu cele etnologice, deși acestea prezintă
domenii diferite. ,,Etnologia urmăreşte studiul vieţii şi civilizaţiei popoarelor în mod sintetic şi
comparativ, iar etnografia tratează acelaşi material, însă analitic, după unităţile etnice sau geografice”
[5, p. 25]. Însăși relația de simbioză a elementelor etnografice cu elementele etnologice și folclorice
nu poate fi exclusă.
Aceste elemente cultural-naţionale sunt cunoscute, astăzi, de fiecare cetățean. Cu suportul
fiecăruia, în afara țării, se știe despre balada Mioriţa, de conotația Doinei pentru poporul moldav și
atributele “neam de păstori”, “neam mioritic”, haiducie, domnitorul Ştefan cel Mare. Pe teritoriul
Moldovei, acestea sunt prezentate ca etnografisme, în afara țării vor circula ca exotisme etnografice,
prezente în vocabularul pasiv al vorbitorilor din țările respective, fără echivalent specific.
În contextul dat, amintim despre redarea prin etnografisme și elemente folclorice a coloritului
basarabean în literatura de expresie rusă din Basarabia. “Materialul cercetat din această optică,
reflectă, în modul cel mai pregnant, particularităţile procesului literar basarabean, constituit pe
parcursul secolului al XIX-lea” [6, p. 83].
Odată cu diversificarea tematică a împrumuturilor directe din alte limbi, se atestă și o tendință
de dezvoltare paralelă a etnografismelor și exotismelor conviețuind însă în sistemul limbii,
vizibilitatea acestora fiind și în alte domenii.
Particularități evidente de exotisme, care reflectau aspectul tematic al realităților socialpolitice, au fost evidente în primele publicaţii româneşti. Mijloacele de informare în masă au jucat un
rol important nu numai în difuzarea terminologiei ştiinţifice, administrative sau politice, ci şi în
adaptarea corectă a împrumuturilor, care oglindeau, în linii generale cuvintele noi. În acest sens,
„Curierul românesc” depăşeşte atât „Albina”, care renunţă mai greu la unele forme învechite, cât şi
„Gazeta de Transilvania”. “Scopul publicaţiilor era să difuzeze „îmbunătăţirile şi înaintirile mintei
omeneşti” în toate domeniile” [18]. În acea perioadă, cuvintele străine, erau prezentate ca neologisme
sau ca împrumuturi directe din alte limbi. Astfel, “Curierul românesc” (1843, nr. 60) tălmăcește
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sensul cuvintelor: meeting, cinovnic, gubernie, miliție, precum și alte lexeme care au intrat repede în
uz în perioada respectivă.
Multiple exotisme au fost reliefate odată cu publicarea în studiile geografice, a primelor
impresii din călătoriile din țările exotice, care prezentau diverse fenomene ale naturii specifice țărilor
respective, cât și elemente din viața și cultura popoarelor. Consolidarea relațiilor economice între
state, cu importul obiectelor sau produselor noi, de asemenea, a adus elementul exotic. Odată cu
stabilirea cu traiul în țară a cetățenilor străini, treptat, au intrat în uz cuvintele care conturau modul de
viață a poporului respectiv. În literatura artistică sunt oglindite aspecte din viața poporului: tradițiile
și îndeletnicirile acestuia etc.
În sistemul lingvistic rus, termenul exotism a fost analizat pentru prima dată în 1937, de către
L. Bulakhovskii, în lucrarea Curs de limbă rusă literară. Autorul face referință la romantism, și
perioada imediată următoare, fiind introduse în literatura rusă multe cuvinte care “s-au așezat destul
de ferm, dacă nu în vocabularul activ, atunci în vocabularul pasiv al cititorului rus” [19].
Dicționarul limbii române literare a inclus exotismul în ediția din 1955-1957, care pe lângă
reliefarea însușirii de a fi exotic, a subliniat termenul dat ca tendință literară manifestată prin
descrierea de priveliști și obiceiuri din țări exotice [9].
Teoreticianul francez, Victor Segalen, a calificat exotismul ca ,,altceva, de care te poți bucura
învățând de a gusta Diversul” [17].
Dr. Julia Kuehn s-a referit la vocabularul exotic din literatura sec. XIX examinând lucrările,
One Thousand and One Nights, Jane Eyre și Heart of Darkness. ”Astăzi, folosim termenul
întâmplător - „fructe exotice”, „hobby-uri exotice”, „dansatori exotici” - dar exotismul este de fapt o
problemă complexă filosofică, istorică și reprezentativă. Exotismul este preocupat de percepția și
descrierea diferenței sau „alteritate” [23]. Prima anchetă filozofică din 1908-18 a rămas nefinalizată:
scriitorul francez Victor Segalen a criticat înțelegerea „reductivă” a contemporanilor săi despre
exotism prin geografie (tropicalism) și istorie/politică (colonialism), dar a încetat să ofere o
alternativă conceptuală. Abia din anii 1970, în așa-numita teorie postcolonială, se va oferi o filosofie
mai completă a exotismului.
Totodată, importantul „Eseu despre exotism” al lui Victor Segalen a dezvăluit exotismul
născut din epoca imperialismului, posedând atât valoare estetică, cât și ontologică, folosindu-l în
același timp pentru a descoperi o „alteritate” culturală semnificativă. Cercetătorul Alden Jones
definește exotismul în artă și literatură ca reprezentarea unei culturi pentru consum de către alta. Un
exoticist important și arhetipal este artistul și scriitorul Paul Gauguin, ale cărui reprezentări vizuale
ale tahitienilor și ale peisajelor erau vizate de un public francez. Autorii menționați văd exotismul
strâns legat de orientalism și nu o mișcare asociată în mod necesar cu o anumită perioadă de timp sau
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cultură. Aceștia susțin că exotismul poate lua forma primitivismului, etnocentrismului sau
umanismului [22].
Spre deosebire de cuvintele împrumutate, care impun adaptarea fonetică și morfologică,
exotismele posedă mai multe caracteristici: exotismele își păstrează forma din limba de origine,
îndeplinesc funcţia denominativă, sunt cuvinte monosemantice, nu intră în relaţie de sinonimie și în
relaţie de antonimie [24].
Totodată, exotismele au exprimare stabilă și nu au o traducere. Ele pot forma derivate (aulaul) și sunt utilizate metaforic (junglele urbane, dezvoltarea unui harem). Aceste lexeme pot îndeplini
și funcțiile de conservare a particularităților de limbă națională, estetică și emoțională [20].
Referindu-se la elementele culturale ale popoarelor, devenite exotisme pentru alt popor,
teoreticiana R. Abdina a prezentat grafic două culturi, două popoare A și B, indicând elementele
comune C și diferite A1 și B1 (fig. 1, 2). Când aceste culturi sunt suprapuse, elementele internaționale
C vor coincide, iar elementele culturale specifice multiple A1 vor fi exotisme pentru poporul B,
elemente multiple B1 vor fi corespunzător exotisme pentru poporul A (fig. 3). Nemijlocit în
elementele A1 și B1 identificăm specificul etniei, caracterul, mentalitatea. Volumul elementelor
depinde de mulți factori și nu este static.
Pe parcursul timpului și din alte motive, elementele A1 și B1 pot fi transformate în elemente
C, De asemenea, este posibilă transformarea definitivă a unor elemente specifice. În acest caz, se
atestă procesul de asimilare a unui grup etnic în altul (fig. 4).

fig.3 Interacțiunea culturilor

fig.1 Etnie A

fig.2 Etnie B

fig.4 Asimilarea
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“În procesul de evoluție, cultura și limba oricărui popor nu pot să se dezvolte și să existe izolat
de alte grupuri etnice, de tradițiile și limba acestora, prin urmare, interacțiunea culturilor fiind
inevitabilă. Mediul lingvistic și cultural al unui popor poate fi donator și principala sursă de
completare și renovare a acelor elemente care au nevoie de aceasta, pentru un alt popor și invers” [11,
p. 291].
Dezvoltarea limbii are loc permanent și se desfășoară la toate nivelurile: sistemul sonor suferă
diverse modificări, suferă schimbări lexicul și semantica cuvintelor etc. Această dezvoltare lingvistică
se datorează mobilității sistemului lingvistic, legilor sale derivative și semantice, necesităților de
comunicare. Această dinamică lingvistică explică creșterea atenției lexicologilor contemporani
asupra proceselor observate la transformarea elementelor A1 și B1 în elementele de tipul C, precum
și la completarea lexicului cu aceste elemente exotice.
În contextul dat, poate fi citat lingvistul V. Țințius, care s-a referit la cel mai eficient mod de
a cerceta exotismele analizându-le conform grupurilor tematice, care arată principalele elemente ale
realității, care nu pot fi traduse sau nu au un echivalent în limba în care este împrumutat cuvântul.
V. Țințius a reliefat importanța dezvoltării lexico-tematice a vocabularului, identificând exotismele
în sistemul general al limbii [12].
Astfel, conform principiului tematic, exotismul poate fi clasificat în două grupuri: exotisme
geografice și exotisme etnografice, care, de facto, includ câteva subcategorii.
Analiza și clasificarea tematică a exotismelor permit identificarea acestora și stabilirea
relațiilor culturale, istorice și lingvistice dintre diferite grupuri etnice care trăiesc în regiuni și zone
geografice învecinate.
Lingvista R. Abdina, referindu-se la exotismele geografice, a reiterat subcategoriile: ce țin de
climă, relief, flora și fauna situând exotismele în aceste grupuri tematice.
Din șirul exotismelor geografice putem menționa lexemele:
- taiga, exotismul, ce caracterizează pădurea formată în special din conifere, care acoperă o
regiune mlăștinoasă întinsă din Siberia și din partea europeană a Rusiei;
- tundra, care definește regiunea de stepă din zona polară arctică, vegetația căreia este
constituită din mușchi, licheni și arbori pitici;
- avocado, fructul arborelui Persea americana, din familia lauracee originar din emisfera
vestică;
- iguana, un fel de șopârlă mare, din America de Sud și Antile, cu pelea viu colorată etc.
Exotismele etnografice reunesc unitățile lexicale, referitoare nemijlocit la om, lumea spirituală
și materială a acestuia. Acest grup de exotisme sunt asimilate mai ușor de vorbitorii din diferite țări.
Interes vădit este remarcat pentru lexemele ce țin de articole de vestimentație, sărbători, tradiții, tipuri
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de unități monetare, dansuri și nu în ultimul rând de bucătăria națională, care este una dintre cele mai
stabile forme de cultură, care reliefează specificul activităților popoarelor respective. După cum se
poate observa din exemple, principalele ingrediente pentru producția de mâncăruri naționale sunt
totodată și îndeletniciri specifice poporului respectiv.
În sistemul lingvistic român întâlnim un număr semnificativ de exotisme etnografice, asimilate
pe parcursul diverselor perioade istorice, în dicționar fiind găsite începând cu 1929:
- banush, un fel de mâncare preparat din făină de porumb, grăsime de porc prăjită și brânză,
rețetă specifică Ucraina de Vest;
- gozleme, o plăcintă specifică bucătăriei turcești;
- cavurma, (kaurma) este un fel de mâncare destul de comună în Caucaz, în Asia Centrală și
în Europa de Sud-Est;
- turban, broboadă de tulpan alb cu care turcii (și alte popoare orientale) își înfășoară capul;
- aul, sat de munte în Crimeea, în Caucaz și în Asia Centrală;
- șeríf, titlu dat urmașilor lui Mohamet, principe la arabi și mauri;
- tarantelă, dans popular napolitan, executat într-un ritm viu; melodie după care se execută
acest dans;
- bairam, din limba turcă, definește numele a două mari sărbători religioase musulmane (acest
lexem și-a păstrat statutul de exotism și este găsit în dicționar începând cu 1955);
- arác, din turcă denotă rachiŭ de orez (exotismul dat este fixat în dicționar în 1939,
păstrându-și calitatea de exotism fiind cunoscut și utilizat în unele regiuni ale țării și în anumite
grupuri);
- katmer, desert cu kaymak, umplut și acoperit cu fistic etc.
O altă clasificare asemănătoare, propune împărțirea exotismelor în trei grupe principale:
realitățile geografice, etnografică, realități sociale și politice, care se referă la autoritățile, structura
administrativ-teritorială, viața social-politică, fenomenele sociale [12].
În literatura de specialitate, aceste unități lexicale mai sunt divizate în exotisme cu sferă largă
de utilizare și cu sferă restrânsă de utilizare [19].
Astfel, exotismele cu sferă largă de utilizare redau realități specifice mai multor țări:
- hijab, toate tipurile de văl plasate în fața unei ființe sau a unui obiect pentru a le ascunde
vederii sau a le izola;
- burka, haină purtată de femei în unele tradiții islamice pentru a acoperi trupurile lor în
locurile publice”;
- euro, unitate monetară în unele țări UE etc.
În șirul exotismelor cu sferă restrânsă de utilizare, reliefăm cuvintele:
- bundestag, adunare legislativă în Germania;
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- duma, denumire a Camerei Inferioare a Parlamentului din Federația Rusă;
- seim, adunare reprezentativă pe stări în Polonia, denumită și Parlament sau Dietă etc.
Totodată, lingvista Maria Kuzina s-a referit la o clasificare a exotismelor pe baza criteriului
„păstrarea/pierderea componentei național-culturale”, accent fiind pus pe particularitățile procesului
de ,,dezexotizare”, stabilirea etimologiei acestora și publicarea acestora în dicționare [21].
E cert să subliniem că unii teoreticieni includ în categoria exotismelor și numele proprii: Jan,
Huan, Djon, Gans, Ivan etc. Lexicul exotic poate fi prezentat și conform țării de unde a fost
împrumutat: germană (kaizer, șnaps etc.), turcă (baclava, chebap, cadiu etc.), japoneză (jiu-jitsu,
kakemono, kyudo etc.), indiană (guru, sari, yoga etc.), italiană (ravioli, broccoli, lasagne, tortellini,
etc.) [16, p. 53].
În sistemul lexical al limbii a fost remarcată trecerea grupurilor de unități lexicale din
vocabularul pasiv în cel activ și invers.
De regulă, exotismele fac parte din vocabularul pasiv al limbii. Trecerea acestor elemente lingvistice
din vocabularul pasiv în cel activ, precum și asimilarea semantică a acestor unități lexicale depinde de
frecvența vorbirii, tematică, perioada de timp și de contextul socio-cultural al utilizării sale. Unele
lexeme sunt asimilate complet, iar altele parțial.
Studiile lingviștilor au remarcat trecerea treptată a exotismelor din grupul geografic în
categoria lexemelor din vocabularul de bază.
Astfel, exotismul taiga a trecut din vocabularul pasiv în cel activ. Această situație corespunde
și nu doar în cazul popoarelor învecinate și regiunilor din apropiere.
În cazul limbii ruse, cuvântul taiga, împrumutat din limbile turcice, a fost considerat exotism
la sfârșitul secolului al XIX-lea înc. sec. XXI, actualmente fiind accentuat ca lexem în vocabularul
activ al vorbitorilor. În sistemul contemporan al limbii române, exotismul taiga a fost menționat în
1953 în Micul dicționar ortografic [10]. Astăzi, este cunoscut și utilizat frecvent, de către vorbitori
chiar de pe băncile școlii. Lexemul taiga a trecut din grupul exotismelor geografice, aflat în lexicul
pasiv, în cel activ. O situație identică se atestă în cazul exotismului tundra, care, de asemenea, a
devenit uzual, fiind acceptat de vorbitori.
În unele cazuri nu e posibilă o delimitare strictă a exotismelor și, deseori, este observată
interpretarea exotismelor ca regionalisme. Astfel de lexeme pot fi împrumutate și utilizate de localnici
în cazul localităților găgăuze sau ucrainene (banush, cavurma). Este o realitate acceptată. Aceste
unități lexicale descriu realitățile vieții unui grup etnic care locuiește în aceeași țară. Unele din aceste
sunt considerate pur etnografisme. Unele exotisme sunt prezentate ca istorisme sau arhaisme (sultan,
bey) fiind împrumutate și utilizate în diferite perioade istorice și de dezvoltare a țării, fiind elemente
lingvistice din lexicul activ sau pasiv în dependență de perioada de referință.
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În literatura lingvistică, exotismele sunt numite și cvasiîmprumuturi, xenisme, paleo-xenisme,
interlexeme, dialectisme, lipsind studierea sistemică a acestora [15, p.118].
Promovarea continuă a etnografismelor/exotismelor atât prin literatura tipărită, cât și
electronică precum și difuzarea informației respective prin mijloacele mass-media nu doar în țară, ci
și peste hotare, ar putea constitui un obiectiv în activitatea lingviștilor și celor interesați de menținerea
unei imagini pozitive a țării. Creând imaginea dorită țării noastre, facilităm înrădăcinarea spiritului
moldav în lexicul altor popoare. Pentru noi - etnografisme, pentru ceilalți – exotisme… Astfel, ne
vom mândri că și în alte state se știe de limba noastră, de poporul nostru, de țara noastră.
Referindu-ne, în general, la cuvintele noi și viitorul acestora în sistemul limbii, subliniem nu
doar interesul lingvistic, ci și interesul social manifestat în cazul acestui proces. Doar “cuvintele
împrumutate sunt simboluri și indicatori ai culturii, schimburi între popoare, dovezi ale influenței, pe
care unele culturi le au asupra altora” [13, p. 68]. Orice etnografism/exotism aduce un element de
cultură, interacțiune, colaborare și influență. Din considerentul dat, e necesară anticiparea încercărilor
de “dezexotizare” a exotismelor pentru a nu admite „ștergerea” componentei național-culturale,
precum și interacțiunea interetnică continuă pentru îmbogățirea sistemului lexical.
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METODA ANALIZEI SEMICE ÎN CADRUL METODELOR LINGVISTICE
MODERNE
Galațanu Daniela, studentă,
Facultatea Filologie, UST

Abstract: This article presents the semic analysis method as one of the structural methods that
have appeared in the field of linguistics research in the XXth century in order to complete the
comparative historical approach of the language phenomena that has been practiced in the XIXth
century. There are described the essential features of the researched method as well as the
fundamental principles on which it is focused by appealing to the appreciations of some researchers
in the field such as B. Pottier, Roman Jakobson or E. Coşeriu. The purpose of research consists in
demonstrating the applicability of semic analysis at all the levels of language (with emphasis on
semantics) by exemplifying the compositional analysis of phonemes and words from certain semantic
fields. At the end there are revealed the conclusions on the importance, the role and the influence of
the analysis in distinctive features in the sphere of linguistics as well as the problems or the limits
encountered in the applicability of the semic analysis method.
Key-words: semic analysis, seme, sememe, lexeme, structure, semantic field.
Rezumat: Acest articol prezintă metoda analizei semice în cadrul metodelor structurale apărute
pe tărâmul cercetărilor lingvistice în secolul al XX-lea, pentru a suplimenta abordarea comparativistorică a fenomenelor de limbaj practicată în secolul al XIX-lea. Sunt descrise particularităţile
esenţiale ale metodei cercetate, precum şi principiile fundamentale pe care se axează, prin apel la
aprecierile unor cercetători în domeniu precum B. Pottier, Roman Jakobson sau E. Coşeriu.
Obiectivul cercetării constă în demonstrarea aplicabilităţii analizei semice la toate nivelele limbii
(cu accent pe semantică) prin exemplificarea analizei componenţiale a fonemelor şi a cuvintelor din
anumite câmpuri semantice. Finalmente sunt relevate concluzii cu referire la importanţa, rolul şi
influenţa metodei analizei în trăsături distinctive pe terenul lingvisticii, precum şi problemele sau
limitele întâmpinate în aplicabilitatea metodei analizei semice.
Cuvinte-cheie: analiză semică, sem, semem, lexem, structură, câmp semantic.
Perspectiva cercetării fenomenelor de limbaj trece prin prisma unei tranziţii de la „istorismul”
secolului al XIX-lea la „descriptivismul” secolului al XX-lea.
Abordarea comparativ-istorică înregistrează anumite lacune ce indică asupra ineficienţei unei
astfel de metode: „prin lipsa unei distincții clare între ceea ce în limbă este sincronic şi ceea ce este
diacronic şi prin accentul excesiv pus pe dimensiunea evolutivă a limbilor” [10, pp. 134-135].
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În această ordine de idei, se impune un curent descendent din teoriile saussuriene, o doctrină
ce vine să domine scena cercetărilor lingvistice şi să completeze insuficienţele metodei menţionate
anterior – structuralismul. Structuraliştii înaintează perspectiva descriptiv-sincronică prin formarea
unor căi de abordare caracterizate prin rigoare ştiinţifică maximă în definirea şi disocierea funcţiilor,
dar şi a relațiilor tipice semnelor lingvistice din cadrul unor diverse niveluri structurale ale limbajului.
Abordarea comparativ-istorică prezintă o perspectivă dinamică de cercetare a fenomenelor în
existenţa limbilor şi utilizează în acest sens concepte-cheie precum analogia, legea fonetică sau
schimbarea. Reprezentanţii structuralismului, la rândul său, se orientează doar pe alcătuirea internă a
unei anumite limbi şi o studiază din perspectivă statică şi stabilă, apelând la concepte operaţionale
precum sistem, structură, funcţie, opoziţie etc.
Operația de descriere a unor limbi concrete provoacă interesul lingviştilor structuralişti pentru
problema obţinerii modelului descriptiv general pentru întregul limbaj uman prin elaborarea anumitor
scheme care pot fi valabile pentru descrierea oricărei limbi. Pe lângă apreciabila varietate, metodele
analizei structurale sunt direcţionate spre formalizarea acută a descrierii lingvistice, degajând prin
inducţie generalul de accidental şi constantul de variabil în funcţionarea şi structura limbilor. Punerea
în practică a exigenţei saussuriene despre exactitatea şi caracterul necesar şi non-contradictoriu al
descrierii lingvistice permite cercetătorilor precum L. Hjelmslev, E. Coşeriu, L. Bloomfield, N.
Chomsky sau A. Martinet să formeze un inventar terminologic şi conceptual foarte precis și un
repertoriu vast de proceduri potrivite cerinţelor unei analize adecvate, autonome şi proprii
fenomenului lingvistic. În aşa mod sunt alcătuite anumite metode de analiză structurală, dintre care
unele sunt mai bine conturate şi mai cunoscute, impunându-se prin crearea unor adevărate şcoli:
analiza distribuțională, analiza funcţională, analiza în constituenţi imediaţi, metoda generativtransformațională şi metoda analizei semice (analiza în trăsături distinctive).
Metoda analizei semice, cunoscută în lingvistica rusă cu denumirea de „analiză
componenţială” [6], presupune descompunerea unei unităţi lingvistice în elemente ireductibile –
„cuante lingvistice” [9, p. 36]. Principiul unei astfel de metode structurale reflectă faptul că procesul
combinării şi multiplicării infinite de elemente ale limbii este fundamentat pe un număr limitat de
unităţi neanalizabile, numite şi invariante, care transgresează specificul fiecărei limbi şi au caracterul
unor ,,universalii structurale” [10, pp. 144-146]. Caracterul acestor unităţi de bază este abstract,
deoarece astfel de invariante rezultă din operația abstractizării intelectuale, tipice oricărui demers
ştiinţific şi, în acest fel, unităţile respective apar drept „trăsaturi distinctive” sau “pertinente” [Ibidem].
Iniţial metoda este aplicată şi practicată în cadrul fonologiei, apoi extinsă şi în semantica
lexicală. La nivel fonetic, cuantele sunt identificate drept „elemente constituente minimale ale limbii”
[4, p. 28], de exemplu cuante ale fonemului [s] sunt elementele: „fricativ”, „consonantic”, „surd” etc.
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Deci, orice fonem poate fi reprezentat prin totalitatea trăsăturilor sale distinctive, reflectate
prin locul şi modalitatea articulării, timbrul şi intensitatea sunetelor verbale care sunt emise. Un
exemplu relevant în acest sens ar fi fonemul românesc [p] cu trăsăturile distinctive următoare:
,,ocluziune” + „labialitate” + „surditate”. Înlocuirea unei singure trăsături din cadrul combinaţiei
respective ar remodela un fonem diferit. De exemplu: înlocuirea caracterului ocluziv prin
„fricativitate” ar crea o combinaţie ce se referă deja la fonemul [f]; „dentalitatea” în locul ,,labialităţii”
- fonemul [t]; „surditatea” înlocuită prin ,,sonoritate” – se obţine [b].
Cercetătorii Roman Jakobson şi M. Hall au adus un aport semnificativ la crearea fonologiei
structurale moderne şi au stabilit că „orice sistem fonologic poate fi redus la o variantă de combinaţie
a unui grup de 12 trăsături distinctive binare de tipul: ,,sonor”/”non-sonor”, ,,ocluziv”/,,nonocluziv”, „labial”/,,non-labial”, ,,fricativ”/,,non-fricativ”, „nazal”/”non-nazal” etc.” [10, pp. 144146]. Deşi sistemul fonologic al limbilor diferă mult după criterii precum numărul invariantelor şi
tipul opoziţiilor, se ajunge la concluzia că un anumit număr de trăsături e suficient pentru explicarea
oricărui sistem fonologic.
Deci, autenticitatea acestor aprecieri ar confirma faptul că este posibilă reducerea diversităţii
fonologice a tuturor limbilor la un număr constant de trăsături distinctive. Acest fapt sugerează că
cercetătorii limbajului pot reuşi să realizeze unul dintre idealurile sale străvechi – identificarea
„universaliilor lingvistice, comune tuturor limbilor” [8, p. 41]. Aceste tendinţe spre combinarea unor
anumite trăsături distinctive pentru obţinerea a câteva zeci de foneme demonstrează faptul că „în
limbă acţionează ca principiu de organizare – economia” [6].
Aplicabilitatea metodei analizei semice în domeniul semanticii este cercetată şi practicată de
B. Pottier, E. Coşeriu, A. J. Greimas, Angela Bidu – Vrânceanu, Narcisa Forăscu. Sensul unei unităţi
lexicale este analizabil în „elemente conceptuale minimale, legate între ele în anumite feluri” [1, pp.
555-573]. Unităţile minimale de conținut sunt denumite seme - „fascicule de note semantice din
conţinutul unui cuvânt caracterizate printr-un singur sens” [10, pp. 144-146], iar primul sem este
comun, integrator şi nu poate fi înlocuit în componenţa semică a unui câmp semantic. Reuniunea
semelor acoperă sensul lexical al unui cuvânt – sememul (aspectul ideal al cuvântului) - „accepţie
particulară a unui cuvânt polisemantic” [7, p. 40] sau lexemul (aspectul material al cuvântului) –
„unitatea semantică minimală cu valoare comunicativă” [10, pp. 144-146].
De exemplu, în componența semică a câmpului semantic pomi, combinarea următoarelor
trăsături semantice pertinente: „pom” (Si) + „din familia rozaceelor” (S1) + „cu frunze mari” (S2) +
„ovale” (S3) + „cu flori albe” (S4) + „trandafirii” (S5) + „fructe globuloase” (S6) + „comestibile” (S7)
+ „bogate în vitamine” (S8) = „măr” (semem).
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Operaţia iniţială în cadrul unei analize semice este dezambiguizarea sensului, întrucât
majoritatea cuvintelor sunt polisemantice în lexiconul unei limbi. Astfel, în procesul analizei
respective se realizează disocierea sememelor şi descompunerea acestora în seme.
O analiză semantică completă include: „analiza semică, analiza contextuală, respectiv analiza
stilistică, în funcție de scopul vizat, de tipul de sens cercetat” [2, p. 2]. Astfel, analiza componenţială
presupune relevarea sensului denotativ al cuvintelor, iar cea contextuală și stilistică - sensul expresiv.
Aplicarea metodei date în cadrul câmpurilor semantice ale numelor de animale, culori,
relații/grade de rudenie şi alte zone semantice mai restrânse şi uşor cuantificabile oferă rezultate
relevante şi relativ acceptabile.
Eugeniu Coşeriu consideră că descrierea în mai multe limbi a substantivelor pentru denumirea
gradelor de rudenie devine comună prin îmbinarea a cinci trăsături distinctive care fac parte din
opoziţii binare: „sex: masculin/feminin, linie: directă/colaterală, tip de înrudire: naturală/socială,
direcţie: ascendentă/descendentă, grad: unu/doi” [5, p. 159].
În cadrul studiului metodei analizei semice, un rol remarcabil îl deţin cercetările lingvistului
Bernard Pottier. Acesta identifică în conţinutul substantivului francez „chaise” [11, pp. 16] (Si element de mobilier) următoarele 6 seme:
S1 – cu spătar;
S2 – cu unul, două, trei, patru picioare;
S3 – pentru o persoană;
S4 – pe care te poţi aşeza;
S5 – cu braţe;
S6 – din material rigid.
Tabelul 1. Analiza semică a câmpului semantic mobilier.
Seme

Si

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Chaise

+

+

+

+

+

+

+

Fauteuil

+

+

+

+

+

+

+

tabouret

+

-

+

+

+

-

+

Canapé

+

+

+

-

+

+

+

Pouf

+

-

-

+

+

-

-

Element de mobilier

Analiza câmpului semantic al elementelor de mobilier este evidenţiată în tabelul anexat care
reprezintă analiza structurală a componenţei semantice în cuvintele franceze „chaise” (scaun),
„fauteuil” (fotoliu), „tabouret” (taburet), „canapé” (canapea), „pouf” (puf). În urma observaţiilor
asupra tabelului, rezultă anumite diferenţe în componenţa sememelor: „scaun” şi „fotoliu” implică
toate semele; „taburet” nu are spătar (S1) şi braţe (S5); „canapeaua” poate să nu fie doar pentru o
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persoană (S3), iar „puful” nu are spătar (S1), nici braţe (S5) şi nu este rigid (S6), ci moale. Semul
integrator (Si) care unifică noţiunile propuse este „element de mobilier”.
După un model analogic se poate elabora analiza componenţială practic a oricărui câmp
semantic. De exemplu, identificăm în conținutul substantivului „haină” din cadrul câmpului semantic
al vestimentaţiei (Si – articol de vestimentație) următoarele 8 seme:
S1 – pentru bărbaţi;
S2 – pentru femei;
S3 – cu mâneci;
S4 – fără mâneci;
S5 – care acoperă partea de sus a corpului;
S6 – care acoperă partea de jos a corpului.
S7 – scurtă;
S8 – lungă.
Tabelul 2. Analiza semică a câmpului semantic vestimentaţie.
Seme

Si

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Haină

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Palton

+

+

+

+

-

+

+

-

+

Fustă

+

-

+

-

+

-

+

+

+

cardigan

+

+

+

+

-

+

+

-

+

Maiou

+

+

+

-

+

+

-

+

-

Articol de vestimentaţie

În componenţa noţiunii generale „haină” sunt corespunzătoare toate cele 8 seme propuse.
Celelalte sememe sunt incomplete: „paltonul” nu este fără mâneci (S4) şi nu este scurt (S7); „fusta” –
nu este pentru bărbaţi (S1) şi nu are mâneci (S4), acoperind doar partea de jos a corpului (S6), iar
lungimea variază (S7, S8); „cardiganul” nu este fără mâneci (S4) şi nu este scurt (S7), iar „maioul” nu
are mâneci (S4) şi nu e lung (S8), acoperind doar partea de sus a corpului (S5).
Importanţa unei astfel de metode structurale în delimitarea câmpurilor lexico-semantice poate
fi reliefată prin ideea lui Eugen Coşeriu cu privire la faptul că un câmp lexical include un termen
concret care este prezent într-un anumit punct al vorbirii, respectiv - prezenţa acestuia imediat îi
exclude pe ceilalți termeni. Principiul de cercetare care este fundamental în acest caz se referă la
urmarea treptată a demersului pentru stabilirea poziţiei imediate. Pentru exemplificare se propune
lexemul „roşu”. În enunţul următor: „Acest lucru e roșu.”, prin prezenţa sa automată în acest punct,
lexemul „roşu” le exclude pe celelate lexeme din câmpul semantic culori: verde, alb, galben etc.
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Cercetările referitoare la metoda analizei semice sunt abia în faza tatonărilor de început şi doar
structura semantică a câtorva serii terminologice a fost supusă unui studiu adecvat. Mai mult,
apartenenţa la teritoriul lingvisticii a unor serii precum numele de rudenie este încă discutată,
considerându-se structuri extralingvistice, iar „anumiţi semnificaţi precum numele de culori rezistă
unei astfel de analize” [3, pp. 128-129].
Extinderea metodei semice asupra domeniului semanticii lexicale se intemeiază pe
izomorfismul dintre planul conţinutului şi cel al expresiei, care „e totodată sugestiv şi periculos” [11,
p. 8]. Totuşi, descrierea vocabularului drept o clasă extinsă de lexeme alcătuite prin combinarea unui
anumit număr de seme rămâne până când o ipoteză înaintată verificării.
Finalmente, cert este că analiza semantică integrală pentru tot lexiconul unei limbi rămâne o
operaţie destul de laborioasă şi practic imposibil de realizat.
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ASPECTE ALE INFLUENȚEI LIMBII ENGLEZE ASUPRA LIMBII
ROMÂNE ACTUALE
Lungu Cristina, studentă,
Facultatea Filologie, UST
Abstract: The scientific article "Aspects of the influence of English on the current
Romanian language" talks about the necessary and luxury borrowed words. I exemplify with
denotative anglicisms (which have no equivalents in Romanian) and connotative anglicisms
(which duplicate a pre-existing Romanian word).
Keywords:Anglicisms; Englishism (from English + suf. ism); borrowed words, mass
media.
Rezumat: În articolul științific ,,Aspecte ale influenței limbii engleze asupra limbii române
actuale” se vorbește despre împrumuturile necesare și cele de lux. Exemplific cu anglicisme
denotative (care nu au echivalente în limba romană) și anglicisme conotative (care dublează un
cuvânt românesc preexistent).
Cuvinte-cheie: anglicisme (engl. anglicisms); englezism (din englez + suf. ism);
împrumuturi (engl. borrowed words) mass- media (engl. mass-media).
Cunoaşterea principalelor mijloace de îmbogăţire a lexicului merită o atenţie deosebită,
întrucât bogăţia unei limbi este dată, în primul rând, de bogăţia şi de varietatea vocabularului. Se
ştie că relaţiile istorice dintre popoare şi limbi constituie o trăsătură caracteristică a dezvoltării
vocabularului. Astfel şi se explică faptul de ce nu există limbi care ar fi lipsite de împrumuturi
lexicale din alte limbi. În opinia cercetătorilor N.Corlăteanu, I.Melniciuc, „trecerea cuvintelor
dintr-o limbă în alta se realizează în scopul de a numi tot felul de fapte, obiecte, acţiuni, noţiuni
noi, care apar odată cu dezvoltarea ştiinţei, tehnicii, a relaţiilor sociale".
Se ştie că o imagine veridică asupra procedeelor de îmbogăţire a vocabularului, în orice limbă, sînt
cuvintele noi care apar pe două căi: una externă şi alta internă. În această lucrare sîntem preocupaţi
de calea externă, adică, când cuvintele noi apar din afară, din alte limbi. În special acordăm atenţie
împrumuturilor englezeşti.
Lingvistul AI. Rosetti a menţionat în acest context: „Dintre compartimentele limbii,
vocabularul este cel mai sensibil la schimbări şi influenţe, înregistrând cu promptitudine, progresul
social. Vorbitorii unei limbi împrumută din alte limbi cuvintele considerate necesare spre a
exprima realităţi noi. Urmărind istoria poporului nostru şi a dezvoltării limbii române se pot
constata contacte multiple între acesta şi popoare şi limbi dintre cele mai diverse".
Fiecare epocă a avut neologismele sale: slavonisme (cuvinte intrate în limbă în special prin
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traducerile de cărţi bisericeşti), grecisme şi turcisme (în perioada fanariotă), ungurisme (mai ales
în perioada stăpânirii austro-ungare în Transilvania), franțuzisme (mai ales în epoca modernă) şi
în sfârşit anglicisme şi americanisme mai recent.
Influenţa limbii engleze, este un fenomen internaţional. Anglicizarea se prezintă ca o
tendinţă a limbii actuale de a lăsa să pătrundă, mai ales, în domeniul vocabularului a elementelor
engleze, manifestându-se ca element de superstrat.
Influenţa engleză are o vechime de peste un secol şi jumătate, exercitându-se în special prin
intermediul limbii franceze. Aceasta o mărturisesc operele literare ale lui C.Negruzzi, Ion Ghica
şi I.L.Caragiale, (renumitele High life şi Five o'clock). Împrumuturile de origine engleză şi calcuri
după modele englezeşti se întîlnesc în presa scrisă şi în documentele de epocă ale secolului trecut.
Influenţa engleză s-a dezvoltat mult după al doilea război mondial, nefiind sensibilă la frânele
impuse de regimul totalitar.
Costache Negruzzi scria: „Aşadar, am fost pe rînd turcomani, grecomani sau Domnul ştie
ce încă, acum, din mila lui Dumnezeu, sîntem franţezomani, poate curînd vom trece şi Manha în
vrun balon aerostatic şi atunci ne vei vedea anglomani."
Iată că premoniţia lui Negruzzi s-a adeverit şi „anglomani" am devenit.
Anglicism sau englezism este o unitate lingvistică (nu numai cuvînt, dar şi formant,
expresie frazeologică, sens sau construcţie gramaticală) şi chiar tip de pronunţare sau/şi scriere de
origine engleză, inclusiv din engleza americană, nu doar cea britanică. Astăzi nu avem date
veridice şi verificate privind numărul şi răspîndirea anglicismelor în limba română dar putem
afirma cu certitudine ca numărul de anglicisme folosite de vorbitorii Republicii Moldova este în
creștere.
Sextil Puşcariu vorbeşte de două categorii de împrumuturi: necesare şi de lux. Aceşti
termeni i-am întîlnit şi la alţi lingvişti ca Gligor Gruiţă, Theodor Hristea şi Adriana Stoichițoiuichim, pe care îi aplică la problema anglicismelor. Împrumuturile necesare sînt acele cuvinte,
sintagme sau unităţi frazeologice care nu au un corespondent în limba română sau care prezintă
unele avantaje în raport cu termenul autohton. În acest sens, anglicismele necesare au avantajul
preciziei şi nu în ultimul rând al circulaţiei internaţionale. Anglicismele denotative nu au, în
general, echivalente în limba română, întrucât denumesc realităţi apărute recent în diferite domenii
ale culturii.
1. În domeniul sportului:
Fotbal (fotbalist)

Polo

Box

Karate

Pocher

Badminton

Baschet

Puc

Gol

Ping-pong

Sprinter

Hockey

(baschetbalist)
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Şut

Rugby (rugbyst)

Cros

Skateboar

Taim

Snowboard

Suporter

d
Bowling

Schi

Club

Penalitate

Golf

Finiş

Meci

Rodeo

Cricket

Jogging

Lahting

Volei

A şuta

Kickboxin

Body-

g

building

2. În domeniul economic, tehnic, comercial şi al profesiilor:
Laptop

Site

Walkman

Pager

Scaner (a scana)

Sponsor

Hard

Soft

Briefing

Stoc

Barter

Book-maker

Business

Businessman

Xerox

Cash

Cec

Dealer

Designer

Room service

Digital

Dischetă

Forum

Holding

Zoom

Interviu

Leasing

Logistică

Manager

Moderator

Monitor

Operaţional

Printer

Recesiune

Remunerativ

Reporter

Rezoluţie

3. În domeniul învăţământului:
Curriculum (chiar dacă e un termen latin, în română a venit prin filiera engleză)
Curricular (derivatul adjectival de la curriculum); Grant; Master/masterat
Brainstorming; Copyright.
4. În domeniul gastronomiei:
Bacon

Biftec

Brandy

Budincă

Gin

Coca-cola

Curry

Fast food

Gem

Grepfrut

Grill

Hamburger

Ketchup

Mixer

Pepsi Cola

Picnic

Popcorn

Punci

Whisky

Toast

5. În domeniul medicinei:
Amnesiac

A detoxifica

Imunodifuzie

Scalp

Antiviral

Handicap

Interferon

Sensor

Contraceptiv

HIV

Lifting

Solvent

Contracepţie

Implant

Placebo

Stress

Test

Transplant

Look

Sex-simbol

6. În domeniul vieţii mondene:
Body

Barman
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Bodypainting

Disc Jockey

Miss

Superstar

Fan club

Disco

Party

Top Secret

Roll on

Flirt

Ring

Trendy

Party

Glamour

VIP

7. În domeniul tehnologiilor de ultimă generaţie:
Biosatelit

Futurologie

Microprocesor

PVC

Display

Imunodifuzie

Polistiren

Radiolocator

Ecosistem

Megabit

Procesor

Radio Sondă

Science fiction

Sensor

Sociobiologie

Rezistor

Sonar

Teleoperator

Transnaţional

Walkie Talkie

Principalul avantaj al utilizării acestor termeni este caracterul lor internaţional, care facilitează
schimbul de informaţii şi tehnologii. Tot aici aş mai putea adăuga precizia sensului, scurtimea şi
simplitatea structurii (mass- media în comparaţie cu mijloace de comunicare în masă).
Anglicismele conotative sau stilistice sînt acele anglicisme care dublează un cuvânt românesc
preexistent, cu scopul de a dezvolta anumite nuanţe stilistice, exemplific cu:
Party pentru petrecere ;

Happy-end pentru sfârșit fericit

Weekend pentru sfârșit de săptămână; Penalty pentru lovitură de la 11 metri
Live pentru în direct;

Summit pentru întâlnire la vârf

Sintagma after all pentru de fapt, la urma urmelor
After Shave pentru loţiune folosită după ras; Boom pentru perioadă de avânt economic
Copyright pentru drept de autor;

Night club pentru club de noapte

Tot în această categorie intră şi anglicismele întâlnite în varianta colocvială ca de exemplu:
boss, high-life, speech.
În limbajul familiar din perioada actuală, cei mai folosiţi termeni sînt:
OK, full, party, club.
Pentru frazeologisme de tip colocvial exemplific cu:
No comment- formă consacrată în cadrul interviurilor pentru a se evita răspunsul la o întrebare.

Fig.1. Ex: ‘No Comment’. Sursa: TV8
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The show must go on - pentru să înceapă petrecerea/spectacolul
There's Always a but - pentru întotdeauna există un dar
Anglicismele „de lux" sau cum mai sînt numite -împrumuturile inutile, ţin de tendinţa unor
categorii sociale de a se individualiza lingvistic în acest mod, Georgeta Ciobanu aduce următoarele
exemple:
Advertising pentru publicitate; Band pentru orchestră; Fashion pentru modă; Toast pentru pâine
prăjită; Agreement pentru acord financiar/economic; Showroom pentru magazin de expoziţie;
Briefing pentru conferinţă de presă; Key Speaker pentru vorbitor principal; Evergreen pentru şlagăr;
Performance pentru spectacol; Pole-position pentru poziţie de favorit într-o competiţie sportivă;
Visiting professor pentru profesor oaspete.
Cele mai frecvent întâlnite expresii anglo-americane în Mass-Media din Republica Moldova
sunt: no comment, breaking news, live now, news alert, news week șa.

Fig.2. Ex: ‘Live Now’. Sursa: Mercur Retrograd, TV8

Fig.3. Ex: ‘News Week’. Sursa: PublikaTV
Concluzie. Influența engleză nu este un fenomen negativ şi nu trebuie considerat mai
periculos decît alte influenţe străine. Anglicismele sînt o realitate, iar atitudinea vorbitorilor şi a
specialiştilor în această privinţă trebuie să fie raţională, cântărind atît avantajele, cît şi dezavantajele.
Evident, împrumuturile vor continua să între în limba română, însă sîntem datori să ne
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informăm în ceea ce priveşte utilitatea lor şi să ne limităm la cele ce facilitează relaţiile dintre oameni
pentru un schimb mai bun cultural, să facem uz, nu abuz şi să NU le utilizăm doar pentru că sunt la
modă. Anglicismele din româna actuală trebuie privite şi studiate - în toată complexitatea lor - ca
orice alte categorii de cuvinte. Cultivarea/apărarea limbii sau ecologia lingvistică nu se face cu
prejudecăţi şi intoleranţă, cu purism şi discriminări. Necesare şi chiar urgente sînt acţiunile de
înregistrare şi de descriere a anglicismelor din punct de vedere al limbii române, de normare şi de
explicare pentru a se asigura utilizarea lor corectă şi unitară.
Referențe bibliografice:
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2 ROSETTI, Istoria limbii române, EŞE, Bucureşti, 1986.
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CONDENSAREA LEXICO-SEMANTICĂ ÎN CADRUL UNOR
FORMULE DISTRIBUȘIONALE
Maidan Doina, studentă,
Facultatea Filologie, UST
Abstract: The lexical system of the Romanian language during its evolution was marked by
various semantic changes, which generate a rich and varied language. Therefore, a considerable role
in the formation of a complex language is attributed to the semantic language-condensation process,
whose function is to deliberately omit certain elements of the term, thus marking the semantic
statement more fluent and easier for the participant in the communication document.
The complexity of the process is the ability to form relationships of broken wires with different
forms of absence: sub-understandings, suspension, “brahiologia” and inclusion, which require deep
scientific-research.
Key words: ellipse, semantic condensation, sub-understanding, suspension, „brahiologia”,
inclusion, elliptical constructions.

Sistemul lexical este deosebit prin capacitatea sa de a fi mobil, de a fi mereu supus unor
schimbări. Această particularitate a lexicului este cauzată în primul rând de factorul uman, care este
într-un proces continuu de evoluție. Procesul comunicării este într-o interdependență directă cu
societatea, ceea ce reiese însuși din definiția termenului de comunicare (< lat. communis- a pune în
comun, a fi în relație, a împărtăși), comunicarea fiind privită ca element esențial pentru existența
umană, prin urmare modificările ce se produc la nivel de societate, în mod inevitabil se vor răsfrănge
asupra lexicului. Acest proces, de continuă evoluție a lexicului, se numește dinamism. Dinamismul
sistemului lexical al limbii române se realizează prin cadrul mai multor procese lingvistice , una dintre
acestea fiind condensarea semantică.
Condensarea semantică definită de unii lingviști [1] ca proces de univerbare (univerbație), sau
construcții eliptice (elipsa), își găsește explicarea semantică în cadrul a doi factorii: interni și
externi.Din punctul de vedere al factorului extern, este definită ca un procedeu de împrumut lexical,
prin care, în structura unei sintagme unul din componenți își lărgește valoarea semantică pe seama
altuia. Acest fenomen producându-se în cadrul aceleași limbi pe parcursul evoluției ei, dar deja fiind
văzut drept cauză a factorului intern.
Pentru unii cercetători condensarea semantică (elipsa) este văzută ca un proces lingvistic
necesar, prin care vorbitorul în mod intenționat omite unul dintre componentele sintagmei, deoarece
îl are permanent în minte, fiind intuit și de ascultător. De aceea, condensarea semantică (elipsa) este
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percepută ca un fenomen lingvistic necesar, fiindcă prin intermediul ei procesul de comunicare între
indivizi devine mai fluent și mai ușor de conceput. Deci omiterea unor elemente din cadrul unei fraze
nu prezintă o problemă majoră în perceperea semantică a enunțului, fiindcă ea se deduce din context.
Ex.:” -Ai fost la medic ?
-Da.”
Majoritatea sintagmelor supuse procesului de condensare semantică, sunt compuse din
elemente lingvistice aflate în raport de subordonare (determinant și determinat). O bună parte din
aceste componente sunt elemente omise din sintagmele subordonatoare a determinantului
substantival sau adjectival, iar elementul determinat va fi reținut cu sensul întregii sintagme.
Substantiv sau adjectiv + substantiv
În cadrul sintagmei respective supusă procesului de condensare semantică , termenul rămas
capătă un alt sens decât cel inițial, dar nu-și schimbă valoarea lexico-gramaticală (procedeul
condensării de acest tip concurează și poate fi confundat cu specializarea semnatică sau cu alte tipuri
de evoluție semantică a cuvintelor). Ex.: „rom. ,,pasăre –vertebrat ovipar cu corpul acoperit de pene
și cu aripi pentru zbor” a dobândit și sensul de ,,pasăre domestică crescută pe lângă casa omului,
orătanie”, fiind condesat din sintagma ,, pasăre de curte” .
Fenomenul condensării de acest tip se realizează și-n cadrul unui proces de împrumut dintro altă limbă: Ex.:” rom. pinir ,, brânză de vacă” are la bază fără îndoială, tc. peynir ,,brânză” , detașat
însă din sintagma ,, beyaz peynir” - ,,brânză de vacă” (literar: brâznă albă, tc . beyaz ,, alb ,,) al cărei
înțeles și l-a însușit.”
Verbul +substantivul cu funcție de compliment
Procesul de condensare produs în cadrul împrumutului lexical, elimină din componența frazei
verbul, care s-a adaptat și s-a integrat în structura paradigmatică a morfologiei limbii receptoare,
păstrând totuși conotațiile întregii locuțiuni originare. Ex.: „ magh. dial. szkimbal,, a profita, a
exploata, a căuta de lucru” < rom. a (-și) schimba (viața, soarta, locul de muncă etc.)”
În cadrul sintagmei de mai jos, elementul determinant este un substantiv, care a fost desprins
din locuțiunile verbale etimologice și a devenit verb prin derivare, preluând semnificația locuțiunii.
Ex.:” rom. chiuli < ( a trage un ) chiul sau ( a trage ) chiulul ) < fr. tirer au cul );
rom. închiria <( a da sau a lua ) în chirie ;
rom. înșira < ( a pune , a așeza) în șir.”
Condensarea semantică se realizează în cadrul frazelor eliptice. Acestea fiind specifice lumii
contemporane, unde situația concretă de comunicare ne oferă posibilitatea să înțelegem cuvintele care
lipsesc. De aceea, elipsa este considerată un procedeu binevenit în sfera lingvisticii, deoarece lipsa ei
ar face semantica enunțului mai greoaie.
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Omiterea componentelor eliptice din frază nu este ilustrată după o anumită clasificare de către
cercetătorii lingviști, de aceea nu există o anumită regulă în înțelegerea procedeului dat. Elementele
absente din cadrul unei sintagme sunt prezentate după natura lor sintactică:
„ -predicat ( Da-ncotro, Gigică?) ;
-complement (Ion citește .);
-subiect (S-au dus la o plimbare.);
-propoziție ( -Vei merge cu mine la Chișinău ?
- Nu , nu pot.) „
Frazele eliptice (construcțiile eliptice) au la baza structurii lor una sau mai multe elipse ,prin
care se realizează parțial o construcție neexprimată integral de către vorbitor. Elementele omise în
structura frazei, subînțelese în dependență de context, pot fi reconstituite în mod spontan sau
intenționat.
Precum s-a menționat, frazele eliptice sunt actuale în vorbirea curentă, prin faptul că cuvintele
absente pot fi deduse de către interlocutor și în același timp facilitează structura semantică a
enunțului. Pe de altă parte, elipsele sunt utilizate cu scopuri stilistice, fiind folosite mai frecvent de
către scriitori, poeți. Ex.: ,,Iată zile-ncântătoare
După aspre vitejii! ” (Poezia „ Floriile” de V. Alecsandri )
Precum am mai menționat în elipsă pot fi omise diferite părți de propoziție. Următoarele
exemple sunt selectate din romanul ,,Străina de la Hollywood ,, de Aureliu Silvestru :
a. Elipsa subiectului: ,,O tânără serioasă, după cum se știe, (ea) ocolește barul și (ea ) se așează
la masă, cu prietenii.” ;
b. Elipsa unei propoziții: „În orice caz, nu azi ( nu vreau să par o fată serioasă)”;
c. Elipsa predicatului:” Par o străină .(par) O fată rea.”;
d. Elipsa verbului de declarație care introduce vorbirea directă: ,, ... Ochelarul mă tipărește
ocrotitor cu palma peste umăr (zise): -Ei , vezi ? Chiar ai crezut că ne jucăm cu tine ?”;
De asemenea, multe exemple de elipsă se găsesc în creația aforistică, precum ar fi proverbele
și zicătorile. Iar, drept obișnuință a devenit în structura proverbelor și zicătorilor, elipsa predicatelor.
Din această perspectivă, elipsa este văzută ca un fenomen stilistic, prin care are loc simplificarea sau
concizia exprimării unui act al comunicării. Exemple de proverbe formate prin elipsa predicatelor:
,,Așa cap, așa căciulă ; Vorba multă, sărăcia omului; Scump la tărâțe și ieftin la făină; Gura soacrei,
moară stricată etc .”
Cercetătorii lingviști au considerat de cuviință să integreze formulele imperative (ce conțin un
singur element sintactic și denotă din punct de vedere semantic o poruncă, ordin sau amenințare) în
cadrul construcțiilor eliptice. Ca de exemplu: „Gura! Vino ! Taci!”
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Un rol important în formarea structurilor eliptice îl au intonația și semnele de punctuație.
Datorită intonației, mimicii, care însoțesc cuvintele, precum și grație presupozițiilor comune care sunt
împărtășite de către interlocutori, elipsele sunt posibile în vorbire.
În scris, semnele de punctuație au rolul de a reproduce grafic ansamblul variat de intonații,
ceea ce în limbajul oral este reflectat efectiv prin participarea interlocutorilor. Enunțurile eliptice sunt
considerate niște ,,acte indirecte de vorbire,,[2] căci vorbitorul în momentul redării mesajului se
axează pe elementele șocante ale gândirii sale care sunt dominante de emoții puternice, de aceea el
nu are nici răbdarea , nici timpul de a se supune regulilor unul limbaj îngrijit și organizat, făcând
posibile elipse în vorbire, fără să împiedice înțelegerea corectă a comunicării.
Din perspectiva lui Laurenție Dascălu sunt mai multe tipare intonaționale determinate în
funcție de tipurile de enunțuri eliptice pe care le analizează. Din punct de vedere structural , tipurile
de elipse nu trebuie de neglijat. Majoritatea elipselor sunt rezultatul omiterii regentei din frază. Ex.:
,, Dacă plouă? Ce-au să facă dacă plouă? ,, 2
De asemenea, L. Dascălu cercetează intonația enunțurilor eliptice din perspectiva enunțurilor
numite ,, cvasi-ecou” , acestea reprezentând un tip de propoziții eliptice de predicat, întrebări ,,care
reiau din replica partenerului numai un cuvânt sau un grup de cuvinte și adaugă în fața acestora unul
din cuvintele interogative.,, [3] Acestea încep cu pronumele (care, cine, ce, cât (ă), câți, câte) sau cu
adverbele (când, unde, cum) :
,, -Locuiește în Moldova.
- Unde în Moldova?
- Într-un sat din raionul Cantemir.”
„ -Se întoarce repede.
- Cât de repede?
- Într-o oră.”
Elipsa intră în relație cu diferite fenomene ale absenței, care sunt înrudite între ele:
subînțelegere, brevilocvența(brahiologia), includerea și suspensia (întreruperea) .
Mai jos este reliefat raportul dintre elipsă –subînțelegere, elipsă-suspensie.
Elipsa și subînțelegerea.
În perspectiva lui A. Nicolescu [4] elipsa este un fenomen sintactic contrar celui care se
bazează pe reluare sau repetare , prin urmare este diferită de subînțelegere, deoarece ea constă în
eliminarea unui element enunțat mai înainte. Ex.: ,, - Apoi cucoane, mă prind eu să ți-l secer.
-Cum (să-l seceri), singur ?” (Creangă, Povești )
În cazul subînțelegerii ,subiectul nu se exprimă , deoarece a fost sau va fi exprimat (cel puțin)
o dată într-o altă propoziție din frază,,[5]. Ex.: ,,Ion a venit la mine și (Ion) mi-a adus un disc.”[6].
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D. D. Drașoveanu consideră că elipsa și subînțelegerea nu pot fi confundate pentru că, în timp
ce elipsa este ,,absență prin suprimare”, subînțelegerea este ,,absență prin nonrepetare”.
În romanul ,,Străina de la Hollywood,, de Aureliu Silvestru am constatat următoarele situații
de subînțelegere :
“ -a subiectului: „Odesitul își duce palmele pâlnie la gură și (Odesitul) lansează un urlet
îndelung.” ;
- a verbului copulativ din predicatul nominal: „Asta e: adevăratul nostru dușman e în noi
înșine, nu (e) în afara noastră.”;
- a predicatului și a complementului: „Femeile se simt în siguranță nu atunci când au mulți
bani (...), ci ( se simt în siguranță) atunci când au multă iubire.”
Elipsa și suspensia .
Suspensia este ,,o elipsă ce presupune întreruperea intenționată a procesului comunicării de
către vorbitor din următoarele motive: emoția care-l domină și-l face să-și caute în gând cuvintele
necesare pentru a formula un discurs eficient sau din propria convingere că partea comunicării, pe
care ar adăuga-o poate fi bănuită de către interlocutor sau cititor sau este preferat să fie presupusă,
din motive personale,, [7].
Suspensia este dublată în primul rând de intonație, de gesturi, de mimică cu scopul de a
îmbunătăți comunicarea. În vorbire acest tip de elipsă (suspensia) are loc printr-o întârziere voită,
printr-un ritm lent al actului comunicării; în scris, este marcată prin puncte de suspensie care indică
o pauză mare.
Deci, putem spune că suspensia este un tip de elipsă prin care are loc întreruperea voită a
comunicării, deoarece restul elementelor lipsă pot fi subînțelese de către interlocutor sau pentru că
vorbitorul nu are formulat un discurs bine structurat în acel moment, pentru a-l expune.
Propunem exemple de suspensie în romanul ,,Ion” de Liviu Rebreanu :
„-suspensia complementului : „Acu numai să fie cuminte și fericită !.... (cu Ion)” ;
-suspensia verbului auxiliar din structura predicatului verbal compus: ,,Doar n-o fi nici el așa
de hapsân, că-i popă și ar fi rușine ... (să facă așa ceva)”;
-suspensia atributului: „Noi aici suntem o națiune băștinașă, despuiată de drepturi și
împovărată numai de datorii ... (de tot felul )” ;
- suspensia unei propoziții : „Ea-i de vină ? ... (că sunt sărac)”. „
Condensarea lexico-semantică sau altfel spus elipsa, este un procedeu lingvistic prin care are
loc evitarea repetiției, oferind un enunț cât mai clar și disponibil pentru orice vorbitor contemporan.
De aceea, putem afirma că elipsa reflectă relațiile interpersonale, prin care vorbitorul își exprimă
strictul necesar de cuvinte pentru înțelegerea mesajului, lăsând să fie neexprimate componentele din
enunț care ocupă poziții ușor de reconstituit.
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Elipsa/Condensarea semantică este un procedeu lingvistic destul de larg, care necesită o
cercetare profundă științifico-lingvistică, deoarece pe lângă faptul că are tangențe cu unele procedee
lingvistice, cum ar fi: suspensia, subînțelegerea, în același timp elipsa este analizată de cercetători
lingvistici în raport cu coordonarea, subordonarea, juxtapunerea, în raport cu reducerile și
contragerile, fapt ce denotă complexitatea procedeului lingvistic respectiv.
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NICOLAE DABIJA – PILON AL PATRIOTISMULUI ȘI AL
CURAJULUI
Bulat Mihaela, studentă,
Facultatea Filologie, UST
Rezumat. Nicolae Dabija este poetul care a știut cel mai bine cum să reflecte tema
patriotismului, el fiind un adevărat patriot al țării noastre. Patria este țara în care și lacrimile sunt mai
dulci. Dragostea de patrie e dragostea de pragul casei părintești, de vatra focului și de cuptorul la care
te-ai încălzit în iernile aspre cu zăpada scânteietoare spulberată de vânturi sau scârtâindă sub pasul
zburdalnicei copilării. E dragostea de chipul, glasul și grija părinților care te-au crescut, de poveștile
bunicilor, de dascălul care ți-a dat cheile înțelepciunii ca să poți descifra mai târziu tainele vieții.
Cuvinte-cheie: patrie, patriotism, naționalism, limbă, român, basarabean.
Abstract. Nicolae Dabija is the poet who knew best how to reflect the theme of patriotism,
he being a true patriot of our country. Homeland is the country where tears are sweeter. The love of
country is the love of the threshold of your parents’ house, of the hearth of the fire and of the oven
where where you warmed yourself in the harsh winters with the sparkling snow scattered by the winds
or creaking under the step of the playful childhood. It is the love of the face, the voice and the care of
the parents who raised you, of the stories of the grandparents, of the teacher who gave you the keys
to wisdom so that you can later decipher the secrets of life.
Keywords: country, patriotism, nationalism, language, romanian, bessarabian.
Dragostea de patrie este cel mai nobil sentiment pe care-l poate simți ființa omenească.
Nicolae Dabija își iubea atât de mult patria, părinții, neamul, limba, încât el spune că parcă el și-a ales
locul unde și când să se nască și să dăinuiască, părinții care să îl crească, limba pe care să o vorbească.
La întrebarea cum se explică dragostea de patrie în viziunea poetului, marele maestru al
cuvântului vine cu un răspuns care îți răscolește adâncul inimii și sufletului.
„Maestre, ce înseamnă sau cum se explică în viziunea D-voastră, dragostea de țară?
Într-un eseu mă declarasem un privilegiat al sorții, pentru că de multe ori am impresia că eu
mi-am ales locul în care să mă nasc, că eu mi-am ales părinții pe care i-am avut și bucata de țară în
care să viețuiesc. Și limba care să fie cea mai a mea. Și timpul în care să trăiesc. Te naști într-un loc,
într-un timp, într-un neam, într-o limbă – pe care, de fapt, Cel de Sus ți le-a hărăzit, așa cred.” Acesta
este modul în care a răspuns marele poet.
Prozator, poet, eseist, istoric literar, publicist, profesor universitar, membru al Uniunii
Scriitorilor din Moldova, membru al Academiei Europene de Științe, Arte și Litere cu sediul la Paris,
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Nicolae Dabija este autorul a peste 80 de publicații și redactorul-șef al publicației Literatura și arta,
unul dintre cele mai importante instrumente de diseminare a culturii naționale, scrise și trăite.
Atitudinea profesională a poetului și ținuta morală stoică au contribuit la proliferarea valorilor
naționale în învățământ, cultură și știință. Creațiile literare care îl marchează pe scriitor ca fiind un
mare patriot al culturii noastre sunt poeziile Cât trăim pe acest pământ, Țara mea de dincolo de Prut,
Bucovina, Săracă țară bogată. Din această mare credință, din această mare inimă de om s-au născut
multe dintre creațiile sale poetice care ar putea fi incluse într-un capitol al poeziei sale patriotice.
Versurile sale „vădesc trecerea de la lirismul pur, ferit de frământările cotidianului la evocarea și
meditația elegiacă, proiecții de legendă și de mit național, apoi la o poezie angajată până la patetism
în frământările social-politice ale țării” [1, p. 534].
Astăzi Nicolae Dabija este considerat una dintre comorile literare ale literaturii noastre, iar
laurii acestui calificativ au fost obţinuţi cu multă muncă, cultură, credinţă şi curaj literar. Generaţiile
actuale de scriitorii datorează multe acestui om de cultură, care a folosit rebeliunea tinereţii pentru o
cauză nobilă, pentru cauza identităţii, limbii şi culturii noastre. „Verbul lui Nicolae Dabija este în
majoritatea cazurilor inspirat şi plăcut auzului, vraja cuvântului său pune stăpânire pe cititor, poezia
sa înscriindu-se printre realizările neîndoielnice ale întregii noastre literaturi” [2, p. 233].
În poezia Țara mea de dincolo de Prut, eul liric exprimă stările de tristețe și nostalgie față de
plaiul natal. Prin versul Patria mea, pusă la perete, autorul reflectă limitele aspre și crude ale realității
în care a ajuns țara noastră. În aceste situații-limită doar lacrima îi este scut de apărare țării, plâng
oamenii de rând, plâng poeții, fiindcă sunt impuși să o dea uitării. Durerea poetului e nemărginită.
Cum să dai uitării limba-n care te-ai născut? Întrebare retorică ce îți apasă sufletul și își lasă amprenta
pe un timp îndelungat.
Textul liric Săracă țară bogată este o meditație profundă ce contribuie la accentuarea
impresiei de popor pribeag, neam furat și năcăjit. Versul țara mea de oameni triști accentuează nu
numai ființa noastră națională, ci însăși țara, spațiul ei geografic și etnic care duce o povară grea.
Cum cerșim cu gura mută
Pâinea tot de noi crescută.
Gura mută denotă tăcerea, închiderea în sine, oamenii de rând duc o luptă aspră cu cei ce le
iau belșugul de pe masă (pâinea tot de ei crescută). Aceste versuri ne umple sufletele de tristețe, aici
este redată realitatea crudă a vieții omenești, profund afectată de starea în care se află poporul nostru.
Expresia Frunză verde, foaie lată, se încadrează în tradiția liricii populare românești. Poezia însăși se
referă la aspecte de viață generală, problemele țării fiind văzute ca un fenomen social, ca o formă de
rezistență și luptă pentru libertate.
Dragostea de patrie e dragostea și respectul față de truda și lupta strămoșilor care s-au jertfit,
e admirația față de poporul care, cu sacrificiul ființei sale, și-a apărat de-a lungul veacurilor hotarele
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acestui pământ minunat și a acestei frumoase limbi. Limba română este patria mea”, afirmă N.
Stănescu. „O patrie fără de nume nu este o patrie. De aceea pentru mine, muntele munte se zice, de
aceea, pentru mine iarba iarbă se spune, de aceea, pentru mine izvorul izvorăște, de aceea, pentru
mine viața se trăiește” [3]. A vorbi despre limba în care gândești, a gândi – gândire nu se poate face
decât numai într-o limbă – în cazul nostru a vorbi despre limba română este ca o duminică.
Frumusețea lucrurilor concrete nu poate fi exprimată în limba română... Ce patrie minunată este
această limbă! Ce nuanță aparte îmi dau seama că ea o are! Această observație, această relevație am
avut-o abia când am învățat o altă limbă” (Nichita Stănescu, sursă La blouse roumaine).
Autorul Nicolae Dabija sugerează ideea integrității dintre poet, popor și patrie, așa cum o
găsim la M. Eminescu, G. Coșbuc, O. Goga, or, țara ne aparține din moși-strămoși, căci sub noi
străbunii sunt.
Versurile baladei Cât trăim pe acest pământ sunt o aspirație către frumos, o meditație pe tema
patriotismului, încununate cu simboluri și motive divine. Această poezie s-a născut din dragostea
fierbinte pentru tot ce este românesc, din patriotismul arzător al poetului.
Cât trăim pe-acest pământ

Cât avem o țară sfântă

Mai avem un lucru sfânt

Și un nai care mai cântă

O câmpie, un sat natal

Cât părinții vii mai sunt

O clopotniță pe deal

Mai există ceva sfânt.

Nicolae Dabija suprapune ideea de pământ cu cea de patrie, aici virtuțile pământului sunt
blândețea, supunerea și liniștea sufletească a omului. Clopotnița este un simbol al sacralității, al
chemării divine, supunerii față de cuvântul lui Dumnezeu, ea reprezintă locul care trebuie cinstit și
proslăvit. În poezie, simbolul părinților sugerează curgerea vremii și a generațiilor. În trecerea
timpului copiii devin oameni maturi, în timp ce bătrânii urcă în ceruri, repetând același ritual al
generațiilor de sute de ani. Astfel, „lirica lui N. Dabija este o poezie a legendelor şi Memoriei” [4, p.
2].
Bucovina – este poezia care, fiind supusă interpretărilor, se aseamănă cu o rană a poetului,
fiindcă țara sa nu se mai tămăduie de-un veac, iar Prutul este râul cel mai trist din lume atunci când
ajunge-n Cernăuți. Comparația țara ni-i precum o hartă ruptă reflectă haosul din jurul nostru,
neliniștea oamenilor de pretutindeni. Cu bune și rele, totuși, Bucovina e țara pe care autorul vrea s-o
audă când ceasul cel din urmă-i va suna. Exact prin aceste versuri poetul reflectă patriotismul și
dragostea de meleagurile sale.
Dragostea de patrie e dragostea de pragul casei părintești, de vatra focului și de cuptorul la
care te-ai încălzit în iernile aspre cu zăpada scânteietoare spulberată de vânturi sau scârtâindă sub
pasul zburdalnicei copilării. E dragostea de chipul, glasul și grija părinților care te-au crescut, de
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poveștile bunicilor, de dascălul care ți-a dat cheile înțelepciunii ca să poți descifra mai târziu tainele
vieții.
Nicolae Dabija este scriitorul care știe cel mai bine cum să reflecte emoțiile pe hârtie, este
numit sugestiv Ochiul al treilea al literaturii noastre. Poeziile sale reprezintă un adevărat tezaur al
culturii noastre și, îmbrăcate în straie muzicale, ele devin mai cunoscute. Nicolae Dabija rămâne a fi
în memoria noastră marele om de artă și patriot care, prin opera sa și modul de a fi, a educat zeci de
generații de copii în spiritul iubirii de neam.
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DRIDRI/MARIE ANGÉLIQUE CHATAIGNEZ ȘI ALECSANDRI – MAI
MULT DECÂT O RELAȚIE PASIONALĂ
Cucereavaia Valentina, studentă,
Facultatea Filologie, UST
Rezumat. În comunicarea intitulată Dridri/Marie Angélique Chataignez și Alecsandri – mai
mult decât o relație pasională am expus sentimentele marelui nostru Alecsandri și a unei actrițe
franceze pe nume Dridri. Începând cu prima lor întâlnire, au înțeles că valorează mult unul pentru
altul, iar vestea tristă aflată la Paris, după o lungă despărțire, a doborât sufletul creatorului de frumos.
Inspirat de dragostea pe care o purta pentru tânăra artistă a scris o poezie și mai apoi și un roman
intitulate ambele Dridri.
Resumé. Dans la communication intitulée Dridri/Marie Angélique Chataignez et Alecsandri
– plus qu’une relation passionnée on a décrit les sentiments de Vasile Alecsandri et une actrice
française qui s' appelle Dridri. Depuis leur première rencontre, ils ont compris qu’ils valent beaucoup
l’un pour l’autre, mais la nouvelle triste qui était apprise à Paris, après une longue séparation, a
déprimé l'âme de l'homme. Inspiré par son amour pour la jeune artiste, il a écrit une poésie et puis un
roman intitulé Dridri.
Vasile Alecsandri este comoara literaturii române, personalitatea al cărei talent a fost
nemărginit. Considerat un fin observator al oamenilor și al întâmplărilor, fire sensibilă la peisaj, spirit
mereu deschis spre încercări, poetul nu a ezitat niciodată să-și exprime liber sentimentele și
experiențele sale.
Datorită poeziei Dridri și încercării de roman cu același nume, cititorii și admiratorii lui au
cunoscut femeia care i-a pătruns în adâncul sufletului și pentru care a avut cele mai frumoase
sentimente. Vasile Alecsandri aprecia rolul femeii în Univers. Pentru el, ea era ființa demnă de
admirație, firea gingașă pe care putea să o contemple ore în șir. În Icoane de lumină, Nicolae Petrașcu
menționa că pentru Vasile Alecsandri „femeia avea o menire supremă, misterioasă, și de aceea era o
făptură vrednică de admirație și de respect pentru frumusețea ei, pentru poezia ei, pentru divinația ei,
superioară bărbatului în simțirea ei, în gustul, în aristocrația ei firească.” Aceste calități, menționate
mai sus, le poseda și iubita poetului – Dridri, numele adevărat al căreia era Marie Angélique
Chataignez.
Romanul Dridri, scris în 1869 și publicat în1873, are o tentă autobiografică în care sunt
dezvăluite detaliat momentele din biografia iubitei sale. La 25 iunie 1851 publicația franceză
„Teatrul” anunță încetarea neașteptată din viață a tinerei și admiratei artiste Dridri (pe numele ei
adevărat, Marie Angélique Chataignez). Cu această informație începe romanul lui Vasile Alecsandri,
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publicat în formă de foileton în Revista contimporană. Romanul nu a fost terminat, iar autorul i-a
adăugat ulterior două scrisori, care au fost reproduse ca o addenda în edițiile postume ale romanului.
Citind romanul, aflăm că domnișoara Marie Angélique Chataignez s-a născut în Bordeaux, un
oraș din sud-vestul Franței, vestit în întreaga lume datorită castelelor, vinurilor și podgoriilor sale.
Rămasă orfană de mică, ea a fost crescută de mătușa sa, cu care a venit la Paris, odată ce împlinise
frumoasa vârstă de optsprezece ani. În capitală, Dridri a fost prezentată celebrei actrițe Déjazet, care,
uimită de frumusețea tinerei, i-a propus să devină actriță de teatru. Aceasta a acceptat și, după șase
luni, a debutat triumfător pe scena teatrului Varietăților. Ea a devenit o „nouă stea care răsare pe
orizontul artei dramatice”. (Dridri de Vasile Alecsandri)
Odată ce a căpătat o popularitate nemaipomenită, Dridri a fost nevoită să se confrunte și cu
invidia colegelor sale de breaslă. De asemenea, ea a fost înconjurată de atenția celor mai avuți bărbați
din capitală, admirația cărora îi provoca un sentiment de satisfacție. Îi făcea curte și contele de Farol
a cărui dragoste a acceptat-o după lungi încercări de a-i cuceri inima frumoasei actrițe. Devenită iubita
contelui, Dridri intră pe cărarea unei noi existențe de lux, de plăceri, de nebunii pariziene, o viață în
care amor-propriul găsea toate satisfacerile dorite, fără însă ca inima-i să fie părtașă la ele. (Dridri
de Vasile Alecsandri)
Toată averea contelui a fost pusă la picioarele adoratei sale amante de care era mândru și
căreia îi sătisfăcea toate dorințele. El era fermecat de frumusețea corpului și a spiritului tinerei
domnițe. Comportamentul său era caracteristic unui bărbat aristocrat înstărit care în primele zile de
relație dorea să facă orice pentru a menține interesul iubitei. Datorită cadourilor de preț multiple făcute
zilnic, a primit porecla de contele de Bazar. Însă Dridri nu simțea pentru acest bărbat nici un
sentiment, care i-ar provoca inima să-i sară din piept. Ea se lăsa iubită, dar în adâncul sufletului visa
la o dragoste pe care mai târziu a avut-o doar cu Vasile Alecsandri. Contele de Farol, cunoscând
greutăți financiare, a hotărât să plece în Alger și să facă parte din armata Africii, sperând acolo să fie
ucis. Rupe relația cu Dridri printr-un bilețel, iar ea, fiind fidelă prieteniei sale cu bărbatul care a iubito cu atâta pasiune, i-a achitat toate creditele și astfel a sfârșit relația lor.
Rămasă ruinată și despărțindu-se de viața confortabilă pe care o ducea, Marie Angélique
Chataignez face cunoștință cu marele nostru poet Vasile Alecsandri în anul 1849, în timpul călătoriei
acestuia la Paris. Alecsandri, care și-a pierdut acum doi ani iubita sa, pe Elena Negri, din cauza une
boli de plămâni, a cunoscut o altă pasiune și flacăra amorului s-a aprins din nou în sufletul bărbatului
nefericit în dragoste. În poezia Dridri, poetul menționa înfățișarea, caracterul și blândețea actriței
pariziene: „Era grațioasă/ Tânără,frumoasă,/ Vie parisiană cu mii de-ncântări./ Mica ei guriță/ Ca o
garofiță/ Purta o comoară de dulci sărutări.” Pentru Vasile Alecsandri dragostea pe care o avea față
de această domnișoară era asemenea unui soare: „Dragostea-i un soare/ Care luminează calea scurtei
vieți.” În romanul omonim, autorul se prezintă ca un tânăr pe nume Vali cu care Dridri a călătorit pe
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Marea Mediterană, pe la Malta, pe la Smirna, pe la Napoli, pe Bosfor. În poezie autorul își amintește
cu mult drag și dor de călătoriile făcute cu iubita sa: „Cerul mult ferice/ Ne-a trimis aice/ Ca-mpreună
vesel să călătorim.”Anume Vali a fost bărbatul care i-a cucerit inima acestui înger parizian, el a fost
cel căruia îi plăcea să i se adreseze cu cuvinte alease: iubite Vali, iubitul meu, scumpul meu etc.
În roman, Vali rememorează și câteva secvențe din propria lui biografie. Tentativa de revoluție
din Moldova, din 28 martie 1848 eșuează, iar protagoniștii ei suferă în urma măsurilor de reprimare
din partea autorităților. Pentru a-și salva viața, Vali fuge din Iași la Hangu, iar de acolo, cu sprijinul
prietenului său, se refugiază în Ardeal. Nici aici nu se află însă în afara oricărui pericol. După multe
peripeții, dragostea lui Dridri este arestat de autoritățile Imperiului Austriac. A revenit abia după ce i
s-a permis să se întoarcă în Moldova. Dridri povestește în scrisoarea adresată lui Vali că la zece zile
de la despărțirea de el a aflat că lordul F. este cel care a provocat această despărțire, printr-o manevră
pricepută. El a convins parlamentul englez să-i oblige pe ruși să părăsească Moldova, astfel încât
românul să se poată întoarce în patria sa, locul de naștere, unde era așteptat, ca un personaj important,
pe scena vieții politice.
În cea de-a doua scrisoare, trimisă din Constantinopol în același an, Vali îi povestește lui
Dridri impresiile sale de călătorie, asigurând-o că și-o imaginează mereu alături de el. Și că, tot în
imaginație, o sărută și o ia pe genunchi, pregătindu-se să-i spună o lungă poveste. Doar că în realitate
nu se cunoaște cauza concretă a plecării lui Vasile Alecsandri din Paris.
O versiune relatează că tatăl autorului era contra acestei legături amoroase cu tânăra actriță,
considerând că ea iubea averea pe care o avea fiul său și a făcut tot posibilul pentru a-l reîntoarce în
scurt timp acasă. Se spune că Vasile Alecsandri era serios în relația sa cu tânăra pariziană cum și este
caracteristic unui tânăr de douăzeci și opt de ani. Deși Vasile Alecsandri planifica să se căsătorească,
tatăl său era foarte îngrijorat de această relație. Părintele scriitorului l-a vizitat chiar în Paris în vara
anului 1849 și a auzit din vorbele prietenilor apropiați de sentimentele și planurile tinerilor. Nu se
cunoaște dacă ei au vorbit pe această temă, dar tatăl a înfăptuit un șir de acțiuni cu scopul de a-l face
să abandoneze Parisul. El i-a trimis un ultimatum care spunea că trebuie să se reîntoarcă într-o lună.
Într-un final, Alecsandri a sosit pe plaiul natal la nouăsprezece decembrie 1849.
În roman se relatează că precum lordul Arthur B. a fost cel care a influențat falimentul contelui
de Farol cu scopul de a înlătura adversarul și a cuceri tânăra fată. Doar că a apărut un nou rival care
a fost întors acasă. Dridri aștepta reîntoarcerea iubitului, doar că nu era sigură de revederea lor în
scurt timp. Atunci, lordul F. îi propune să devină soția sa și să vină în Londra dacă îi acceptă
propunerea. Neavând altă alegere, Marie Angélique Chataignez a hotărât să-și lege viața cu un englez,
deși detesta din tot sufletul Marea Britanie și locuitorii acesteia: „Mi-am pus mâna pe inimă, zicânduți ție, amicul meu, un adio dureros și iată-mă-s la Londra.” După nuntă urma să se mute cu viitorul
său soț în Italia. Despărțirea celor doi a fost una dureroasă, Dridri spunându-i cuvinte de adio: „Adio,
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iubitul meu, adio! Permite-mi în viitor ca să am, ca în trecut, un loc cât de mic în inima ta...” (Dridri
de Vasile Alecsandri)
După plecarea lui Vasile Alecsandri din Paris și după despărțirea lui cu iubita sa, el s-a reîntors
pentru a se întâlni cu ea, însă a aflat vestea înfricoșătoare. Dridri a decedat, luptând cu o boală
nemiloasă.
Atacat de noutatea copleșitoare, Alecsandri a scris poezia Dridri, unde a menționat că iubita
sa nu mai este printre noi: „Sub o cruce tristă/ Vesela artistă/ Odihnește-acuma singură-n mormânt.”
Chiar și marele Eminescu a scris în Epigonii despre drama lui Vasile Alecsandri: „Ce cu basmul
povestește veselul Alecsandri, / Acum râde printre lacrimi când o cântă pe Dridri.”
Înțelegem că și după douăzeci de ani autorul nu și-a uitat dragostea față de frumoasa și tânăra
actriță, căci romanul a fost scris exact după douăzeci de ani de la publicarea poeziei cu aceeași
denumire. Astfel, concluzionăm că relația lui Vasile Alecsandri cu Marie Angélique Chataignez a
fost, într-adevăr, mai mult decât o relație pasională, căci el a fost prima persoană care i-a cucerit inima
ce nu mai putea fi dezghețată de nimeni. Alecsandri nu a putut să uite de ochii pătrunzători și plini de
gingășie a iubitei sale.
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DIN CALIDOR DE PAUL GOMA, O ALTĂ IMAGINE ARTISTICĂ
A COPILULUI BASARABEAN
Dolgu Ludmila, studentă,
Facultatea Filologie, UST
Rezumat. Copilăria este vârsta fericirii umane, când totul este permis. De ea ne amintim la
maturitate, ca de un vis pierdut. Copil mai întâi al existenței, și doar apoi al cărților, Paul Goma
conturează imaginea unui scriitor autentic. Exilul îl obligă să își păstreze limba și referințele culturale
și să trăiască mereu cu perspectiva întoarcerii, căci având obsesia locului de unde a pornit, scriitorul
se raportează permanent la acasă, acolo unde îşi poate regăsi identitatea (lasată în Calidor) și unde
poate gusta, o dată în plus, din savoarea dragostei materne.
Cuvinte-cheie: copil, copilărie, coridor, dramă, roman basaranean.
Abstract. Childhood is the age of human happiness, when everything is allowed. We
remember her in adulthood, as a lost dream. The first child of existence, and only then, of books, Paul
Goma outlines the image of an authentic writer. Exile forces him to keep his language and cultural
references and always live with the prospect of return, because having the obsession of the place
where he started, the writer constantly relates himself to home, where he can find his identity (left in
Calidor) and where he can taste, once more, from the savour of maternal love.
Keywords: child, childhood, corridor, drama, bessarabian novel.
De unde sunt eu?
Sunt din copilăria mea.
Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.
(Antoine de Saint-Exupery)
Se spune că „privim lumea o singură dată, în copilărie. Restul este amintire. Așa că: Hai mai
bine despre copilărie să povestim, căci ea este veselă şi nevinovată şi, drept vorbind, acesta-i
adevărul.”
Fiecare dintre noi a crescut cu Amintiri din copilărie, care este romanul inocenței, al „copilului
universal”. „Creangă a fost un model pentru mulți scriitori, unii dintre ei fiind Ion Druță, Vasile
Vasilache, Vlad Ioviță, Spiridon Vangheli, dar, în primul rând, pentru Paul Goma, cu precizarea de
rigoare că Goma face parte din categoria scriitorilor care radicalizează tradiția” [1]. Conform
propriilor afirmaţii, romanele sale descriu două cicluri autobiografice: unul dedicat experienţelor
copilăriei, ţinutului natal, rememorate în condiţiile exilului, celălalt surprinde experienţa universului
carceral, constituind „leagănul romanului modern european.”
Însuși Goma, la un moment dat, spre sfârșitul romanului Din calidor, ni se destăinuie: „Aveam
de gând să povestesc – din calidor – culesul viilor; și după aceea să povestesc bine-bine tescuitul; și
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după aceea să povestesc tulburelul; și după aceea culesul păpșoiului și, după ce dă omătul, să
povestesc șezătorile – unde se șede în mai multe feluri: și așa, și așa, și altfel – dar mereu bine; și să
povestesc iarna-pe-uliță; și sara-pe-deal; și întreg Creangă. Astfel, el susține că singurul lucru în viață,
care se poate re-face, re-lua, reprefira, este copilăria” [2, p. 36].
Criticul literar Aliona Grati a lansat teza că Paul Goma „dă o altă imagine artistică a
basarabeanului, o imagine care ne sugerează că acesta este Goma. Astfel, în galeria de portrete ale
copilului universal, alături de Nică al lui Ștefan a Petrei din Humulești, își află loc și micuțul Păulică
din Mana” [3, p. 19].
Din Calidor constituie centrul imaginarului lui Paul Goma – un centru, însă, în mișcare –,
fiind prefigurată, în finalul cărții, problema fundamentală a vieții prozatorului, găsindu-şi explicația
autobiografică tema majoră a epicii sale: tema refugiului. Prin urmare, avem în față „o lume în care
Paul, copilul, crescut într-o viață de familie armonioasă, își are primele rădăcini – și o lume în care
Goma, scriitorul, disidentul și exilatul găseşte de fiecare dată loc de ancorare și refugiu” [4, p. 157].
Focalizând evenimentul prin conștiința copilului, limitând povestirea la ce simțea sau gândea
el la momentul respectiv, – dar şi prin puterea de cunoaştere și înțelegere din momentul relatării,
naratorul combină aceste perspective, iar efectul de straniu se risipeşte imediat ce intrăm pe tărâmul
istoric, singura în stare de a sparge barierele normalități, invadându-ne de tenebre și împărțindu-ne
pe categorii, în funcție de modul în care ne manifestăm și luăm decizii, paradoxal rămânând faptul
că, învolburată de istorie, copilăria lui Paul Goma devine, prin contrast, și mai fragil-poetică.
Încă din Pre-mergere (acel prolog sugestiv al lui Nicolae Oprea) autorul, localizându-și
paradisul în casa părintească din Basarabia, simte nevoia să ne explice titlul operei sale. În sens
etimologic, calidor ar fi o rudă al francezului corridor, devenit în limba rusă karidor și înmuiat prin
pronunția moldovenească. Devine astfel un termen specific Basarabiei, preferat slavismelor țărănești
prispă, pridvor și turcismului cerdac. Dincolo de această explicație etimologică, Paul Goma îi
atribuie Calidorului și un înțeles simbolic: «Calidor, carevasăzică: dor-frumos», unind grecescul kali
cu românescul dor, transformându-l în simbolul unui spațiu privilegiat, capabil să dea viață trecutului.
Alegând acest cuvânt care sintetizează aproape toate direcțiile posibile ale individualității româneşti
(dorul înseamnă nostalgie, lumini, speranțe, patrie, străbuni, dragoste, natură, într-un cuvânt,
specificul românesc), autorul îşi înzestrează opera cu puterile înțelepciunii echilibrului, temperând
titanismul, dar și oprind alunecările în iraționalism. Semnificând „punctul-de-plecare” și, deopotrivă,
„punctul-de-sosire”, Calidorul plasează copilul-martor în proximitatea realului, surprinzând, din
galeria casei țărănești, ca și de la înălțimea prepeleacului, mişcarea lumii.
Indiferent de spațiul în care îți petreci copilăria, chiar și în cele mai vitrege condiții, locul acela
este un adevărat centru al lumii – așa ar putea fi povestit în câteva cuvinte romanul Din calidor. Mana,
satul basarabean al copilariei lui Paul Goma se desprinde de poziția sa geografică, iese din matca unei
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istorii traumatizante și își câștigă un loc deosebit în memoria autorului, transformându-se în buricul
pamântului. Dincolo de impunerea regimului stalinist, a colectivizării forțate și a restricțiilor de tot
felul, Goma (re)creează imaginea unei copilării privite cu inocența specifică vârstei, privirea mirată
de atunci, fiind jucată și descrisă natural, retrăită odată cu amintirile: „Stau în calidorul casei din
Mana. Privesc spre locul dintre poarta mare și portiță, acum neted ca în palmă, șlefuit, lustruit, dichisit
– ca o curte de școală ce este. Știu (acum) că acolo a fost ruina pe care tata nici bojdeucă nu voia să
o numească; știu, acum, că acea ruină, reparată cum dăduse Dumnezeu, este locul în care s-a născut
fratele meu, Petrică; și în care a murit […] Din acum, de aici, privesc din calidor. Îmi spun că aș vrea
și eu să-mi pot spune: Uite, aici m-am născut…” [5, p. 21].
Copilul Paul are în roman rolul de narator şi cronicar, surprinzând realitatea într-un moment
crucial, cel al declanşării războiului. Totuşi, satul basarabean Mana, sărac, devastat de timpul
neîndurător, devine în ochii copilului o proiecţie a unui spaţiu şi a unui timp etern, un preţios ţinut
imaginar în care scriitorul îşi localizează reperele existenţiale fundamentale şi sursele de inspiraţie
artistică. Mana rămâne un memorabil şi rezistent topos artistic al copilăriei, semnificativ atât pentru
scriitor, cât şi pentru cititorul dintotdeauna.
Pentru refugiat, acasă mai poate fi numit doar calidorul – prispa, pridvorul – casei-școală din
satul sărac Mana, în ținutul Orheiului. Atâta vreme cât a putut rămâne în calidor, vegheat de prezența
părinților – a mamei, în primul rând, – copilul Paul a avut cel puțin iluzia unei securități, dorința și
posibilitatea de a contempla, de a privi în afară satul și mișcările lui, lumea din ce în ce mai
contorsionată. „Stau în calidor. În calidorul casei. Stau în calidorul casei noastre din Mana. Stau în
calidor şi tremur. Tremur acum, pentru tremuratul de atunci: nu-l mai țin minte, dar mi-l-am-însuşitca-la-şcoală; a devenit al meu, direct.” Copilul Paul ne cheamă „într-o povestire inspirată, răscolită
de emoţie, de prospeţime, de fantezie şi tandreţe.” Căci Paul Goma „şi-a pus, cum se zice, viaţa în
roman şi că, în genere, scrie numai ceea ce a trăit”, tratând literatura aceasta ca pe „o epică de tip
biografic, un document, în fine, uman şi politic în consens cu o bună parte din literatura Estului” [6,
p. 8].
Copilul Paul se află într-un permanent dialog nu numai cu sine însuşi, dar şi cu părinţii, cu
istoria, cu cititorii. E o memorie specifică: „De acord: anume amintiri mi s-au alcătuit, făcut, apoi
fixat – din amintirile altora, povestite de aceia, adulții; sunt însă altele: scene statice, scene-cheie,
scene-sâmbure: momente, stări care, atinse mai apoi (chiar azi) cu doar suflarea gurii înspre arama
acelui clopot, prind să răspundă, să vibreze, să sune, declanşând o adevărată ținere-de-minte a mea:
succesiune, coborâre din treaptă-n treaptă, depăşind, încolo, îndărăt – pragul vârstei.” Amintindu-şi,
deşi se situează iniţial în vârsta contemplaţiei lui de atunci, împleteşte şi completează propria sa
memorie, mărginită desigur, cu memoria părinţilor săi şi chiar cu memoria istoriei.
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Ce gândește un copil atunci când spune românescul dor? Prin aceste sunete se întâlnesc pe-o
cărare, spre izvor, se văd, se plac, se iau, se cunună toate amintirile unei vieți omenești – iar din
unitatea lor a rezultat şi dorul cântat, dorul jelit, dorul oftat între Nistru şi Prut după 1812, mai mult
decât în oricare alt ţinut românesc; „dorul frumos, acel dor special care te prinde, cuprinde, străprinde;
te năpădeşte, copleşeşte, bate, răzbate, străbate – atunci când (de sus, din calidor) cu privirea aburită
de durere, caţi încolo, -nspre-Asfinţit unde bănuieşti Prutul – râu blăstămat care-n două ne-a tăiat, de
când Moscalii ne-au furat jumătate din Ţara Moldovei şi au botezat-o Bessarabia” [5, p. 52].
„Stau în calidorul casei noastre din Mana. Duminică dimineața. Aşa, bine: și dimineață și
duminică – sau poate numai o sărbătoare? – oricum, de acolo, de atunci încep amintirile numai ale
mele; curgătoare ca Răutul la Orhei. Nu am calendar pe anul 1941, ca să aflu când a căzut prima
duminică după 22 iuni… și, de-aş avea, la ce mi-ar sluji? Mai mult m-ar încurca – am eu calendarul
meu... Inutil să caut, acum, semnele care, atunci, mă vor fi făcut să-cred-că; din care să-știu-că este
duminică și nu vreo altă, oarecare zi din săptămână” [5, p 74].
Din acea dimineață de duminică încep amintirile micului Paul, în vârsta de cinci ani și aproape
9 luni. Amintiri adevărate, trudite de mintea unui copil, succesiuni de întâmplări care i-au transformat
copilăria. Drama copilului refugiat/înstrăinat de ţară, devine simbolul unui destin, o tragică istorie a
basarabenilor, o obsesie exasperantă a morţii care însă nu umbreşte niciodată pe deplin dorinţa de a
trăi.
Echivalentă cu devastarea paradisului imaginar al copilăriei, istoria îşi lasă amprenta asupra
spațiului idilic, copilul Paul trăind acut şocurile unor evenimente care îl afectează decisiv: deportarea
tatălui în Siberia, retragerea disperată din calea agresorilor, arderea cărților românești de către
sovietici și nesfârşitul re-fugiu. Amestecând sistematic planurile și cronologiile, Paul Goma descrie
o lume devastată de vremuri, când spațiul și timpul determină soarta oamenilor: Copilăria
personajului-copil dispare atunci când tatăl său e ridicat de catre ruși și dus pentru că e român, pentru
că, pentru că nu contează pentru ce, trebuia să fie deportat și a fost deportat. În timpul războiului
chiar și câinele lor rău, pe care-l putea lega doar tatăl, suferă o metamorfoză spectaculoasă, iar copilul
este și de această dată martor: „Așa că în fiecare dimineață aștept. Împreună cu Osman, câinele, de
cum au plecat soldații, cum s-a arătat și el. Târâind lanțul zmuls. Când l-au văzut liber, oamenii din
sat au rupt-o la fugă, s-au ascuns care pe unde au putut. Îl știau. Și-l știau rău al dracului – mai rău ca
lupul. Dar Osman a intrat la noi în curte. Mama s-a repezit să mă tragă la adăpost, dar n-a mai avut
timp: câinele s-a napustit la noi... și, scheunând jalnic, s-a culcat la picioarele noastre.” Pierzându-şi
copilăria, Paul se transformă într-un adult, într-un basarabean care face „cât trei adulţi basarabeni.”
Goma afirma: „Ca mai toţi copii băieţi, mai legat am fost şi rămas de mama […] Pe mine
mama nu m-a trimis: m-a adus pe lume: nu m-a expulzat, m-a condus, de mână. Iar atunci când a
plecat…, pe când îşi desprindea o mână de o mână a mea, cu cealaltă mână îmi punea, în cealaltă
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mână a mea, mâna fiului meu, Filip.” În brațele mamei, Păulică nu mai simțea nici frigul, nici vântul,
nici ploaia. „Când dormi, nu mai simți nimic, nici foame, nici durere, nici suparare – numai viața
veșnică. (...) Să dormim, puiul-mamii. Macar în somn să nu fim refugiați” [5, p. 293]. Atâta timp cât
Paul se află sub protecţia mamei, faptele exterioare nu-l afectează radical. Figura mamei este una
centrală în roman, ei îi revine, ca în matriarhat, rolul principal în viaţa spirituală a familiei. Mama
este o zeitate în orizontul domesticităţii, garantul integrităţii universului mirific al copilăriei, reperul
existenţial fundamental, modelul intelectual şi al ţinutei morale.
Astfel, Din calidor aduce în spațiul scriiturii din Basarabia, o altfel de imagine a copilului, în
general – o altfel de copilărie. Dacă în copilărie majoritatea dintre noi uităm anumite lucruri sau ne
pierdem simțul profund al lui a vedea și a auzi, într-o adevărată antiteză copilul din Paul Goma preferă
să vadă, căci cum ar putea adulții să ne arate lumea pe care au pierdut-o? Înlocuind percepția cu
admirația, luarea în posesie a copilăriei lui Paul se realizează prin culori, mirosuri, anotimpuri.
Strecurând întâmplările prin cerneala simțurilor și pipăind lumea cu o senzorialitate intensificată,
Paul Goma, din calidorul său cu umbre, reușește să fie acolo unde vrei tu, dar la adăpostul literarității
de fiecare dată. A stăpânit cuvintele sau s-a lăsat stăpânit de cuvinte, ne-am putea întreba? Goma
răspundea simplu: „a stăpâni cuvintele înseamnă a te confunda cu soarta lor și a fi răspunzător de ea.
Sa răspunzi de soarta cuvintelor e să închei și să respecți un contract de viață și de moarte.”
Hotărât să îşi asume acest risc, Paul Goma se aşază în centrul lumii, descoperind „cum miroase
Raiul: ca dealurile Manei când înfloresc viile,” în trecut, ca și în prezent, un miros drag este centrul
unei intimități. „După ce ai pierdut totul, ți-a rămas totul. De spus.”
Să-l ascultăm deci pe acest copil exilat, încătușat, dar, totodată, liber căci „poți învăța
libertatea nu doar de la cei care sunt de multă vreme liberi, ci și de la cei care au fost robi până mai
ieri” [7, p. 8].
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TOPOSUL MITIC AL BUCUREŞTIULUI ÎN PROZA LUI MIRCEA ELIADE
Galațanu Daniela, studentă,
Facultatea Filologie, UST
Rezumat: Acest articol prezintă toposul mitic al Bucureştiului în proza fantastică a
scriitorului Mircea Eliade. Este relevată o caracterizare generală a simbolismului şi a concepţiei
mitice eliadiene, inclusiv prin anexarea criticii literare cu referire la motive specifice creaţiei
autorului. Particularităţile generale ale toposului mitic bucureştean sunt exemplificate prin analiza
concretă a nuvelei „La ţigănci”. Se accentuează trimiterile mitologice din cadrul nuvelei prin analiza
personajelor, obiectelor, locurilor simbolice. Obiectivul cercetării este determinarea modului de
manifestare şi a rolului toposului mitic al Bucureştiului în proza lui Eliade.
Cuvinte-cheie: topos mitic, simbol, fantastic, sacru, profan, labirint.
Abstract: This article presents the mythical topos of Bucharest in the fantastic prose of the
writer Mircea Eliade. It is revealed a general characterization of the eliadian symbolism and mythical
concept, inclusively by the annexation of literary criticism referred to specific motifs of the author’s
creation. The general particularities of the Bucharest mythical topos are exemplified by the concrete
analysis of the „La ţigănci” story. There are highlighted the mythological references in the story
through the analysis of the characters, objects, symbolic places. The purpose of research is to
determine the way of manifestation and the role of the mythical topos of Bucharest in Eliade’s prose.
Key-words: mythical topos, symbol, fantastic, sacred, profane, labyrinth.
Conceptul de topos mitic reprezintă un sistem complex de simboluri, deschis pentru
interpretarea reţelei de figuri şi imagini arhetipale ce apar într-o creaţie literară, o autentică simfonie
de arhetipuri şi conotaţii ce formează topografia mitică a operei. Rolul acestuia este transpunerea
faptelor reale în plan imaginar şi simbolic, pentru o comprehensiune alternativă a realităţii sau
evadarea într-o lume imaginară paralelă.
Dicţionarul de teorie literară explică termenul de topos astfel: „Topos (pl. topoi) din gr. topos
– loc. Figură retorică, temă, idee, motiv și imagine stereotipică, convențională, care constituie un loc
comun în cultură (de ex.: lumea ca vis, Lumea ca teatru, pe care autorul îl preia, adăugându-i
semnificații noi” [12, p. 503]. Cealaltă accepţiune a conceptului, mitul, de asemenea este definită în
teoria literaturii : „Mitul (fr. mythe, neogr. mythos = „cuvânt, povestire, legendă”). Istorie legendară
transmisă prin intermediul unor ființe fabuloase (eroi, divinități etc.), conține o tentativă de a explica
fenomene naturale sau umane (nașterea lumii, a omului, a instituțiilor)” [18, p. 266]. Pentru Mircea
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Eliade mitul „povesteşte o istorie sacră, el relatează un eveniment care a avut loc în timpul primordial,
timpul fabulos al „începuturilor” [9, p. 5-6].
În spectrul conotativ al textului eliadesc sunt scoase în lumină variate trimiteri mitologice.
Astfel, în viziunea lui Matei Călinescu, tehnica de narator presupune la Eliade, un ansamblu de
„termeni cu valoare simbolică, anumite cuvinte părând să aibă un dublu înțeles” [2, pp. 136-144].
Pentru Eliade mitul este esenţial şi etern pentru existenţa şi condiţia umană, iar în lumea
contemporană acesta s-a desacralizat şi s-a camuflat în cele mai neaşteptate imagini ale profanului
cotidian al străzilor şi al rutinei urbane în versiuni variate ale miturilor originale şi autentice.
Tipologiile mitice cu care operează scriitorul variază de la experienţe onirice colective până la cele
cosmo-antropologice. Prozatorul dezvoltă patru mituri fundamentale: timpul ireversibil, erosul ca act
de cunoaştere, logosul cu valenţe semnificative şi moartea ca trecere spre o renaştere cosmică.
Eliade prezintă în creaţia sa fantastică o nouă experienţă temporal-spaţială într-o dublă
dimensiune a realităţii, a cărei laturi – externă şi internă sau vizibilă şi invizibilă – sugerează conotaţii
ce recurg în mit. Reieşind din aceste aspecte, se poate identifica un fantastic al toposului la Eliade, în
special în lucrările Pe strada Mântuleasa, Douăsprezece mii de capete de vite, Maitreyi, În curte la
Dionis şi La ţigănci, unde fiecare detaliu poartă un indiciu al sacrului camuflat în profan. Toposul
naturii este frecvent şi sugestiv la Eliade: frumuseţea soarelui din Nuntă în cer, ploaia şi neliniştea
florilor din Maitreyi, atmosfera melancolică şi tristă din În curte la Dionis, precum şi grădina din La
ţigănci - toate aceste fundaluri pregătesc scena pentru pătrunderea fantasticului în cotidian.
Toposul mitic în nuvela La ţigănci se dezvăluie într-un spaţiu urban - capitala Bucureşti.
Oraşul plin de praf şi căldură devine un centru inițiatic tipic creaţiei autorului: „un oraș plin de semne,
epifanii, un oraș inițiatic cu străzi care ascund mistere vechi și indivizi care poartă cu ei, fără să știe,
mituri” [6, p. 621]. Pentru Eliade oraşul natal poartă o însemnătate divină: „orice loc natal constituie
o geografie sacră. Pentru cei care l-au părăsit, oraşul copilăriei şi adolescenţei devine totdeauna un
oraş mitic. Bucureştiul este, pentru mine, centrul unei mitologii inepuizabile” [11]. Spaţiul urban
devine labirintic în proiecţia fantastică a prozatorului, iar străzile, locurile, vechile clădiri bucureştene
dau impresia că ascund taine, mesaje misterioase, semne sacre, porţi camuflate spre lumi alternative.
Rutina urbană a capitalei reflectă realul anticipativ al irealului şi este sugestivă până la cele
mai mici detalii, conturând imaginea cotidiană a locuitorilor unui oraş într-o zi obişnuită de lucru.
Tramvaiul încins, prezentat de autor în expozițiunea nuvelei este un decupaj din existența cotidiană:
„În tramvai, căldura era încinsă, năbuşitoare.” [8, p. 1] Spațiul cotidian nu anunță, după părerea lui
Gheorghe Crăciun, în aparență, nimic obișnuit: tramvaiul, strada, indivizii comuni se înscriu în acel
cadru în care Gavrilescu pare perfect adaptat. Dar căldura e un semn. Ea alterează percepția, produce
mutații și e asociată la început luminii „albe, incandescente, orbitoare” a soarelui” [5, p. 419].
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Protagonistul reflectă artistul fără noroc, neîmplinit în lumea reală, unde este doar un simplu
profesor de pian: „Pentru păcatele mele, sunt profesor de pian [...] n-am fost făcut pentru asta. Eu
am o fire de artist...” [8, p. 3], dar şi un neîmplinit în dragoste. Fiind poarta de intrare într-o lume
alternativă, sacră şi fantastică, grădina ţigăncilor îl ispiteşte pe Gavrilescu precum Edenul ce îl scoate
din agonia realităţii urbane: „se revărsau, înalte, deasupra trotuarului, ramuri stufoase, compacte,
de tei. [...] Parcă s-ar fi aflat dintr-o dată într-o pădure, la munte. Începu să privească uluit, aproape
cu respect, arborii înalţi, zidul de piatră acoperit cu iederă.” [Ibidem, pp. 4-5] Coboară din tramvai
și e atras de răcoarea grădinilor; pierde tramvaiul, ajunge în dreptul grădinii țigăncilor și nucii îl
fascinează: alt tramvai pierdut, menționează Gheorghe Crăciun.
Nuvela este construită ca o realitate mitică şi chiar un fenomen tanatic, graţie substratului său
simbolic şi ritualic care abundă în detalii. Fiind un iscusit mitograf, Eliade reuşeşte încifrarea unor
chei arhaice deosebite în ecuaţia hermeneutică a hierofaniei sacrului camuflat în profan. Sorin
Alexandrescu menţionează în lucrarea Dialectica fantasticului: „Nuvela permite numeroase
speculații și trimiteri mitologice, existente și în folclorul fabulos românesc.” [1, p. 40]
În această ordine de idei, oaspetele în lumea „de dincolo” este atras pe tărâmul fantastic de o
ţigancă tânără asemenea unei „nimfe” sau „sirene” ce îl întâmpină şi îl ademeneşte în necunoscut: „îi
ieşi în faţă o fată tânără, frumoasă şi foarte oacheşă, cu salbă de cercei mari de aur.” [8, p. 5]
„Baba” la care este adus, „o bătrână care-l privea curios” [Ibidem] pare a fi o magiciană
misterioasă sau un spirit malefic folcloric din basmele româneşti, stăpână peste spaţiul labirintic şi
timpul încremenit. Printr-o analogie concretă, baba este miticul Cerber, monstruosul paznic al porţilor
infernale din Hades şi „vameş” care veghează tărâmul fantastic şi încasează de la cel iniţiat obolul
tradiţional pentru trecerea „dincolo”.
Cele trei fete tinere – ţiganca, evreica şi grecoaica - simbolizează Parcele sau Ursitoarele,
stăpâne pe destinul profesorului de îndată ce acesta acceptă „jocul ghicitului”, fiind „zâne provenite
din mitologia unor civilizații străvechi” [1, p. 40]. Victor Kernbach descrie aceste zeiţe în Dicţionarul
de mitologie generală: „trei zâne ale destinului: una toarce, a doua deapănă, alta taie firul vieţii
omeneşti. Se numesc: Ursitoarea, Soarta, Moartea.” [13]
În nuvelă se face şi o trimitere mitologică directă: „ca într-o horă de iele, îl poartă uşor,
printre fotolii şi paravane...” [8, p. 11] În dicţionarul Mitologia românească, Tudor Pamfilie descrie
Ielele: „Când voiesc să pedepsească vreun om, Ielele îl dezmiardă prin cântece, îl adoarme în visuri
plăcute, în urmă joacă de trei ori hora împrejurul lui, blăstămându-l fiecare, ori limba să i se lege, ori
din minte să-şi sară, ori să nu-şi mai dea peste leac. De cele mai multe ori îi iea mâinile, picioarele,
ori îi strâmbă faţa.” [17, p. 263] Astfel, „fecioarele” din nuvelă, înzestrate cu puteri magice şi
seducătoare, îl pedepsesc pe profesor pentru că nu le-a ghicit, şi-i înstrăinează propriul chip: „Se simţi
deodată gol şi se făcu mic.” [8, p. 19] Dansul ielelor devine un rit dionisiac de moarte şi reînviere,
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deoarece urmează o adevărată alegorie a morţii ascunsă în etapele ritualului de înmormântare:
goliciunea, sălbăticiunea, sufocarea, apoi singurătatea şi înmormântarea, după care ajunge în lumea
superioară condiţiei umane.
Vizitiul care îl conduce „dincolo”, trecând „mortul” pe la biserică: „în tinereţe am fost dricar”
[9, p. 32], unde sunt flori de la înmormântare, este „luntraşul Charon care îi transportă pe cei proaspăt
morți pe lumea cealaltă” [19, p. 231].
Rădăcini mitologice se reflectă şi în proba ghicitului ţigăncii, un rit de iniţiere asemănător cu
provocarea întâmpinată în basme de personajele mitologice: „de a alege drumul adevărat din trei
drumuri, de a intui izvorul dătător de puteri din mai multe izvoare sau de a o găsi, din mai multe figuri
asemănătoare, pe fata sortită să-i devină soție.” [7, p. 269] Ghicitul devine mai mult decât un joc
iluzoriu sau „copilăresc”, simbolizând însăşi cheia povestirii şi destinul protagonistului, care nici în
trecutul real nu şi-a ghicit „ţiganca”, nici în prezentul ireal, deoarece „ratează această probă, așa cum
ratase iubirea cu Hildegard și propria carieră socială” [Ibidem, p. 251]. Se reflectă un motiv romantic
al vieţii de vis şi mitul reintegrării pentru a forma arhetipul adamic în cuplul primordial cu Hildegard.
Visul care învăluie protagonistul este foarte sugestiv, Alexandrescu interpretându-l drept „un coşmar
al tranversării materiei” [1, p. 47]. Personajul nu îşi asumă conștientizarea eşecului „I-a fost frică! Ia fost frică!” [8, p. 9] şi nu atinge condiţia paradisiacă superioară: „Dacă ai fi ghicit-o, ar fi fost foarte
frumos [...] Ţi-am fi cântat şi ţi-am fi dănţuit şi te-am fi plimbat prin toate odăile. Ar fi fost foarte
frumos.” [Ibidem, p. 16] Sorin Alexandrescu consideră că în acest moment „paradisul este înfățișat
ca un harem nesfârșit promis unui „homo ludens” [1, p. 46].
Rătăcirea lui Gavrilescu prin bordeiul întunecat aduce în atenție „mitul labirintului” [15, p.
38]. Motivul labirintului este „imagine-arhetip” [14, p. 161] în proza lui Mircea Eliade – adevărat
creator al „încercărilor labirintice”. El vede în acest motiv o paradigmă existenţială: „trecând prin
numeroase încercări înaintează spre propriul centru, spre sine însuşi.” [11, p. 179] Labirintul nu este
doar centripet, dar şi centrifug, deoarece presupune şi evadarea din el spre noi orizonturi. În nuvelă
acesta apare şi ca imagine a iniţierii, şi ca „expresia destul de exactă a condiţiei umane” [Ibidem, p.
35].
Drumul spre sacru al eroului din La ţigănci începe din celălalt capăt al vagonului şi continuă
cu pădurea în care se afundă alături de prima sa dragoste. În această ordine de idei, întregul Bucureşti
devine propriul labirint al protagonistului, pe parcursul căruia acesta identifică numeroase indicii care
îl conduc spre centrul „sacru”: oaza de umbră a nucilor, răcoarea grădinii, fata tânără, cafeaua etc.
Labirintul se schimbă ca răspuns la eşuarea încercărilor: „Parcă nu mai era aceeaşi
încăpere...aşezate asimetric printre fotolii, divane sau oglinzi, paravanele[...]multicolor şi curios
pictate, sau acoperite cu şaluri şi broderii [...]era o iluzie.” [8, p. 11] Conştientizând iluzia: „În clipa
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când îşi dădu seama de iluzie, Gavrilescu simţi că odaia începe să se învârtească în jurul lui...”
[Ibidem], Gavrilescu câştigă a doua şansă.
Nici din a doua „luptă” cu Minotaurul labirintic nu iese învingător, şi labirintul iar îl
„pedepseşte” prin întunericul beznă, liniştea totală şi căldura insuportabilă, iar draperia „vie” îl
învăluie şi îl sufocă ca pe o larvă precum un gigantic păianjen labirintic în pânzele sale. Ieşind din
acest labirint profesorul ajunge să rătăcească confuz în propria realitate, unde se schimbă dimensiunea
temporală, toate acestea ducând în final spre moartea protagonistului. În acest sens, călătoria poate fi
privită ca o descindere în infern, idee ce vine în contrast cu căutarea paradisului final: „coborârea în
infern este întotdeauna şi pretutindeni, un simplu preambul al noii naşteri” [3, p. 79]. Regenerarea are
loc în centrul labirintic spre care se îndreaptă Gavrilescu pentru a se iniţia în „adevărul” intangibil
care se află în punctul concentrat de forţe opuse, unde multiplicitatea se uneşte în unicitate supremă.
Labirintul alegoric şi complex în simboluri şi arhetipuri este un topos al vieţii şi al morţii plasat de
autor în Bucureşti - un miez sacru în fructul profaneităţii. În această lume urbană Eliade transpune
toposul mitic: motive de inspiraţie folclorică, literară, mitologică: nunta postumă cu Hildegard,
ritualul ludic de înmormântare sau spaţiul atemporal.
Deşi farmecul nuvelei se dezvăluie în simbolismul deschis pentru interpretare, toate
comentariile despre simbolistica nuvelei La Ţigănci îl nemulțumesc pe scriitor: „povestirea aceasta
nu «simbolizează» nimic […] Problema care se pune criticului nu este: cum să descifrez
«simbolismul» povestirii? Ci […] cum să interpretez mesajul pe care-l ascunde realitatea ei” [16].
Există versiunea că toposul mitic prezent în nuvelă este „un Univers independent de geografia
și sociologia Bucureștiului de prin anii 1930-1940. Nu trebuie căutat la ce se referă, în realitatea care
ne este accesibilă nouă, diferitele episoade, nici ce reprezintă cutare sau cutare personaj. […]
Pătrunzând în acest Univers, învățând să-l cunoști, savurându-l – ți se revelează ceva.” [4]
Finalmente, nuvela La ţigănci relevă perfect vastitatea orizontului conotativ al prozei
mitologului Mircea Eliade. Convergenţa miturilor şi simbolurilor textuale se unesc armonios în toate
scrierile de natură fantastică ale prozatorului, iar ambiguitatea spectacolului narativ se datorează
decorului sugestiv şi actorilor „mitici” a căror semnificaţii se deduc doar din contextul general al
creaţiei. Deşi farmecul trimiterilor mitologice pare că se întrerupe când personajul revine la realitatea
urbană a rutinei bucureştene, coborând de la euforie spre confuzie, acesta se menţine, deoarece,
precum se ştie, Eliade camuflează cu măiestrie sacrul în profan şi conotativul în denotativ, lăsând
întotdeauna şi în orice detaliu - loc pentru noi interpretări.
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CONSTRUCȚIA FEMINITĂȚII ȘI A PROPRIEI IDENTITĂȚI ÎN
ROMANUL GRADINA DE STICLĂ DE TATIANA ȚÎBULEAC
Mereacre Ana, studentă,
Facultatea Filologie, UST
Rezumat. În romanul Grădina de sticlă de Tatiana Țîbuleac o cunoaștem pe Lastocika, o
femeie puternică, hotărâtă, care a depășit multe obstacole, a îndurat durerea, frigul și foamea. În ciuda
obstacolelor, a ieșit învingătoare, dând dovadă de curaj și ambiție. Lastocika este modelul feminin în
evoluție de-a lungul vieții, de la copilul mic până la maturitate.
Abstract. In the novel Grădina de sticlă by Tatiana Țîbuleac we met Lastocika, a strong
woman who overcame many obstacles, endured pain, cold and hunger. Despite the obstacles she came
out victorious, showing courage and ambition. Lastocika is the evolving female model throughout
life, from small child to adulthood.
În ce constă puterea și curajul unei femei în mediul ostil și ostracizant din vremea
totalitarismului din perioada anilor ʾ80-ʾ90? În sacul plin cu sticle care îl cară zi de zi pe umeri,
adâncindu-i rănile și durerea sau în povara de a-și petrece copilăria și adolescența într-o atmosferă
servilă, fiind impusă să învețe o limbă total străină, limba rusă. Cu siguranță ca ambele sunt la fel de
dureroase și ambele îți marchează întreaga viață, însă rana de pe umeri se poate trata, pe când
impunerea silită a unei noi limbi, a unei noi culturi lasă amprente puternice asupra propriei
personalități.
Romanul Tatianei Țîbuleac, Grădina de sticlă, ne pune față-n față cu evoluția eroinei noastre,
Lastocika, care crește și se dezvoltă într-un Chișinău multicultural, care-și duce existența între două
limbi și două culturi, în anii când are loc schimbarea frontierilor și sistemelor politice.
Câte poate îndura o fată? Care este evoluția personalității și a identității ei supusă chinurilor
și evenimentelor mai puțin plăcute? Cum se poate transforma o copilă orfană într-o femeie puternică?
Toate acestea le putem afla din propria poveste de viață a protagonistei noastre.
Pornind de la copilăria zbuciumată a protagonistei, vom urmări evoluția și construcția
feminității Lastocikăi într-un mediu total străin ei, într-o societate supusă schimbărilor și ororilor din
epoca sovietică. Lastocika a avut o copilărie deloc ușoară, o copilărie tristă care a început la orfelinat,
apoi a avut de îndurat relația dificilă cu mama sa vitregă care era de părerea că banii sunt cei care îți
pot aduce întreaga fericire. Sticlele au fost cele care i-au îngreunat întreaga sa copilărie, deoarece
,,inima ei voia stele” [1, p. 21], pe când inima mamei sale vitrege dorea aur. Chinul de a învăța limba
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rusă, apoi limba română a făcut ca visul unei copilării mirifice să se prăbușească și să se transforme
într-un adevărat infern.
La orfelinat viața nu i-a fost presărată cu dulceață, iar aceasta observăm din acțiunile care se
petreceau în interiorul orfelinatului. Când găseau vreo învelitoare de la bomboane ,,o netezeau cu
unghia, iar apoi își împleteau inele; când hârtia se ferfenețea, își făceau din ele dinți de aur” [1, p. 28].
De aici realizăm că Lastocika a avut parte de o viață deloc ușoară cu foarte multe neajunsuri. A învățat
a trece peste greutăți cu capul sus și a dat dovadă de răbdare încă de mic copil.
A lucrat din greu atunci când trebuia să se bucure și să profite de cea mai frumoasă perioadă
din viața unui om, lucra de dimineață până-n seară, îndurând frig și durere. Pentru mulți dintre noi
aceasta ar fi ceva insuportabil, dar ea deja privea acest lucru ca pe ceva firesc, care trebuia să se
întâmple de zi cu zi.
Problema cea mai mare pentru Lastocika însă nu era aceasta, ci aceea de a învăța o limbă nouă
– limba rusă. Era impusă să vorbească rusește, pentru că așa erau timpurile și trebuia sa te conformezi
celor de sus. În fiecare zi era obligată să învețe câte 7 cuvinte. ,,Nici zece, dar nici cinci, și să le învețe
bine” [1, p. 16]. Când greșea, dar aceasta se întâmpla des, era lovită de Tamara Pavlovna cu arătătorul
,,drept în frunte” [1, p. 16].
Într-un timp scurt foamea poate trece, frica de întuneric, într-un timp scurt mirosul de orfan
iese din tine și poți deveni ce vreai tu, dar nu poți uita provocările la care ai fost supusă și toate acestea
din cauza unui amărât sistem politic.
Dorința de a învăța credea că o va face să scape de lucru. Această aprigă dorință se manifesta
prin faptul că ea în fiecare seară privea la uniforma care era atârnată pe ușă și se visa a fi elevă
eminentă. La vârsta școlarizării era „albă ca varul, nasul rupt, ochii de cenușiu spălăcit adânciți în
cap, singura diferență era că avea șoldurile rotunde în rest rămăsese la fel de păcătoasă ca la 8 ani”
[1, p. 57].
Învățătura o scăpase de adunatul sticlelor, dar pe lângă acesta și atitudinea Tamarei Pavlovna
se schimbase: „mă pălmuia mai rar, pentru note bune mă lăuda nespus, îmi cumpăra haine scumpe și
îmi dădea bani de dulciuri” [1, p. 61]. Trecerea de la limba rusă la cea moldovenească a reprezentat
o etapă cu multe controverse pentru protagonista noastră. Cu toate că era eminentă, îi venea greu la
„limba moldovenească.”
Venirea în Chișinău, trecerea de la limba moldovenească la cea rusă și iar înapoi la
moldovenească, care peste un timp se transformă în română, a reprezentat un moment tulburător
pentru întreaga societate, marcând și existența Lastocikăi. Era confuză, nu știa de partea cui să fie,
școala îi era moldovenească, dar rusa îi plăcea mai mult, chiar dacă a depus efort și a vărsat multă
durere pentru a o învăța. Cu toate acestea, ea insista să urmeze școala în care se preda limba
moldovenească, devenind ulterior limba română.
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Limba română nu i se părea deloc fermecătoare și frumoasă, mai degrabă era o problemă
pentru ea. Farmecul acestei limbi nu îi putea capta atenția. Româna era asemenea unei ,,unghii care
îți crește în carne” [1, p. 164]. Din cauza acestei limbi a ajuns să fie coada clasei. Nu putea să o
înțeleagă, deoarece se scria altfel decât se auzea.,,Nu putea să înțeleagă când e ,,j” și când e ,,g”. De
ce era ,,gh” la Gheorghe, nu și la gard. Era singura din clasă care scria ,,jirafă și gălăjie, geață și
giozdan” [1, p. 165]. Limba moldovenească îi intrase în minte prea adânc, o învățase prea din greu și
nu mai avea loc pentru o altă limbă, nu se putea despărți așa ușor de ea. A fost nevoită să facă ore de
adăugător la profesorul Radu de care se îndrăgostise. Acesta a ajutat-o să urce de la cinci la nouă.
Într-o zi, a auzit la televizor o doamnă care zicea că ,,Eminescu este lacrima neamului” [1, p.
129] și recita o poezie. ,,Dulcele foc” a fost sintagma care a făcut să înțeleagă că limba moldovenească
a fost mai bogată decât rusa, când a încercat să traducă afirmația dată în rusă. A sunat cam sec și vag
,,сладкий огонь”, iar aceasta i-a oferit șansa de a aprecia limba moldovenească într-un alt mod. Spre
finalul romanului, Lastocika găsește în ea o sursă de putere și curaj, puterea unei femeii care nu mai
are ce să piardă, dar nici ce să câștige, a unei femei care este gata să pună punct umilințelor,
semnificativ fiind pasajul în care cu mult curaj se apropie de profesorul de educație fizică și îi zice:
,,Sau îmi schimbi nota, sau trimit băieții acasă să-ți taie gâtul” [1, p. 174]. În momentul acesta asistăm
la tranformarea Lastocikăi, o transformare bruscă a femeii care a fost maltratată și chinuită întreaga
sa viață, din copilărie și până la maturitate.
Dintr-o moldoveancă rusificată, Lastocika devine o româncă din București. Dintr-o copilă
firavă se transformă într-o femeie puternică. Dumitru Crudu afirmă că „în Grădina de sticlă,
Lastocika își ia drumul spre București, sugerându-ne că ăsta ar fi drumul pe care ar trebui să-l parcurgă
și ceilalți basarabeni” [2].
Romanul Tatianei Țîbuleac ne-a impresionat, ne-a emoționat, ne-a oferit posibilitatea să
facem cunoștință cu o femeie puternică, cu o femeie dârză, care a trecut prin greutăți și chinuri. Ne-a
învățat că oricând viața poate fi luată de la capăt, că o durere te face mai puternic. Să ne inspirăm de
la eroina noastră și să luăm aminte că nimeni nu merită să fie umilit, neglijat și chinuit. Toate chinurile
și durerile se implantează în pielea noastră asemenea unor cioburi de sticlă care nu pot fi tratate, iar
durerea lor persistă întreaga viață. Lastocika are meritul de a-și fi urmat visul: acela de a deveni medic
și de a avea o viață independentă. Iar când tot acest deziderat este atins pe fondul lumii în destrămare,
cu valorile morale răsturnate, meritul este cu atât mai mare.
Martin Luther King afirma: „Dacă nu poți să zbori, aleargă. Dacă nu poți să alergi, mergi.
Dacă nu poți să mergi, târăște-te. Însă, indiferent ce faci, mergi înainte”[3], la fel cum a făcut și
Lastocika din romanul Tatianei Țîbuleac.
,,Îmi dezbrac pielea și văd doar cioburi.
S-au amestecat ca niște crupe, zornăie.
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Din trei vieți să-mi fac una – câte vieți ar trebui?
O îmbrac la loc cu grijă, să tac!
Să nu afle nimeni, să nu vadă, să nu înțeleagă.
Să se mire mai departe de atâta frumusețe” [1, p. 188].
Astfel, „Grădina de sticlă reconfirmă intrarea în literatura de azi a unei scriitoare pe cât de
talentate, pe atât de inteligente, care știe să alieze cruzimea observației și compasiunea față de
suferință, scoțând la iveală tragedia destinelor și frumusețea vieții” [4].
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CHIRIŢA – CUCOANA „PREȚIOASĂ” A LUI VASILE ALECSANDRI
Stoica Mădălina, masterandă,
Facultatea Filologie, UST
Rezumat. Chirița este un personaj de teatru popular, ridicol la modul sublim, construit pe
baza contradicției dintre esență și aparență, dintre aspirație și realitate. Îndrăgită de public pentru
vorbirea ei directă, pentru felul ei de a fi ridicolă și admirabilă în același timp, ea este demnă de râs
și de plâns, totodată. Condamnată de autor și de vremuri la eșec, ea este sancționată cu asprime pentru
ridicolul aspirațiilor și acțiunilor sale, pentru credulitatea, lipsa de măsură și nevoia ei de parvenire.
Abstract. Chirița is a popular theater character, ridiculously sublime, built on the
contradiction between essence and appearance, between aspiration and reality. Loved by the public
for her direct speech, for her way of being ridiculous and admirable at the same time, she is worthy
of laughter and tears at the same time. Condemned by the author and times of failure, she is severely
punished for the ridiculousness of her aspirations and actions, for her credulity, lack of measure and
need to succeed.
Scrierile alecsandriene s-au bucurat de aprecierea criticii literare, care îi atribuie scriitorului,
pe merit, diverse calificative: pionier, deschizător de drumuri, fruntaş al generaţiei paşoptiste.
„Conştient de talentul său şi de capacitatea de creaţie, el scrie cu sinceritate faţă de un înalt ideal,
propriu generaţiei sale, acela de propăşire a neamului şi de orientare a culturii române spre forme
proprii, autentice, specifice” [1, p. 178]. Cel mai mare spaţiu în activitatea scriitorului îl ocupă
dramaturgia. Alecsandri a scris peste 50 de piese de teatru.
Comediile sale au ca temă critica moravurilor societăţii, subiectul este comic şi critică micii
boieri rurali care îşi dau aere de nobili. Chiriţa, concepută de scriitor, e o cucoană, o burgheză cu dor
de parvenire, dar şi o inteligentă, o bonjuristă. Ea este omul contrastelor, trecând uşor de la o situaţie
la alta sau de la stare sufletească explozivă la una plină de calm. Eroii comediei lui Alecsandri sunt
niste snobi, parveniţi care vor să pară astfel decât sunt. Însuşi Alecsandri a afirmat: ,,Fiindcă noi nu
posedăm libertatea tribunei, nici arma zilnică a jurnalismului, am proiectat să-mi fac din teatru un
organ spre biciuirea năravurilor rele şi a ridicolelor societăţii noastre.”
„Caracteristica principală a Chiriţei se identifică cu aceea a omului aflat la jumătate de cale,
la răspântia istoriei” [2, p. 4-5]. Mai multă dreptate are George Călinescu, pentru care Chiriţa, cu toate
cusururile ei are şi virtuţi, fiind ,,un tip de comedie clasică.” Afirmând despre originalitatea
personajului în raport cu modelele iniţiale, autorul Istoriei literaturii române... spune răspicat:
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„Chiriţa e o cochetă bătrână, dar şi o mamă bună, o burgheză cu dor de parvenire, dar şi o inteligenţă
deschisă pentru ideea de progres, o bonjuristă” [3, p. 130].
Ciclul Chirţei cuprinde: Chirita în provincie, comedie cu cântece, în două acte; Chiriţa în Iaşi
sau Două fete ş-o neneacă (1850), Cucoana Chiriţa în voiaj – cântecel comic (1868), Chiriţa în
balon. Farsă de carnaval (1876). Toate au în centrul lor acelaşi personaj feminin comic, reprezentativ
pentru momentul social-istoric şi pentru un anumit tip uman. ,,De altfel, Chiriţa ne apare ca sinteză a
unei succesiuni de variante tipologice. O putem recunoaşte în scrieri anterioare Chiriţei la Iaşi (prima
din ciclul Chiriţelor), în Zamfira din Piatra din casă, în Tarsiţa din Iaşii din carnaval, în anumite
personaje feminine din cânticele comice. Este şi aceasta o dovadă, nu numai a unei sinteze tipologice,
dar şi a absenţei oricărui procent de hazard în creaţia dramatică a lui Alecsandri. El este autorul unei
opere literare ce depăşeşte prin dimensiuni tot ce putea aspira să realizeze literatura română la acea
epocă, operă ce rivalizează şi astăzi cu producţia celor mai harnice condeie” [4, p. 267].
Chiriţa este soţia unui boier de ţară, Grigore Bârzoi din Bârzoieni, cu pretenţii, dornică de
mărire şi de a fi la modă, combinaţie de parvenitism şi de snobism. Dacă în prima piesă Chiriţa vine
in capitală ca să-şi căpătuiască fetele cu gineri de oraş, dar până la urmă le marită pe Aristița şi
Calipsita cu doi boieraşi din vecini, Brustur şi Cociurla, aleşi de Bârzoi, în Chiriţa în provincie
personajul comic are trei scopuri: să introducă la Bârzoieni moda timpului, să devină isprăvnicească
şi să-şi însoare fiul nătâng, Guliţă, cu Luluţa, o orfană crescută în casa ei, care va moşteni o mare
avere. Cel care se opune este Leonaş, un tânăr isteţ şi cinstit, îndrăgostit de Luluţa.
Chirița este un personaj de teatru popular, ridicol la modul sublim, construit pe baza
contradicției dintre esență și aparență, dintre aspirație și realitate. Îndrăgită de public pentru vorbirea
ei directă, pentru felul ei de a fi ridicolă și admirabilă în același timp, ea este demnă de râs și de plâns,
totodată. Condamnată de autor și de vremuri la eșec, ea este sancționată cu asprime pentru ridicolul
aspirațiilor și acțiunilor sale, pentru credulitatea, lipsa de măsură și nevoia ei de parvenire.
Animată de un parventism cultural exagerat, ea manifestă un adevărat cult pentru civilizația
franceză, pentru formele ei exterioare de manifestare, care ei îi par a fi un anumit mod de viață
atrăgător. Ridicolă, vulgară, ignorantă în realitate, ea încearcă a-și depăși condiția precară, înscriinduse în procesul de trecere a întregii colectivități române la mentalitatea individualist-capitalistă, de la
valorile feudale la cele burgheze, de la civilizația de tip oriental, indolentă, satisfăcută de sine și
stratificată, la concepția apuseană, activă și democratică.
Dramatismul personajului, esențial comic, rezidă în eșecul aventurii sale culturale. Aflată la
interferența a două lumi care o dispută în egală măsură și cărora le aparține prin rădăcini ori prin
aspirație, ea arde și se consumă, găsindu-și salvarea în soțul ei, grososlanul Bârzoi, cel care reprezintă
valorile patriarhale ale familiei ocrotitoare. E drept că Bârzoi rezistă provocărilor novatoare, păstrând
cu sfințenie în noua lume toate metehnele balcanic-fanariote: corupția, slugărnicia, mita, reprezentată
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de obiceiul peșcheșului (curcanul). El știe să-și afișeze falsa nobilitate adusă de Revoluția de la 1848,
afirmând cu mândrie: „Dumnezeu știe cât am pătimit la ʼ48 ca patrioți.”
Cei mai agresivi oponenți ai bietei cucoane, care îi ignoră patima de înnoire, deoarece au avut
șansa să se nască într-o lume nouă deja înnoită, sunt tinerii Luluța, Leonaș și imbecilul Guliță, cărora
ea dorește să le ofere un viitor sigur din punctele de vedere material și sufletesc. Chirița știe că spoiala
de cultură este necesară noilor vremi și că dublată de ceva avere, ea ar permite tinerilor să trăiască
confortabil, într-o lume incapabilă să sancționeze prostia și falsa nobilitate.
Chiriţa ne poate interesa astăzi nu numai ca portret satiric sau, formal, ca model de caricatură,
ci prin experienţa cultural-istorică pe care o trăieşte. Despre Chiriţa se poate spune orice: e ridicolă,
vulgară, ignorantă, întruneşte toate relele însuşiri ale parvenitului, dar are o mare şi importantă
chemare: tentativa de a depăşi prin orice mijloc condiţia ei precară. „În ea funcţionează o contradicţie
între esenţă şi aparenţă: esenţa e legitimă, aparenţa nu” [5, p. 373].
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Abstract: The Victorian era is often depicted as a period of the beginning of the emancipation
of woman. Charlotte Bronte was an innovator of her times, proposing in Jane Eyre one of the first
feminist manifesto, and giving a realistic depiction of social order, morality and she commented on
the condition of the Victorian woman. There are also other 19th century works that were illustrating
a briefly reflection on this subject of matter; the gender constraints represented a theme that many
authors used in their novels, like we can observe in Tess of the D’Urbervilles by Thomas Hardy or
even in The portrait of Dorian Gray by Oscar Wilde. In this paper, I will try to provide a brief
presentation of the gender constraints and the Victorian social expectations towards woman, reflected
in these novels and I will focus on Jane Eyre’s quest of searching for identity and her rejection of the
patriarchal society.
Keywords: Victorian Novel, feminism, Jane Eyre, Oscar Wilde, gender constraints, Thomas
Hardy
To begin with, ”Jane Eyre” is a Victorian novel written by Charlotte Brontë. It was published
for the first time in October 1847, under the pen name ”Currer Bell.” It depicts the experiences and
the psychological growth of the eponymous heroine, therefore it can be regarded as an
Bildungsroman. What it’s also notable is the fact that Brontë was an innovative writer, portraying
concepts like feminism, religion or even a brief critical review of the society. What is even more
interesting is the construction of the protagonist: Jane Eyre is the embodiment of the emancipation of
woman movement that was slowly manifesting in that tumultuous period of time. It is an well-known
fact that the author’s childhood was miserable: “the Bronte sisters had spent a childhood in charity
school” (Gao, 926). However, even if her life was miserable, the novel emerged from all that
suffering, as Haiyan Gao also noticed: “These experiences offered the available materials for the
prospective creation” (926).
Charlotte Bronte’s Jane Eyre is, by some extent, a declaration of women’s emancipation. Jane
is a rebellious character, trying express her individuality and independence. “In this novel, the author
shapes a tough and independent woman who pursues true love and equality” (Gao, 926). Unlike the
other women from the Victorian era (like we will see later depicted in Tess of the D’Urbervilles),
who were expected to “confine themselves to making puddings and knitting socks, to playing on the
piano and embroidering bags” (Brontë, 207), Jane tries not to become a victim of her society. In this
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case, Jane becomes a prototype, a manifestation of the deepest desires that women began to display.
In a way, Jane is a representation of novelty, being the “new female gothic” (Srivastava, 1) and also
a rebellious character, an independent woman with “selfish” pursuits. However, she understands the
circumstances of her existence, the gender constraints; what is intriguing, she does not criticize them,
but she only acknowledges them.
The Married Women’s Property Acts (1870-1908) was not existent when Brontë’s novel first
appeared, but our protagonist resembles a metaphorical declaration of woman emancipation. What is
quintessential for the novel is also the character Bertha Mason, which could be interpreted as an
oppositional representation of Jane Eyre. The ‘mad woman in the attic’ motif does not reflect,
however, a perfect dichotomy. Bertha is no longer a representation of a human being, but she is
described in an animalistic manner, hence the usage of the pronoun “it”: “it snatched and growled
like some strange wild animal: but it was covered with clothing, and a quantity of dark, grizzled hair,
wild as a mane, hid its head and face” (Brontë, 559). What is more, she was never given a voice; this
manner of portrayal may suggest an echo of the Victorian woman, who were not allowed to manifest
their desires in the larger society. This bestial creature is not only a burden and the source of
“damnation” for Mr. Rochester, but she also functions as a mirror of the constraints of the Victorian
era.
Now that we had considered some general “coordinates” coordinates of the book, we can
change our point of focus towards another subject – Jane Eyre as a Gothic novel. First of all, we need
to define some terms that we will work with. From an etymological point of view, the word “gothic”
comes from Latin (gothi) and means “not classical.” At the origin, it designated a Medieval style of
intricate architecture, but in literature it appeared later, in the Romantic era (the term being first used
by Horace Walpole in 1764) and it was often regarded as the “darkest” Dark Romanticism. According
to Chris Baldick, a Gothic novel is “a story of terror and suspense, usually set in a gloomy castle or
monastery” (106), therefore it is a “writing that employs dark and picturesque scenery” (Kennedy)
that could be summarized by the the keyword macabre and the characteristic elements: the
supernatural, decadence, the atmosphere, the presence of a castle etc.
Since the beginning of the novel, it seems that Brontë is creating a “gothic scheme” for Jane’s
destiny. As a child, the heroine is developing in a world of books, some of which are gothic
novels:“Each picture told a story; mysterious often to my undeveloped understanding and imperfect
feelings, yet ever profoundly interesting: as interesting as the tales Bessie sometimes narrated on
winter evenings, when she chanced to be in good humour; and when, having brought her ironingtable to the nursery hearth, she allowed us to sit about it, and while she got up Mrs. Reed’s lace frills,
and crimped her nightcap borders, fed our eager attention with passages of love and adventure taken
289

from old fairy tales and other ballads; or (as at a later period I discovered) from the pages of Pamela,
and Henry, Earl of Moreland.” (Brontë, 10-11)
As the quote mentions, Jane was fascinated not just with the text, but also with the images.
What strikes the reader is the fact that the younger Jane did not properly understand what she was
reading, heaving not a mature enough mindset. This fact is linked to Brontë’s attempt to inflict a
“gothic imagination” (Srivastava), to construct the feminist message of the book in manner acceptable
in the Victorian era.
As in many Gothic fictions, the atmosphere is an essential characteristic present in the novel.
Nevertheless, the descriptions of the spaces can be interpreted from two points of view. In the
first place, we have the description of the red-room:
“The red-room was a square chamber, very seldom slept in, I might say never, indeed, unless
when a chance influx of visitors at Gateshead Hall rendered it necessary to turn to account all the
accommodation it contained: yet it was one of the largest and stateliest chambers in the mansion. A
bed supported on massive pillars of mahogany, hung with curtains of deep red damask, stood out like
a tabernacle in the centre; the two large windows, with their blinds always drawn down, were half
shrouded in festoons and falls of similar drapery; the carpet was red; the table at the foot of the bed
was covered with a crimson cloth; the walls were a soft fawn colour with a blush of pink in it; the
wardrobe, the toilet-table, the chairs were of darkly polished old mahogany. […] All looked colder
and darker in that visionary hollow than in reality: and the strange little figure there gazing at me,
with a white face and arms specking the gloom, and glittering eyes of fear moving where all else was
still, had the effect of a real spirit.” (Brontë, 19)
It is notable that this is the place of Jane’s childhood horrors. The passage where the apparition
is being seen by the heroine is written in a Gothic-key. The scene employs a dark, evil, even macabre
setting. Yet, by seeing the light, Jane realizes the real, unjust circumstances that she was experiencing
– she does not want to become the creature from the mirror. Another symbol that this passage
enclosures can be the identity of the woman in the Victorian Era. The idea of a closed space is almost
an allegory of the woman’s status –the chromatic representation of the scene is a suggestion of the
pure, restrained status of the Victorian woman.
Even though the red-room is just a minor part of Gateshead, it incorporates the general
atmosphere of the house and, in a metaphorical reading, of the Reeds. The Gothic elements are used
not only as an instrument of fear, but also as a textual strategy for unveiling the secrets of Jane’s
family (such as the uncle that wanted to adopt her or her inheritance). Eyre is always searching for
her independence or equality. Being an orphan, she encapsulates since the beginning a fluctuant
status. The heroine starts her developing process during the encounter with her cold, abusive “family.”
Notable is the encounter with Mrs. Reed, a first feminist manifestation, a symbolic declaration of
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freedom: “I am not deceitful: if I were, I should say I loved you; but I declare I do not love you: I
dislike you the worst of anybody in the world except John Reed; and this book about the liar, you
may give to your girl, Georgiana, for it is she who tells lies, and not I.“ (Brontë, 62-63)
Another major moment represents the fire event from Mr. Rochester’s chamber. The
mysterious, unexpected event is affecting Jane. Moreover, she hears for the second time the horrible
laughter – thus creating a terrifying atmosphere.
“He went: I watched the light withdraw. He passed up the gallery very softly, unclosed the
staircase door with as little noise as possible, shut it after him, and the last ray vanished. I was left in
total darkness. I listened for some noise, but heard nothing. A very long time elapsed. I grew weary:
it was cold, in spite of the cloak; and then I did not see the use of staying, as I was not to rouse the
house. I was on the point of risking Mr. Rochester’s displeasure by disobeying his orders, when the
light once more gleamed dimly on the gallery wall, and I heard his unshod feet tread the matting. ‘I
hope it is he,’ thought I, ‘and not something worse.“ (Brontë, 284)
The anterior quote is, in nuce, Gothic in itself. Jane is left alone, in total darkness, in an
imposing room. This state that the heroine is situated in is, nevertheless, a metaphorical depiction of
Rochester’s character (the opposite of St. John). The relationship between the two can be seen as the
final stage in Jane’s development. In contrast with the younger self, Jane is almost independent
completely – she embraced her longing for intimacy and she even fights against the traditional idea
of marriage, as is seen in the two instances. Firstly, she suffers after finding out about Bertha Mason,
but she does not accept the fate, nor does she respond cowardly: “Still indomitable was the reply—‘I
care for myself. The more solitary, the more friendless, the more unsustained I am, the more I will
respect myself. I will keep the law given by God; sanctioned by man. I will hold to the principles
received by me when I was sane, and not mad—as I am now.” (Brontë, 606)
Secondly, by refusing St. John’s proposal she indirectly reacts against the social rules and
mentality of that era – Jane Eyre believes in the idea of true love, as she mentions to her cousin: “But,
in my opinion, if I am not formed for love, it follows that I am not formed for marriage. Would it not
be strange, Die, to be chained for life to a man who regarded one but as a useful tool?” (Brontë, 797)
It might seem that her final decision is sinful, choosing love over spirituality. Having considered the
mechanism that “was controlling” Jane’s actions, we can conclude by saying that her action did not
doom her, but helped her in the process of discovering her identity.
The Fin de siècle decadence period marked the publishing of Oscar Wilde's only novel, in
which we also find the representation of the Victorian women – always in a state of suffering. If we
take into account Sybil Vane’s tragic destiny and Dorian's mother, we can come with the conclusion
that both women are also a depiction of the Bronte's ‘mad woman in the attic.’ " The mother snatched
away by death, the boy left to solitude and the tyranny of an old loveless man " (34) is not only a
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description of a imprisoned, voiceless woman, but a more general rendition of the Victorian Era.
Sybil Vane seemed, at first, to overcome her status and the gender constraints by perusing “art for
art's sake.” However, she is always constrained by men – Dorian Gray, the manipulative male figure,
being the one accountable for her demise and even her brother; even the Shakespearian plays that she
was taking part in configurated her in the Victorian Great chain of Being.
In the 19th century, the society was a patriarchal one and the novels of the era depicted
precisely the gender inequality and the norms that women from all walks of life have to obey. In
Thomas Hardy’s novel, the universe created embodies the atmosphere of the era and the domination
of men over women. By all means, Tess is not only an individualized character - “She was a fine and
handsome girl-not handsomer than some others, possibly” (Hardy, 10), but she becomes a general
representation of the status of women of the Victorian Era. Even if she tries several times to prove
her chastity, she is no longer accepted in the community, therefore we can regard to her as a victim
of the society. When she complains to her mother, “Why didn’t you tell me there was danger in menfolk?” (Hardy, 72), she seems to apprehend not only her own condition, but the male manipulation
towards all Victorian women. As a previously mentioned, she is a victim, of her family, of the religion
and society and even of her sex. What it is interesting is the fact that the author gives her two different
descriptions, as the novel progresses. If in the first scene she was introduced it might seem that the
protagonist was still salvable, when she encounters Alec for the first time she seems to be objectified
and she cannot even express her own intentions - "No — no!" she said quickly, putting her fingers
between his hand and her lips. "I would rather take it in my own hand. "Nonsense!" he insisted; and
in a slight distress she parted her lips and took it in. " (Hardy, 34). Moreover, our heroine is often a
passive – at Stonehenge, when she is being raped by Alec, she is sleeping. In a metaphorical reading,
this “condition” of being asleep is a pure representation of the inability of the Victorian woman to
take part in the active society, like men did. However, her death is unavoidable, and the Stonehenge
scene is also a ritualic one – in that moment she regressed to her primordial pure status, therefore she
becomes a sacrificial victim and a personification of women's suffering.
To conclude, the reader acknowledges that these novels depict the harsh reality of the
Victorian Era, using numerous Gothic elements in this process. However, the most compelling thing
remains the depiction of the heroine. “Jane becomes the literary double of her creator. While in real
life Charlotte Brontë decided to hide her femininity behind a masculine pseudonym, Jane allows for
the free expression of the feminine in art.” (Bernard) In other words, even if Bertha was not given a
voice, Brontë succeeded in expressing her inner self, using Jane Eyre as a kind of doppelgänger.
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CHILDREN’S LITERATURE- A VALUABLE SOURCE FOR TEACHING
ENGLISH
Cebotari Alina, studentă,
Facultatea Filologie, UST

The educational value of using literature and the technique of storytelling has always been
undisputed throughout the world. Teachers of foreign languages use carefully selected stories from
the world of children's literature to teach the learned language. English teachers use stories to
supplement their core materials or to create self-contained units of work that constitute minisyllabuses. In this way, a story provides the starting point and rich context for developing a wide
variety of related language and learning activities involving children personally, creatively and
actively in an all-round whole curriculum approach admit Ellis and Brewster [5].
According to the studies of several researchers we have different opinions related to the field
of literature. According to Obediat [3], literature can help learners obtain a competence in target
language, learn the usage of idiomatic expressions, speak accurately, and become more fluent and
creative in the target language. Also, as Custodio and Sutton [3] observe, literature opens doors of
opportunity and permits learners to ask, criticize, and investigate. Mason [4] observes that literature
is more pleasant and interesting than traditional methods of instruction, and learners can obtain other
aspects of language from literary works. Scott [3] affirm that “Teaching language through literature
gives student motivation for learning” and according to the Duff and Maley, [6] “Literature is a
valuable tool in language teaching”.
Taking into account that all these opinions are different, they still have a common point,
namely the role of literature as a primary factor in the education and development of human
personality.
Talking about teaching English language, could be said that language teaching is a process
whose aim changes not only from country to country and culture to culture but from individual to
individual. "Communicative Language Teaching", which is very popular, gives credit to the use of
the "authentic language" as it is used in a real life context whenever possible. Authentic language is
the communication of real messages as opposed to artificial practices and drills. It is important to
make most of our classroom communication as authentic as possible in order to encourage students
to view the target language as a means of communicating, not as another class they have to take. The
use of selected resources from literature gives teachers opportunity to use valuable authentic language
in the classroom.
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Besides the use of authentic texts can be mentioned a focus on critical reading and thinking
skills, as well as the integrating of reading, writing, listening, and speaking. So there are a lot of
benefits of children literature involvement in the classroom, let us see some of them. The use of
children's literature has been shown to facilitate language development. It also has positive effects on
reading achievement, as well as on the acquisition of reading skills and strategies. Further, writing
skills are improved and writing styles broadened through the use of children's literature.
Children's literature encourages both high-level thinking and learner involvement, important
in motivating students to read said Heald-Taylor [3]. An additional benefit of using children’s
literature is that the connections between reading, writing, listening, and speaking can be enhanced.
Pearson asserts that if activities are used that stress these components in meaningful, purposeful ways,
the curriculum is rendered more authentic as a result [4].
Children’s literature represents a portion of universal literature which is appropriate to
children and constitutes a substantial collection of fictional, factual and poetic works designed
specifically for children. The purpose to use children’s literature in classroom is to help children to
better understand himself, others, his world and the aesthetic values of written language, to develop
creativity and abilities to learning. Children’s literature creates foundational pathways for a child’s
language development and acquisition, as well as encourages an actively engaged imagination. So,
we can say that literature provides wonderful source material for eliciting strong emotional responses
from students and using it in the classroom is a fruitful way of involving the learner as a whole person.
If we tried to classify children's literature we would have some types of creation and they
would be: fairytales, rhymes, picture books, graphic novels, young adult fiction, autobiography and
biography.
The most common themes in children's literature are:
•

Relationships (family, friendships)

•

Emotions (compassion, accepting)

•

Behavior (generosity, persistence)

•

Life transitions (growing up, grief)

•

Social issues (fairness, injustice)

Fairy tales are valuable stories in teaching English language. Each fairy tale has its own
magical setting and is split into several scenes. Within each scene there are sets of vocabulary that
the teacher can exploit. Chesterton asserts that “Fairy tales are more than true; not because they tell
us that dragons exist, but because they tell us that dragons can be beaten” [1]. Fairy tales involve
valuable moral messages like: patience, tolerance, unselfish behavior, the idea that good wins the
evil. The fairy tales serve as bridges over the gap between the adult and pupils angle of thinking.
Many linguists see them as:
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-ancient myths-carrying opinions and beliefs of people of certain culture;
-efficient teaching resources that help learners to understand the world of adults;
-valuable didactic resources that involve great educational functions: basic world code actionconsequences-punishment reward by pointing out the benefits of unselfish behavior that is rewarded
and the disadvantages of evil.
There are a lot of benefits of children literature use in the classroom proving that children
English literature is an efficient didactic material and worth to be considered important while teaching
English as a foreign language, it would have benefits on three dimensions:
-cognitive dimension-as a fast-developing preoccupation of international children’s
literature research, cognitive dimension is interested in all aspects of cognition and young people’s
engagement with literary texts, including emotion, empathy, ethics, knowledge of the world, ideology
and social justice issues.
-affective dimension- (Krashen's theory of affective filter) -the importance of low-anxiety
environment to absorb comprehensible input. Extensive reading, free pleasure reading, sustained
silent reading - freedom to read any materials at their own pace. Boost self-esteem, confidence and
motivation to read. Satisfying ending- “they live happily ever after.” Bibliotheraphy –relationship
with the story/characters can heal and soothe the heart.
-socio-cultural dimension (Postcolonial Theory) – Acceptance of otherness – characters
meet aliens, witches, monsters, animals, ghosts, etc. blurs the boundary of the self and other – “Us”
and “them” – challenges stereotypes. Awareness and acceptance of cultural differences – Inter
Cultural Competence.
Advantages of the use of children literature in the classroom [1]:
Increase motivation - interesting content, full of magic objects, events that build a magic
world.
Spark the imagination - children’s literature help pupils exercise their imagination which
facilitates invention and discovery.
Cultural literacy - Although fairy tales are ancient stories, they reflect frequently many deeds
and scenes of modern life. These references would make no sense to someone without exposure to
fairytales.
Story structure - Children’s literature have a story structure with clear good and evil
characters, a well-defined setting, a problem, and a solution.
Boost the wish of reading - Practicing fairy tales through extensive and intensive reading we
built successfully pupil`s reading love.
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Smaller/weaker characters’ win-In children’s literature, good always triumphs over evil.
Frequently, the good character is small or weaker than the evil force in the story. Pupils admire
characters` behavior and they become their heroes.
Benefits for pupil`s social and psychological development-a literary formation that includes
remains of ancient myths and societies and carries opinions and beliefs of people of certain culture
who lived a long time ago and serve as bridges over the gap between the adult and child’s angle
thinking.
While working with children's books the teachers use the following strategies, such as:
•

Relate the literary text to the school children’s personal world by asking questions.

Children relate the theme to their knowledge and understanding.
•

Set the scene by drawing upon the children’s own experiences or their knowledge

about the subject and language used in the story.
•

Provide a context for the story and introduce the main characters. This helps pupils to

feel involved and to link their experiences with that of the story to set the scene.
•

Elicit key vocabulary and phrases and involve the pupils in predicting what will

happen next in a story.
•

Provide visual support like: published materials, the teacher’s and pupils’ drawings on

the blackboard, cut out figures, masks, puppets or the illustrations in the story in order to make the
story understandable.
•

Provide pre-while and post-reading activities in order to obtain the highest result at all

levels of cognitive assimilation.
Usually teachers can meet some difficulties in teaching English through the use of
children’s literature so that: limited access to motivating books, libraries not well-stocked. Worship
of the syllabus, obsession with textbook.
The use of literary texts in language teaching can be summarized as follows: literary texts will
help not only to improve reading but listening, speaking and writing skills as well. It is possible to
understand and get general information related with experiences and events in real-life by using and
analyzing literary texts. Also literary texts make the students acquire analyzing and criticizing skills
and will help to realize the individual and societal developments. They make the readers to improve
themselves culturally and educationally in accordance with their emotional features.
Children’s literature can be great didactic materials able to enforce not only linguistic skills
but learning and moral values as well. Using children's literature can be an effective and enjoyable
way to teach a foreign language. The use of interactive activities based on efficient teaching and
learning strategies definitely will increase pupils` desires to work and enjoy learning English
language. It is easier to learn English with children’s books because they contain more memorable
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images which help them to understand the story better, simple vocabulary and grammar, words in
context, great life lesson and reading them is fun.
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POLITICAL SATIRE IN GULLIVER’S TRAVELS
Constantinov Paola
Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Romania

Abstract: The eighteenth-century English literature plays a major role in denoting social and
political issues. A literary work that is significant for this period of time is Jonathan Swift's Gulliver's
Travels. The writer managed to create an entertaining narrative that definitely captivated the readers
and still continues to do so. However, the work also denotes certain issues regarding the eighteenthcentury society. This essay analyzes the political nature of the novel, heightened by satire. It
represented the research topic of a lot of critics, who noticed how the specific situations from
Gulliver's Travels, especially the first book, reflect the politics of England during that time.
The bond between society and literature has definitely become stronger over time. It goes
without saying that a literary work reflects a certain period, a particular social entity, as well as the
culture that predominates within it and therefore, influences human behavior. When it comes to
society and its literary representation, an unavoidable thing to occur is change. The necessity to adapt
to new realities has determined the emergence of new techniques of communicating them, hence
establishing the beginning of a new period in the history of literature. A significant literary work for
the eighteenth century is Gulliver’s Travels, written by Jonathan Swift. Apart from introducing the
reader to the adventures Gulliver goes through and the different nations he encounters, it reflects
certain issues regarding the eighteenth-century society. The novel drew the attention of a lot of people,
not only for the entertainment it provides, but also for the message and purpose it has, because Swift
definitely wanted to communicate something through it. We will analyze an aspect of this work,
specifically the political satire present in Gulliver’s Travels, and recognize what exactly some of those
issues represent.
During the 18th century, English literature experienced several changes regarding its
predominant forms, thus one of the new emerging genres, which became highly popular throughout
the Augustan Age was the novel [2]. Stuart Sim claims the fact that the eighteenth-century novel is
“particularly to be admired for its engagement with social issues, and it is fertile territory for the
exploration of moral dilemmas” [5, p. 1]. Indeed, writers were inclined to emphasize certain problems
concerning people’s mindset at the time through their works, and they did this in a very clever way,
using their wit and creativity. We learn that politics was highly involved in their writings, therefore
satire and allegory were there to help them develop not only an entertaining content for the readers,
but also a reflection upon specific contemporary social and political issues. Jonathan Swift’s
Gulliver’s Travels is known to be one of the early novels at that time. It was written in 1726, and it
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enjoyed enormous success when it was published. However, it also received special attention from
literary critics, who started to get a closer look at the content of the book and realize that there is a
specific meaning and message behind Swift’s characters along with the events happening in the story.
Jonathan Swift is recognized to be the greatest prose satirist in the English language [4].
Throughout his career, the interest in social, political and religious matters started to stand out
progressively. He began writing satirical works based on these topics, and his first major work, A
Tale of a Tub, managed to emphasize his concerns and accordingly, criticism, especially towards
religious fanaticism. It also managed to highlight his skills of using literary techniques, such as
parody, irony, satire and allegory. These skills are to be developed in another major work, which is
his most famous: Gulliver’s Travels, but before discovering them, it is worth taking a look at Swift’s
definition of satire. In the “Preface” to The Battle of the Books, the author claims: “Satire is a sort of
glass wherein beholders do generally discover everybody’s face but their own; which is the chief
reason for that kind reception it meets with in the world, and that so very few are offended with it”
[6]. In this four-part satirical masterpiece, Jonathan Swift’s genius for satire is shown from the
beginning, where the focus is primarily on political issues, until the very end, where the author’s
criticism towards the whole of mankind and human nature is highly emphasized. Lemuel Gulliver is
the narrator of Gulliver’s Travels, as well as the central character of the novel. He is a surgeon and a
sea captain, therefore he is constantly travelling. The book represents an account of his four
adventures in remote regions of the world, each of them representing an unusual land, in which
Gulliver ends up by accident. The description given by Gulliver is quite detailed. It comprises both
the inhabitants of the region and the land itself, the custom of the nation, its beliefs and way of
thinking.
The first book, A Voyage to Lilliput, has intrigued many readers and critics throughout time.
It raised questions regarding the political affairs of Lilliput and the way they started to reflect the
politics of England. We observe a number of unusual things concerning Lilliput’s doctrines, their
customs, government affairs and even their way of thinking. There must have been a certain purpose
apart from entertainment behind this creation, and Jonathan Swift, actually, claims this fact in one of
his letters to Alexander Pope, where he states: “[...] but the chief end I propose to myself in all my
labours is to vex the world rather than divert it” [7, p. 3]. Before finding out what could bother the
audience, it is worth having a look at the actual description of the Lilliputians and their first encounter
with Gulliver, the principles under which they function as a society, their strategies, the conflicts with
other kingdoms and the motives behind them.
Lilliput is an island inhabited by six inches tall human beings, everything surrounding them
being equally small. A quite important moment for us, in order to understand their nature, is their first
encounter with Gulliver and the attitude they have towards him, as a giant among pygmies. The first
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time we are acquainted with the Lilliputians is when Gulliver wakes up on the shore of their island
after being shipwrecked, tied to the ground by tiny threads and being just as confused as we are. He
is surrounded by tiny people, with bows and arrows, and the bravery of the most powerful nation in
the world. Gulliver admits that he was astonished at the courage of these people, to walk on his body
despite the fact that he was a giant. He continues the story by telling that soon afterwards a stage was
built a foot and a half from the ground, and there arrived a “person of quality” who made a long
speech, from which he understood nothing, but could detect indication towards threats, along with
compassion and pity. Subsequently, we learn that there is The Emperor of Lilliput, who was quickly
informed about Gulliver’s appearance on the island and managed to assemble a council, decide that
he should be tied down, given food and drink when Gulliver expressed the need to eat and drink, and
therefore, as we follow the events, carried to the capital city. The political nature of Lilliput becomes
evident. Everyone is ready to protect their empire despite any circumstances. Gulliver becomes the
prisoner of the Lilliputians, and in order to obtain his freedom, he will have to agree upon certain
conditions set by the emperor. These conditions appear quite peculiar, because they indicate the
power Gulliver has over them, rather than they have over Gulliver. He will be involved in several
activities that engage him not only in the social life of the kingdom, but also in its political life.
Consequently, Gulliver’s account of this nation will be fairly meticulous.
When it comes to the size of the Lilliputians, and accordingly the attitude they have towards
Gulliver, the several assumptions made by critics regarding their significance led to the same
conclusion: the size of the Lilliputians represents their moral size, and thus, they are a reflection of
real human beings. In Perspectives on Gulliver’s Travels, the authors K. M. Jan and Shabnam Firdaus
come up with the next observation: “But the little doll-like men act exactly as the full size men do.
They represent the English life in the time of Swift as well as a satirical microcosm of mankind” [3,
p. 94]. The authors point out the irony present in this work. The way Lilliputians see themselves and
how they actually are tends to emphasize this irony gradually throughout the story. The description
of the emperor, provided at the beginning of the articles Gulliver had to obey, in order to gain his
liberty, is certainly a good example in this regard. The emperor is represented in the following way:
GOLBASTO MOMAREN EVLAME GURDILO SHEFIN MULLY ULLY GUE, most mighty
Emperor of Lilliput, delight and terror of the universe, whose dominions extend five thousand
blustrugs (about twelve miles in circumference) to the extremities of the globe - monarch of all
monarchs - taller than the sons of men, whose feet press down to the center and whose head strikes
against the sun - at whose nod the princes of the earth shake their knees - pleasant as the spring,
comfortable as the summer, fruitful as autumn, dreadful as winter. [8, p. I, ch.3].
However, his political decisions are far from being rational. Initially, we learn that government
officials are chosen by their skill at rope dancing. When a post is vacant, a number of candidates
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petition the emperor of Lilliput to divert him with a dance on the rope, and therefore, the contestant
who jumps the highest will be employed in the government. The absurdity of such procedures cannot
be denied. It can also not be denied the fact that they reflect “the attitude of mind behind” of such
practices in any political society [9, p. 3]. Furthermore, in Lilliput there are two opposing political
parties, Tramecksan and Slamecksan. The difference between them is the size of their shoes.
Therefore, those who wear high-heeled shoes represent the Tramecksans and those who wear lowheeled shoes, the Slamecksans. We find out that the High Heels are most agreeable to their ancient
constitution, but the Low Heels are in power. At this point, the politics of Lilliput started to be relevant
to the politics of England during the eighteenth century. In 1919, Sir Charles Firth came up with an
allegorical interpretation of the first book. He claims that there are frequent references to public events
and public individuals, thus the High Heels and the Low Heels symbolize the two opposing political
parties in England during the eighteenth-century, the Tories and Whigs [1, p. 90]. The Tories were
more conservatives and preferred the royal authority, while the Whigs supported the power of
Parliament. Therefore, the connection between these characteristics and those of the High Heels and
Low Heels could not be more significant. Similarly, we learn that the island is threatened with an
invasion from their rival empire, Blefuscu. The reason behind the war between these two kingdoms
is the right way to break an egg, which was upon the larger end. However, the present emperor’s
grandfather, while being a child, cut one of his fingers when breaking the egg in this manner. The
new law imposed by his father, was to break the smaller end of the eggs. This rule was not approved
by everyone, and those who did so, escaped in Blefuscu. The two opposing groups are called the BigEndians and the Little-Endians and they typify the Catholics and Protestants. Accordingly, Blefuscu
represents France “engaged in an obstinate struggle with its neighbor for a whole generation” [1, p.
90]. Swift undoubtedly wanted to suggest that the differences and conflicts between England’s
political parties and the centuries of warfare between religious factions and countries are absurd, and
they could have been avoided if people were more sympathetic and humbler.
We can certainly agree upon the fact that after reading A Voyage to Lilliput, this nation does
serve as a looking glass for the world, as Swift implies in his definition. Gulliver’s Travels is
considered to be his most “bitter” satire [4]. It reveals a lot of controversial topics that certainly require
determination and knowledge. Jonathan Swift possessed both of them, and was ready to signify the
necessity of a social and political reform through his work.
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DISCOURSE ANALYSIS OF ADVERTISEMENTS LANGUAGE
Galațanu Daniela, student,
Faculty of Philology, UST
Rezumat: Articolul reflectă metoda analizei discursive în cercetarea limbajului publicitar.
Sunt evidenţiate caracteristicile şi rolul limbajului publicitar. Obiectivul cercetării constă în aplicarea
analizei discursive asupra diferitor tipuri de afişe publicitare (comerciale, informative, ideologice
etc.) în plan comparativ-istoric pentru a stabili anumite concluzii pe marginea rezultatelor obţinute.
Finalitatea studiului constă în stabilirea contrastului contextelor sociale, culturale şi istorice relevate
de particularităţile lingvistice din cadrul exemplelor propuse. Noutatea studiului constă în remarcarea
progresului ştiinţifico-tehnologic, dar şi a evoluţiei aspectelor de limbaj, valori, viziuni şi probleme
ale societăţii din secolele XVII – XXI prin intermediul analizei discursive a limbajului publicitar.
Cuvinte-cheie: discourse analysis, advertisement, advertising discourse, advertising
language, context.

The concept of discourse analysis refers to the research method that studies how the language
meaning and functions are created in relation to various social contexts. According to the Cambridge
Dictionary,

this

is

„the analysis of spoken or

written texts that contain more

than

one sentence, including their social context”[6].
The aim of such a method is to understand how the social groups communicate and use the
language in real life situations. The method may be also applied on non-verbal communication aspects
(tone, gestures). Generally, this method put under analysis the complex processes that influence the
social meaning of language and it is common for many humanities and social science disciplines such
as sociology, linguistics, psychology, anthropology and cultural studies as well.
There are some important targets in the process of discourse analysis: cultural conventions
and rules in communication; the effects and purposes of different types of language; the relation
between language use and social, historical, political context and “how values, beliefs and
assumptions are communicated” [7]. The materials suitable for discourse analysis imply official
documents, newspapers, books, different social media posts, forums or websites, interviews and other
types of conversation. Marketing material also offers a plenty of information, especially brochures
and advertisements.
The discourse analysis of advertisement’s language reveals the notion of advertising
discourse. The Oxford Dictionary of Media and Communication explains the advertising discourse
in relation with linguistics and discourse analysis: „the ways in which different forms of language
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and various linguistic (and sometimes also visual and aural) techniques - are deployed within the
advertising genre, within individual ads or advertising campaigns and/or more broadly in the
advertising industry or in particular contexts within it” [3]. Discourse analysis of the content
of advertisements involves “both the verbal and visual aspects of an advertising text” [5].
The advertising discourse focuses on a specific type of language – the advertising language.
This is a „simple and straight forward language” [1, p. 10] characterized by using (intentionally)
controversial or even odd statements in a remarkable way. The advertisers play with words and apply
unexpected use of sound or text, distort spellings/grammar, breaking some rules of language that may
be out of context in order to make effect on the audience. The advertisers also „use simple dictions
and structures, merge images with texts, distinctive graphic and layouts, widely use of imperative and
declarative form, as well as chopping sentences into several parts for easily perceived and clear
messages” [Ibid., p.4]. The advertising discourse has a persuasive role and it aims „to capture
consumer’s attention and direct them willingly toward product or service on offer” [Ibid.] in order to
manipulate and convince the audience. The connection advertiser - receiver is intermediated by the
message of the advertisement. Although, referring to discourse of advertisement, the role of the
message is not persuasive, but contextual and one of social significance.
As an exemplary relevant case that highlights the social and cultural “power” of
advertisements can serve two comparative commercial ads about “toothpaste”. The previous one
dates back to a 1660 ad published in the Gazette: “Most excellent and proved Dentifrice to scour and
cleanse the Teeth, making them white as ivory, preserves the Tooth-ach; so that being constantly
used, the Parties using it are never troubled with the Tooth-ach. It fastens the Teeth, sweetens the
Breath, and preserves the Gums and Mouth from cankers.” [2, p. 6] The style seems attractive like
poetry – “pleasing and effective” [4, pp. 16–17] and “the rhetorical techniques abound” [8]. The
product is described as “most excellent and proved”, being unique among products. It cleanses the
teeth, helps with toothache and sweetens the breath. The poetic style of the text is remarkable: rhyme
– “teeth” – “breath”; stylistic devices – “white as ivory” (comparison); also here can be identified a
term for mouth disease of those times – “cankers”. All these particularities mean that such a
“rhetorical” style was catching for the consumers of the 17th century.
In the actual advertisements the scientific evolution is easily reflected in the terms used:
chemical terms: “A brighten smile, powered by hydrogen peroxide.” [9]; expressions to prove the
authenticity and safety of the product: “clinically proven antibacterial protection for a healthier
mouth” [Ibid.]; medical terms like “tartar”, “enamel”, “our unique formula fights bacteria, prevents
cavities and gingivitis” [Ibid.]. The percentage is guaranteed by testing in modern laboratory: “Multibenefit toothpaste protects 100% of the mouth’s surfaces.” [Ibid.] The “promiscuity” remains the
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same in the both ads, but the contemporary one imposes much more trust due to scientifically proven
benefits and visual effects like smiling people with healthy white teeth.
The „pharmaceutical” advertisements also provide an evolutionary analysis during the history.
For example, we may deduce information about the society and culture from the last two centuries
(the 18th - 20th century) from some ads about medicines of those times. This one from the 20th century:
“Men - It’s No Fun To Live With a Wife With “NERVES”. DR. MILES NERVINE TABLETS.” [10],
highlights some stereotypes about women of the times – their “nerves”. The message is directly
addressed only to the “poor” men that were living with such wives and should find the cure for them.
Some “older” advertisements are unusual or even controversial: “Dr. Batty’s. ASTHMA
CIGARETTES. For Your Health. For the temporary relief of paroxysms of asthma. EFFECTIVELY
TREATS: ASTHMA. HAY FEVER. FOUL BREATH. ALL DISEASES OF THE THROAT. HEAD
COLDS. CANKER SOURS. BRONCHIAL IRRITATIONS. NOT RECOMMENDED FOR CHILDREN
UNDER 6.” [Ibid.] Others are rather “primitive”: “BRAIN SALT EFFERVESCENT. A positive relief
and cure for Brain Troubles. Headaches. Sea Sickness. Nervous Debility. Sleeplessness. Excessive
Study. Mania. Over Brainwork.” [Ibid.] Some diseases are specific for those times as much as for
nowadays, but the used terms are not “scientific” yet: “hay fever”, “nervous debility”, “excessive
study” or “mania” and “foul breath”.
Other examples catch the humor sense of the society from the past: “Dr. Williams’ Pink Pills
for Pale People” [Ibid.] (as the pills would turn the face pink) or “SLEEPLESS BABY? USE
LAUDANUM. Also aids in Pain Relief. Yellow Feather, Cardiac Disease. Colds. Dysentery.” [Ibid.]
A specific remark is that the medicines were called after particular doctors, for example “Safeguard
Your Health With Dr. J. Collis Browne’s CHLORODYNE” [Ibid.], but today there are companies
mentioned on the wrapping and the medicine names are scientific. Some diseases are more frequent
for those times, such as “yellow fever” or “dysentery”, because of the sanitary conditions, other ones
are still frequent today – “cough”, “headache” or “influenza”.
Today there are more popular and important the medicines for metabolism problems or cancer
(that fortunately can be treated): “Spirulina Capsule pills that. LOWERS BLOOD PRESSURE.
DETOXES HEAVY METALS. BOOST ENERGY. HELPS PREVENT CANCER. WEIGHT LOSS.
REDUCES CHOLESTEROL. ELIMINATES CANDIDA.” [Ibid.] Also people uses multi-mineral food
supplements for “WHOLE BODY HEALTH. METABOLISM. IMMUNITY. ENERGY” [Ibid.]. The
scientific evolution creates premises not only for the medical field that gains a lot of new chemical
terms, but also for education, because people get more and more informed about the innovations in
these sciences, about their health problems and the modern medical terms.
Other two interesting advertisements compare the actual shopping centers with a Family Store
from the 19th century: “J. D. GRAY & CO. At the Family Store are now receiving directly from
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Europe, and other countries in the East, a large and well selected assortment of DRY GOODS.
DRESS GOODS and FANCY ARTICLES. Also, HARDWARE & CUTERLY, HARVEST
IMPLEMENTS. BOOTS AND SHOES. HATS AND CAPS. READY-MADE CLOTHING, WOODEN
WARE. Wet and Dry. (PARKESVILLE, Canada, May 14, 1855.)” [Ibid.] This advertisement provides
information about fashion of the late modern period – “dress goods”, “hats and caps”, so called “dry
goods” imported from Europe - which makes them valuable for that epoch. Special attention is
reserved for beverages, especially wines, brandies and domestic liquors: “GROCERIES AND
PROVISIONS. They desire to call attention to their heavy Stock of Wines, Brandies, and another
LIQUORS, imported expressly for them, from the choicest vineyards of the east.” [Ibid.]
A contemporary mall puts on the advertising poster the logos of brands it includes: “THE
BEST OF BRANDS. BEST OF FUN. BEST OF ENTERTAINMENT.” [Ibid.], the rating and critics’
appreciations like “Shopping Mall of the Year”, “Most admired shopping center of the year” and even
the social media links such as official Facebook or Instagram pages. All these factors reflect the
technological evolution and the impact of actual trends on people’s preference. The most obvious
fact is that the choice is huge today.
The modernization of the society and the development of its mentality may be analyzed
through a simple advertisement of a “dress” from such a shopping center. In the 19th century the
corsets were irreplaceable for ladies’ dresses and very popularized among them due to evidence of
thin waist and not only: “THE “VERY THING” FOR LADIES. For an elegant figure and good health.
Harness’ Electric Corsets. They cure the weak back. The chest is aided in its healthy development.”
[Ibid.] The pompous dresses of that century or the simple pretty dresses of the next one (the 20 th
century) reflect the importance given to materials and colors. Today - creativity has no limits,
especially in fashion; any possible shape of dress is accepted with admiration for sensationalism.
A special attention should be given to the suggestions of the ideological posters throughout
history. Such “advertisements” reveal important messages with social meaning and direct historical
references.
One of the most relevant example is the poster with “Uncle Sam”, whose initials serve as “a
common national personification of the U.S. federal government or the country in general that,
according to legend, came into use during the War of 1812 and was supposedly named for Samuel
Wilson. It was a popular symbol of the US government in American culture and a manifestation
of patriotic emotion.” [11] The idea is clear - military propaganda: „I WANT YOU FOR U.S. ARMY.
Nearest Recruiting Station.” [10] The same idea is suggested practically by each ideological poster:
„PUT FIGHTING BLOOD IN YOUR BUSINESS” [Ibid.], calling even women for recruitment:
„Longing won’t bring him back sooner...Get a war job! See your U.S. employment service.” [Ibid.]
The women are also “encouraged” to work in the fields during communism: “Keep the farms going
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while men are fighting. Join the Women’s Land Army. A vital war job…a healthy open-air life.”
[Ibid.] or “Find your war job. in industry-agriculture-business” [Ibid.].
A different kind of advertising implies the informative advertisements. Such ads are
unconditionally useful and really helpful, because they inform about something like how to prevent
a health problem or what to do in a situation of domestic violence. An example of such “positive”
advertisements could be even the encouragement to “recruit” into a noble profession. On the site
https://getintoteaching.education.gov.uk [12] UK Government reflects the impact and the importance
of teaching in our society in order to encourage youth to choose teaching as a future job. The slogan
is “Every lesson shapes a life.” [Ibid.], underlining the impact of an actual social problem common
for a lot of countries – the lack of teachers. The message is also meaningful and motivational –
“Inspire the next generation.” [Ibid.]
Finally, the advertising discourses examined above reflect the social, cultural, historical
problems and even psychological aspects of people from different times and countries. As a part of
our daily lives, advertisements are very suggestive in their messages, revealing knowledge, mentality,
attitudes and values that define a culture. The “power” of advertising language is so prominent, that
it is able to manipulate a whole world with hidden ideologies.
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PSYCHOLINGUISTIC BARRIERS TO THE APPLICATION OF THE
ENGLISH LANGUAGE IN DAILY COMMUNICATION: A NON-NATIVE
PERSPECTIVE.
Grajdean Sergiu, Master student,
University College London, England
Abstract. Communication is one of those terms that it is so inbuilt in our evolutionary process
and daily lives that it is often difficult to define. Merriam Webster Dictionary defines it as: “a process
by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs,
or behaviors”. What makes this process effective, especially when this occurs in a different language
than ours? “Effective” would be the case when we are understood, when our message is correctly
delivered and received by the person whom we are talking to. There are different barriers that can
hinder the communication to be effective. The barriers could be the sender’s fault, the receiver’s fault
or because of an unsuitable environment. This article talks about some of the barriers that impede the
sender, a non-native English speaker, to effectively deliver a message in an English native speakers’
environment.
Keywords: psycholinguistics barriers, non-native English, effective communication.

Introduction
Since 1970, researchers started to ask themselves what the psycholinguistic barriers are,
especially regarding international students when they come to an English-speaking country. The
National Association for Foreign Student Affairs (USA) has been casting doubt, for example, on
standardised tests such as TOEFL and IELTS since 1979. They have been asking if these tests are
enough and are a good predictor of a student to be functioning in an English academic and social
setting. A recent study from 2007 found that IELTS scores are not an adequate predictor of academic
success [12]. These results were compatible with other studies that suggested the same [6]. The
current literature suggests that getting a good score on a such a test is not necessarily a good predictor
of guaranteed success. This might be due to different causes, among which could be mentioned the
psycholinguistic barriers.
Psycholinguistic barriers
Effective communication requires paying attention to an entire process, not just the content of
the message. Differences between languages are natural and reflective of our cultural backgrounds.
Even though, they are an element of “pride” for each of us, sometimes these differences are barriers
to an effective intercommunication. Usually, linguists distinguish the following:
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-

Grammatical (Probably the most obvious example that we could bring here are the differences
between American and English way of spelling words).

-

Lexical (variations in language, dialects, accents. For example, “bulb” or “budget”
pronounced differently between Americans, Australians, English or Scottish).

-

Semantic (sometimes the words the meaning of the words we are being taught is totally
different in a native context; a funny example, no English young will use the word “weed”
with the sense that we know as “buruiana”).

-

Cultural (which is basically the frame that contains the above ones and within which all the
differences are born, developed and evolved)

Beside the linguistic barriers, there are psychological barriers that influence the effectiveness of our
communication, both consciously and unconsciously. To define what psychological barriers are, we
could put it simply as the influence of psychological state of both sender and receiver of the message,
which could create both an obstacle for effective communication, but also could facilitate the
communication. Some of the psychological barriers from our (sender of the message) part are:
-

Perception, viewpoints, attitudes and opinions (all this influence how we shape the message.
Talking to a peer such as a university student or a teacher influence our ways of delivering
the message).

-

Our emotional state (Even if we “hide” it extremely well, our emotional state will influence
our message. For example, when sad, unconsciously we might emphasize more negative terms
in our message, making it completely different from what we initially wanted to say). A recent
study from 2020 found that nonnative speaker who express themselves with high language
anxiety experience less success in a speaking test and vice versa, meaning that those
participants who experience low language anxiety presented higher rate of success at a
speaking test [1].

-

Perceived status differences

-

Closed mind (we must put ourselves in the other’s shoes and have a quick look of what the
other might hear from our message. We need to understand other’s perspective)

-

Distrust and defensiveness

-

Psycho-social factors (our cultural background, poor vocabulary, poor references of interest)

-

Nonverbal communication (hand movement, face expressions – smiling, frowning, blank,
body posture.

Sharing experience
Asking about 20 people, whose first language was not English, to identify some of the
emotions/psychological states they experienced when they found themselves in an English native
country, we identified the following common shared emotional states:
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-

Insecurity

-

Confusion

-

Possibility of being judged

-

Anxiety

-

Fear of sounding stupid

-

Using a wrong word by mistake

-

Being misunderstood

-

Sounding rude without knowing

-

Not knowing the implicit rules of communication (i.e.,” Please, redo this work” - is this just
a polite way of saying this was bad or the sender is genuinely happy with the work and only
makes suggestions for improvement)

-

The accent (feeling bad about our accent/inferiority complex)

-

Frustration (when you keep saying “What?” “Sorry”. “Sorry, what?”)

-

Embarrassment

The answers from my survey have a scientific back-up. A study from 2021 found that the anxiety that
non-native speaker experience while speaking English can result from many causes. How an
individual perceives her/himself in terms of his linguistic abilities such as vocabulary, grammar,
accent, pronunciation will impact directly of his levels of anxiety when speaking English. Same study
found out that the individual’s emotional state and personality also influence the level of anxiety
when speaking in a foreign language, in this case English [8]. This study confirmed the previous
research on how anxiety could impact the process of learning a new language. For example, these
findings have been anticipated by a study conducted in 1989 [7].
Reflections to overcome the barriers
The first step to overcome the barriers would be the process of “normalization”, or realisation that
that we all feel the same. These feeling are common and natural; therefore, the first step to overcome
them was to identify them and acknowledge that they are share by most of us.
Some of the potential actions to be taken to overcome the barriers include:
-

We have to acknowledge that these feelings are common.

-

Once acknowledged these, we must do something. First, we have to accept that we can change
some things; we have to accept that some things cannot be changed, and we have to be wise to
see the difference.

-

Things we can’t change: our accent, our socio-cultural background, we will make mistakes,

-

Things we can change: certainly, we will need to improve on many levels such as our cultural
background (find out about other’s perspective, about implicit aspects of a language) and
psychological state (inferiority complex). Some ideas how we could do so: Increase your
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vocabulary (including the native one): watch movies in original language (American English,
UK English). Read some journals (contemporary), paying attention to some slangs (you can read
some comments on social media to see what words they are using, have more interactive lessons.
-

We have to be wise to see the difference (mainly this comes with our cultural, intellectual and
emotional development).

-

At a more institutional level, a suggesting to restructure the learning methods where the focus is
more directed on flexibility to adapt quickly with changes occurring in the society, on more
interactive lessons, on using other channels such as movies for example, or even on methods of
using and teaching the plain language (simple and straightforward). These changes should not
come at the expense of the current quality of learning methods as we still need to possess a good
grammar, a rich vocabulary and a good understanding of the history of the language. They should
come as complimentary and they definitely should be tailor to each of us individual’s career
aspirations and interests.
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LES RAPPORTS PERE-ENFANTS DANS LES ROMANS BALZACIENS
/PERE GORIOT ET EUGENIE GRANDET
Maidan Doina, studente,
Faculté de Philologie, UST
Rezumat: În articol se menționează curentul cultural căruia îi aparțin romanele și importanța
pe care o au pentru opera lui Balzac. Se analizează caracterul relațiilor tată-fiică, se relevează
dragostea nesfârșită a tatălui - personajul Goriot față de fiicele sale, dar și despre cât de mult pot folosi
copii pe părinți, comportându-se necorespunzător față de ei. Se descrie relația dintre un tată autoritar
și dur - Grandet, lipsit de sentimente paterne și fiica – Eugénie, genul de persoană sinceră, naivă și
binevoitoare, ale cărei aspirații sunt distruse de interesele materialiste ale tatălui.
Cuvinte-cheie: relations détruites; père; enfants; filles, lavarice, argent, souffrance, sacrifice, attitude
indifférente, passion paternel.
Honoré de Balzac est un écrivain français du 19è siècle, dont le spécifique est qu’il place ses
personnages dans un milieu social et dans une époque dont il relate les caractéristiques dans son
œuvre et qui trait différents thèmes dans ses romans, comme: l’argent, le bonheur, l’amour, la réussite
ou le désir d’une vie meilleure.
La manière utilisée par Balzac, en parlant de ses personnages, est sûrement inspirée de la
réalité. D’après Berbéris, Balzac n’a rien inventé, il a créé ses personnages vis-à-vis des choses vues
dans le moyen social. Il confirme que Balzac a utilisé des personnes vivant à l’époque comme
modèles à ses personnages. « Vie privée, vie publique, on le sait de mieux en mieux, Balzac n’a
pratiquement rien inventé ; il a transposé et agrandi, déplacé dans le temps ou dans l’espace, rendu
plus signifiant en poussant à bout les composants ».[1,p.12)
Les romans Eugénie Grandet et Le Père Goriot illustrent les rapports père-enfants, et les
barrières qui les empêchent de les former. Par ses romans on souligne d’un côté le sacrifice d’un père
avec un amour fou, sans limite envers ses filles, c'est le père Goriot, mais qui comme récompense a
obtenu une relation froide de la part d’elles. De l’autre côté, on découvre une autre type de relation,
où le père est un tyran, manqué d’amour envers sa fille. Ce personnage est M. Grandet- un homme
qui aime plus l’argent que son propre enfant.
Le père Goriot est un roman qui aborde le thème de l’amour paternel pour ses filles qui est
mené jusqu'à la déraison. De même on parle du sacrifice d’un père dirigé par une passion folle pour
ses filles incontrôlables. Donc Balzac a formé une image typique du père qui s'est tout sacrifié pour
ses filles.
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Les relations parent-filles illustrées dans ce roman entre Goriot et ses filles relèvent une partie
négative en ce qui concerne l’attitude des filles envers leur père qui a sacrifié tout pour leur bonheur.
La relation de paternité du père vers ses filles est admirable et grandiose. Grâce à lui, qui leur a donné
une éducation, elles ont reçu un nom, une position dans la haute société. Mais, l’éducation, les
gâteries, les mariages qui sont à un niveau social plus élevés sont devenus la base des problèmes que
Goriot a eus. Berbéris estime que « Le martyre de Goriot est inséparable de l’accession de filles du
peuple aux splendeurs du grand monde » [ibid.p.360]
L'héroïsme du père Goriot consiste dans son sacrifice, et notamment cet homme a choisi ne
s’est plus marié pour être plus proche des ses filles. Il est devenu pour elles- mère et père, donc le
Goriot a élevé ses filles au nom d’un double statut, maternel et paternel.
De plus, il a préparé pour elles, un avenir plein de richesse et de confort, mais tout cela n’était
pas suffisant. Le père Goriot leur a offert tous ses biens et il est devenu un pensionnaire pauvre de
Vauquer.
En outre l'amour paternel de Goriot dénote sa dépossession qui est illustrée par ses actions qu’il
fait avec le but- d’obtenir l’amour et l’attention filiaux. Balzac souligne aussi la maltraitance du père
envers lui-même. Son désir folle d’obtenir l’amour de ses filles, l’a fait se sacrifier totalement pour
satisfaire les besoins illimités de ses filles en leur offrant sa richesse, son amour, et voire sa vie: « Je
leur ai donné ma vie, elles ne me donneront pas une heure aujourd’hui …» [3, p. 492]
Pendant la lecture, l’auteur souligne l'égoïsme des filles qui est devenu la cause de leur comportement
froid, insensible, apathique qu’elles le manifestent vis-à-vis de leur père. L'égoïsme et le désir fou de
gagner la haute position et l’attention du public, font qu’elles ont oublié de vraies valeurs qui forment
les personnalités. C’est pourquoi, Goriot est devenu victime de leur chantage affectif qui lui faisait
leur donner tout ce qu’il possédait. Les filles ont choisi mépriser leur père alors quand il était sans
aucun sou, et le vénérait quand celui était riche: «Elles se sont bien vengées de mon affection, elles
m’ont tenaillé comme des bourreaux. Elles avaient toutes les deux besoin de quelque chose, de
parures…, et je les donnais pour être bien reçu!… Elles commençaient à rougir de moi.» [ibid. p.
490]
Goriot était bienvenu dans la famille des filles tant qu’il avait de l’argent, mais en étant manqué
d'argent, ses gendres a mis une distance entre eux, c'est pourquoi le père voyait ses gendres les
coupables dans la relation froide avec ses filles: « …Je suis heureux père. Seulement mes deux gendres
se sont mal conduits envers moi. Je n’ai pas voulu faire souffrir ces chères créatures de mes
dissensions avec leurs maris, et j'ai préféré les voir en secret.»[(ibid. p. 216]
Pour Goriot, les filles sont sa faiblesse. Le seul bonheur pour lui, était de les voir heureuses,
satisfaites, c’est pourquoi leur malheur lui provoque de la souffrance, et son incapacité de l'aider l’a
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fait se croit un mauvais père: « Oui, je ne suis plus bon à rien, je ne suis plus père!... Crève, crève
comme un chien que tu es!»[ibid. p. 437]
Un rôle important dans la vie de Goriot l’a eu Eugène de Rastignac, fils d’une famille noble
qui en devient le témoin dans la relation froide manifestait de la part des filles envers le père et
l’attitude méprisant des pensionnaires, il a eu le désir d’aider le père et le protéger: « Qui vexera le
père Goriot s'attaque désormais à mois, répondit Eugène…Cette phrase fut un dénouement, Eugène
l’avait prononcée d’un air qui imposa silence aux convives. » [ibid.,p. 154]
Eugène est devenu pour Goriot comme un enfant, lui a pu donner l’amour et l’attention dont il avait
besoin.
Le père Goriot conserve son amour pour ses enfants comme un idiot, et exprès le père
transforme sa propre souffrance en bonheur pour ses filles, pour qu’elles puissent obtenir la
satisfaction de la vie, une vie plus colorée, pleine de conforte, qui a provoqué au contraire la formation
des filles irresponsables, égoïstes, avares, avides, parce que pour elles , la nouvelle vie, pleine de luxe,
conforte est devenue la cause de leur chute, puisqu’elles n’ont pas été capables de se débrouiller avec
tout le bonheur qu’elles avaient reçu. Balzac nous a présenté des filles qui ne fait que de chercher les
plaisirs dans la vie et cela à n’importe quel prix.
L’argent est devenu pour elles une idole dont elles avaient des faiblesses. Donc, le roman nous
révèle que la relation du père face aux besoins de ses deux filles a contribué à leur destruction sur le
plan moral et matériel, et notamment le père Goriot exprimait son amour par l’argent et ses filles
considéraient cela un acte d’amour.
L ‘essence de son amour paternel qui pour ses filles est devenu l’argent, a provoqué la tragédie
dans la formation de ses personnages. La phrase suivante: « Moi seul ai causé les désordres de mes
filles, je les ai gâtées, je leur ai toujours permis de satisfaire leurs fantaisies de jeunes filles. »[ibid.p
493] reflète le regret de père envers son incapacité d'élever des filles capables d’exprimer la pitié, la
compassion, l’amour vers lui-même. Goriot apprend qu’il a échoué dans l'élévation de ses filles, en
se considérant le seul coupable: « Elles sont innocentes, mon ami !.. .Tout est de ma faute, je les ai
habituées à me fouler à pieds. J’aimais cela, moi. Ça regarde personne, ni la justice humaine, ni la
justice divine. » [ibid., p.492]
Balzac a créé un personnage sans filles sur le plan pratique, car celles-ci ne viennent que pour
créer des désordres ou quand elles avaient des problèmes avec l’argent. Elles ne viennent pas à
l’enterrement, celui qui l’a passé dans la dernière route était Eugène de Rastignac: « …détermina chez
Rastignac un accès d’horrible tristesse,…il regarda la tombe et y ensevelit sa dernière larme de jeune
homme. .Rastignac, resté seul, fit quelques pas vers le haut du cimetière et vit Paris… » [ibid.,p 524]
En effet, le père Goriot est un père qui vivait l’enfer, parce que: « Pour un parent, l’enfer c’est d'être
sans enfants…» [ibid.p 483]
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Si dans Le Père Goriot, l’argent a joué un rôle décisif pour les filles de Goriot et qui a produit
la destruction d’une relation sacre - père-enfants, alors dans Eugénie Grandet, celui qui était avide,
c’était le père, et notamment il est devenu la cause d’une relation froide, dénuée d’amour.La relation
père-fille qui persiste dans ce roman prend un aspect compliqué et délicat, parce que les principes de
la vie du père sont liés à l’argent et cela a créé un personnage avare , qui vit dans ce prison d’où il ne
peut pas sortir , à cause du fait que son âme a été bien attirée par l’argent, ce qui est reflété dans son
mode de vie . Même s’il était un homme riche, il a choisi vivre dans la pauvreté, ce qui dénote sa
dépendance et passion envers l’argent:
« ... la maison à monsieur Grandet, cette maison pâle, froide, silencieuse, Ce jour-là seulement
Grandet permettait qu’on allumât du feu dans la salle, et il le faisait étendre au trente et un mars»
[2, p 30-35]
Grandet est un personnage avec un caractère très fort, qui règne comme un tyran sur son
entourage, c’est pourquoi dans la maison était présenté une atmosphère stressante. La gravité du
problème de l’avarice de Grandet consiste en fait que l'argent est devenu plus important que la relation
avec sa fille. Il a choisi avoir soin de son enfant- argent: « Eugénie posait des pièces sur une table et
il restait des heures entières les yeux attachés sur elles, comme un enfant, qui au moment où il
commence à voir, regarde avec étonnement le même objet, et comme à un enfant, il lui échappe un
sourire. » [ibid. p.321-322] en oubliant que autour de lui se trouve une personne vie qui en réalité à
besoin de ses caresses et ses attentions qui sont très important pour un enfant, et notamment pour une
fille qui comme nature est plus sensible.
Eugénie en rapport avec la relation de son père, a commencé à dépêcher la peur qu’elle sentait
envers lui, avec l’arrivée de Charles, son cousin: « -Si ton père s'aperçoit de quelque chose dit Mme
Grandet, il est capable de nous battre./ -Eh bien !Il nous battra, nous recevons des coups à genoux».
[ibid. p.130] Alors Eugénie a pris l'audace d'actionner avec hardiesse contre son père pour montrer
l’affection à l'égard de son cousin. Parallèlement Eugénie est présenté comme une fille qui a réussi à
garder une affection pour son père: « Elle fut sublime de soins et d’attentions pour le vieil homme».
[ibid. p 319] même s'il a eu un comportement de tyran envers elle et toute la famille, ce qu'il ne peut
supposer. Cette affection de sa part est manifesté quand le père était près de la mort, elle a pris avoir
soin de lui, même si Grandet continuait avoir une attitude froide envers elle, et son amour fou ne
cessait pas être exprimer envers l'argent, en le faisant un malade psychique: « Quand il pouvait ouvrir
les yeux, où toute sa vie s’était réfugiée, il les tournait aussitôt vers la porte du cabinet où gisaient
ses trésors en disant à sa fille: – Y sont-ils? y sont-ils? d’un son de voix qui dénotait une sorte de
peur panique. - Oui, mon père. – Veille à l’or, mets de l’or devant moi».[ ibid. p.321]
N'ayant pas que le père était avare, il aimait sa fille, en essayant lui arrêter son affection par
l'argent. Il a pris l'habitude de lui donner chaque année une pièce d'or : « Le matin, monsieur Grandet
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… était venu la surprendre au lit, et lui avait solennellement offert son présent paternel, consistant,
depuis treize années, en une curieuse pièce d’or».[ibid.p 42-43]. Mais, la passion et la dépendance
pour l'argent ont été plus fort imprimées dans l'âme de père, c'est pourquoi il a pris une attitude
malade, en étant prêt de tuer Eugénie a cause du nécessaire de Charles qu'il voulait le posséder.- Le
bonhomme voulut prendre son couteau pour faire sauter un morceau de couvercle… le tonnelier, qui
avait tout à la fois l’œil à sa fille et au nécessaire, la repoussa avec tant de force en « tendant le bras
qu’elle alla tomber sur le lit de sa mère». [ibid.p 306]
Pendant la lecture, l’auteur veut souligner une relation toxique formait entre Grandet et sa
fille, une relation père-enfant qui n’a pas pu se développer dans les meilleures directions de la vie.
Une relation nocive et venimeuse qui n’a pas pu avoir la possibilité d’exister, une relation froide
émanait de la part du père qui a changé sa fille avec un autre enfant, qui est devenue l’argent.
Il y a de la tristesse dans les deux rapports-père-enfant, c’est une tristesse qui est marquée par
la solitude. En comparant les rapports entre Grandet et Goriot, on a établi une grande différence.
Goriot est le personnage tragique du roman à cause du manque d'amour dans sa vie, Grandet est le
personnage qui provoque la tragédie dans la vie des autres. En ce qui concerne les trois filles, elles
sont différentes et les trois ont des relations différentes avec leur père.
✓

Eugénie Grandet est présentée comme un personnage romantique, qui obéit à son père en

tout jusqu’au moment où elle donne ses pièces d’or à son cousin et qui a mis le prêt dans sa vie sur
les valeurs comme l’amour, le bonheur dont elle ne pouvait pas avoir partie.
✓

Anastasie et Delphine sont des personnages défavorables, néfastes, des femmes cupides et

avides dont le but de la vie est de vivre une vie pleine de confort, une vie qui appartient aux vagues
personnes de la haute société, en oubliant de leur père.Mais ce qui les unit, est que toutes les trois
filles on fait des mariages de raison
•

Eugénie s’est mariée pour ne pas vivre seule et rester jeune fille.

•

Anastasie et Delphine se sont mariées pour pouvoir faire partie de la haute société.
À la fin de cette étude faite envers les rapports père-enfants, nous avons vu des personnages

différents avec des priorités différentes, ce qui les forme comme des personnalités. Dans les deux
romans cités on essaye de présenter les rapports père-enfants et leur amour. Entre Eugénie Grandet
et son père domine une relation froide et apathique, mais entre le Père Goriot et ses filles est formait
une relation mis jusqu’à la déraison de la part du père et une différence totale de la part des filles.
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CHALLENGES AND POTENTIAL OF ONLINE DICTIONARIES IN
DEVELOPING ENGLISH LEARNER’S VOCABULARY
Tulbure Veronica,
Faculty of Philology, TSU
Rezumat: In articol sunt abordate unele aspecte legate de lexicografia limbii engleze. Este
prezentat un studiu detaliat al particularităților dicționarelor digitale. Totodată, sunt identificate
tipurile dicționarelor digitale cu impact, de calitate și relevate avantajele și punctele slabe ale utilizării
dicționarelor electronice în studiul limbii străine. Astfel, este valorificat potențialul didactic al acestor
dicționare și menționate unele provocări și modalități în căutarea sensurilor cuvintelor.
Key-words: challenge, dictionary, vocabulary, bilingual, advantage.

Introduction
In this globalized era of information technology, the use of technology in classroom especially
in language learning is seen as the next ‘it’ phenomena in the field of education. As technology has
advanced, the number of functions available in electronic dictionaries has also increased. Many
models are equipped with text-to-speech and text-to-speech capabilities, interactive vocabulary
games, computers and data transport.
A dictionary or lexicon is a lexicographical work that includes a significant part of the words
of a language, a dialect, a field of science, literature, art, etc., placed in a certain order (usually
alphabetical), generally having the definition the meanings of the word together with pronunciation,
etymology and other information, or a list of words accompanied by their translations into another
language.
Among the common tool used by learners in a language classroom is the dictionary.
Nowadays, dictionary has come in various types and among the widely used are the e-dictionaries.
An electronic dictionary is a dictionary whose data exists in digital form and can be accessed
through a number of different media. Electronic dictionaries can be found in several forms, including
software installed on a computer on tablets or desktops, mobile applications, applications web and as
a built-in function of e-readers. They can be free or for a fee [1].
Electronic (E-D) dictionaries do not have a long history, they were invented decades ago back
then, but due to their remarkable facilities and particular abilities, they have become popular very
quickly. The first electronic dictionary was launched on the Japanese market in 1979, under the name
of Pocket Electronic Translation Machine. Throughout the mass production of dictionaries electronic,
the paper dictionary market has deteriorated during the 1980s and 1990s.
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More recently, electronic dictionaries have become available for mobile devices, such as
smartphones and tablet computers, although functions on these devices are not as varied or as
complex as the functions found in conventional portable dictionaries. Among the most significant
advantages of electronic dictionaries are: fast translation capability, word pronunciation, efficient
data transport, high portability and compact dimensions [6].
Nowadays, due to the needs of people in different fields and specialties, electronic dictionaries
can be classified into the following types: thesaurus, thesaurus antonyms, dictionary of pleonasms,
dictionary of spellings and amorphous, dictionary of spelling, dictionary of expressions and phrases,
dictionary of neologisms, dictionary of geographical terms, dictionary of archaisms, dictionary of
literary terms, dictionary of themes and symbols, dictionary of philosophy etc.
We have in use the most of used dictionaries:
➢ bilingual –have words in two languages. Designed specially for language learners.
➢ monolingual –written in one language. Used by native speakers and competent speakers.
➢ monolingual learners –written in the target language. They use a simplified language.
➢ production dictionaries –contains group words in topic areas.
Both bilingual and unilingual dictionaries can be general and special.
•

General dictionaries represent the vocabulary as a whole.

•

Special dictionaries may be further subdivided depending on wether the words:

- a re chosen according to the sphere of human activity in wich they are used (e.g. technichal
dictionaries);
- the type of the units themselves (e.g. phraseological dictionaries);
- relationships existing between them (e.g. dictionaries of synonym).
One of the most interesting dictionaries are Visual Dictionaries, because they contain not
only words but also images that are active, animated and have a meaningful legend.
They are attractive because the explanation of the searched word looks like a moving atom or
molecule, and each part of the sentence has its own color and the explanation is understandable to
everyone.
We would like to mention the most useful and interesting on-line dictionaries in no particular
order.
Merriam-Webster: One of the most respected print dictionaries also has a website for your
convenience. It’s made up of a typical dictionary, a thesaurus, a Spanish to English translation,
etc. (https://www.merriam-webster.com) [3]
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Cambridge Dictionary: The Cambridge Dictionary is another well-respected print dictionary
with a lot of history behind it that has a web counterpart. The online version is made up of
four dictionaries: the Cambridge Dictionary of American English, the Cambridge Learner’s
Dictionary, the Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs and the Cambridge
International Dictionary of Idioms. It’s a big website that you might want to explore if you’re
looking for one of the more serious online dictionaries. (https://dictionary.cambridge.org/us/)
Urban Dictionary: Laugh if you want, but this is a valuable tool if you come across some
slang you’re not familiar with. If that’s what you need to learn, this is one of the online
dictionaries you’ll benefit most from. Just be wary about going on too many random
searches… (https://www.urbandictionary.com)
MacMillan Dictionary: It is ideal for different English language learners with games,
resources, etc. (https://www.macmillandictionary.com)
Collins Dictionary: Collins publishes monolingual English and bilingual English-Spanish
dictionaries, thesaurus, synonym dictionaries, etc. (https://www.collinsdictionary.com/es/)
Oxford: This is an institution in the universe of dictionaries. The digital version for English
language learners is ideal for students. It includes links to advanced learners, American
version, Practical English Usage, Academic English, Collocation Dictionary, etc.
(https://www.oxfordlearnersdictionaries.com) [2]
Contribution of dictionaries
At school or on the go, the electronic dictionary solves various problems, such as to find a
word, or phrases, as it acts as an automatic translator for the user. He has easy access to rich resources
of vocabulary and words, present a paperless media and easy and intuitive to use.
▪

As for paper dictionaries, they have the following benefits:

- compiled by professionals based on reliable sources of information;
- dictionary entries contain complete information, all grammatical forms, fixed expressions used with
each word;
- to search for the right word in a paper dictionary, parallel other words are also mentioned;
- healthier for the eyes;
- more beautiful to read paper.
▪

But let's not idealize paper dictionaries, because they also have their limitations:

- slow updating dictionary entries;
- low search speed;
- large volume (requires a lot of space).
The structure of the dictionary plays an important role rather than the features within the
dictionary. In addition, due to the ease of use and instructiveness of e-dictionaries can benefit both
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teachers and students when its potential is being recognized. Besides that, Lew (2010) emphasizes
that e-dictionaries and printed dictionaries have the same function: to answer the specific needs which
normally arise in a non-lexicographic situation [7]. Hence, e-dictionaries are the perfect platform to
learning a language as it contains sound, video and animation.
Besides that, e-dictionaries motivate EFL students’ achievement in vocabulary learning as it
is amusing and bring satisfaction in learning.
-more information in one place;
-the possibility to listen to the information;
-high search speed;
-portability.
Among the limits of e-dictionaries we can mention:
-not very high quality;
-electricity dependence;
-availability of internet access.
Thus, the electronic dictionary can be used online/offline and has become a source of
extremely useful information. The computer industry of dictionaries and other lexicographic
resources they took on a scale hard to imagine a few decades ago. Millions of users (programmers,
translators, linguists, etc.) are looking for information necessary for communication, refinement,
accuracy. The Internet is the tool and virtual space, where these changes spectacular unfolds under
the eyes of contemporaneity, and the latest achievements are due and electronic lexicographic
projects, which represent impactful intellectual products [4].
The analysis of online dictionaries, as well as the analysis of the language of the Internet could
constitute the subject of extensive research, for which you must train specialists and train in the
activity of browsing and searching for information of this kind displayed in electronic format. In
future libraries digital (virtual) lexicographic sources will have a place of honor. Today, many team
specialists from all over the world are involved in the development of thesaurus-type dictionaries,
encompassing as much information as possible and therefore being able to serve as many categories
as possible helpful. The electronic company is fast moving towards the development of a total
dictionary or mega dictionary, meaning an all-encompassing dictionary.
Finally, we deduce that for the framing of a person in the contemporary world, it is difficult
to imagine without dictionaries. They are the primary basis of knowledge and research. Thanks to
them we have free access to information, to understand the relationship between words and to
discover the essence things. The possibility to use different dictionaries depending on the stage of
accumulation of Linguistic knowledge is of real benefit to all.
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DIVERSITATEA ȘI PARTICULARITĂȚILE ECOLOGICE ALE
FAUNEI DE VERTEBRATE DIN OR. CHIȘINĂU
Andriuc Marina, masterand UST
Catedra Biologie animală, Universitatea de Stat din Tiraspol

Biodiversitatea reprezintă condiţia primordială a existenţei civilizaţiei umane şi asigură
suportul vieţii şi al dezvoltării sistemelor socio-economice. În ecosistemele naturale şi seminaturale
există conexiuni intra – şi interspeciﬁce, prin care se realizează schimburile materiale, energetice şi
informaţionale ce asigură productivitatea, adaptabilitatea şi rezilienţa acestora. Aceste interconexiuni
sunt extrem de complexe, ﬁind greu de estimat importanţa ﬁecărei specii în funcţionarea acestor
sisteme şi care pot ﬁ consecinţele diminuării efectivelor acestora sau a dispariţiei lor [4].
Există un şir de lucrări în domeniul studierii biodiversităţii urbane, care pot fi considerate drept
repere teoretice în studierea diversităţii faunistice şi anumitor aspecte ecologice ale acestea. Multe
specii (mamifere, păsări, nevertebrate) au urmat omul în aşezările lui, adaptându-se condiţiilor
ecologice specifice [1]. Conform datelor prezentate de Sundseth şi Ralymaekers (2006) în 32 de oraşe
cercetate în Europa, au fost identificate 97 de habitate specifice faunei urbane [4].
Asigurarea supravieţuirii pe termen lung a sistemelor ecologice, menţinerea biodiversităţii
urbane determină stabilitatea ecologică a ecosistemelor naturale din oraş, care la rândul lor asigură
condiţiile optime de trai a populaţiei municipiului [4].
Studiul vertebratelor din ecosistemele naturale şi antropizate ale Republicii Moldova, s-a
efectuat sumar şi sporadic. Pentru monitorizarea stării, de fapt a ecosistemelor antropizate, este
necesară studierea vertebratelor adaptate pentru acest habitat, care constituie una din verigele în
desfăşurarea ciclului de viaţă.
Materiale și metode
Cercetările au fost realizate în perioada 2015-2020 în cadrul zonelor verzi a orașului. Sectoarele
de cercetare au fost teritoriile parcurilor urbane fondate pe baza unor masive de pădure: La Izvor, și
Valea Râșcanului.
Parcul La Izvor a fost fondat în 1972 pe strada Calea Ieşilor. Zona parcului este de aproximativ
150 hectare. Este adiacent străzii Calea Ieşilor şi situat în sectorul Buiucani al Chişinăului (Bariera
Sculeni). Parcul La Izvor este considerat unul dintre cele mai tinere din mun. Chişinău. A doua zonă
de cercetare de bază a fost parcul Valea Râşcanului, fondat în anul 1970. Suprafaţa totală a parcului
constituie 32 de hectare. Parcul este despărţit în două părţi de strada Aleco Russo care îl intersectează.
În ambele părţi ale parcului sunt prezente bazine acvatice.
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Monitorizarea vertebratelor s-a desfășurat astfel încât să fie obținute date concludente
referitoare la toate categoriile de animale vertebrate posibil a fi prezente în zonele de studiu și în
teritoriile cu construcții adiacente parcurilor. Monitorizarea speciilor de mamifere s-a efectuat prin
metoda transectelor liniare, a căutării active și a stațiilor de urme. Evaluarea prezenței s-a realizat atât
pe baza urmelor lăsate de animale (excremente, urme pe pământ, rămășițe, galerii, etc.), cât și
observări directe.
Metoda transectelor constă în confirmarea semnelor de prezenţă, oferind informaţii privind
distribuţia speciei și dacă activităţile sunt standardizate şi adaptate pentru a conduce un studiu de
monitorizare, metodele pot să fie utilizate pentru a obţine informaţii (indicii) privind abundenţa
indivizilor [2]. Pentru metoda transectelor este posibilă identificarea a diferiţi indivizi per transect
prin măsurarea urmelor proaspete pe zăpadă sau noroi. Astfel, datele pot fi tratate ca prezenţa/absenţa,
ori ca număr absolut de indivizi diferiţi identificaţi în timpul parcurgerii unui anumit transect [3].
Rezultate și discuții
Animalele vertebrate prezintă un component indispensabil al oricărui ecosistem, chiar și cel
urban, diversitatea şi abundenţa cărora indică asupra stării acestuia. Pe parcursul perioadei 20152020, în ecosistemul urban Chișinău au fost depistate 95 de specii de animale vertebrate, care aparţin
la 4 grupuri sistematice: Mammalia – 17 specii, Aves - 65 specii, Reptilia – 4 specii, Amphibia - 9
specii. Teritoriile de bază în cadrul studiului dat au fost parcurile urbane La Izvor și Valea
Râșcanului.
Teriofauna urbană (Chișinău) reunește 17 specii de mamifere sau cca 24,3 % din teriofauna Republicii
Moldova. Mamiferele din zona de cercetare aparţin la 4 ordine: Insectivora, Chiroptera, Rodentia și
Carnivora (tab. 1). În cadrul parcului La Izvor au fost identificate toate 17 specii de mamifere
(sectorul Buiucani), iar în parcul Valea Râșcanului au fost semnalate numai 12 specii. Speciile,
Crocidura suaveolens - chiţcan-mic-cu-dinţii-albi, Nannospalax leucodon – orbete, Apodemus
flavicolis - şoarece gulerat, Ondatra zibethicus - bizam și Vulpes vulpes – vulpe, nu au fost observate
în cadrul parcului Valea Râșcanului (sectoarele Ciocana/Râșcani).
Tabelul 1
Structura taxonomică a mamiferelor în cadrul ecosistemelor urbane
Ordinul
Insectivora

Familia
Erinaceidae
Talpidae
Soricidae

Specia
Erinaceus roumanicus – arici
dunărean
Talpa europaea – cârtiţa
Sorex araneus – chiţcan comun
Crocidura suaveolens - chiţcanmic -cu-dinţii-albi
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La Izvor
+

Valea
Râșcanului
+

+
+
+

+
+
-

total
Chiroptera

3
4
4
3
Vespertilionidae Vespertilio murinus – liliac
+
+
bicolor comun
total
1
1
1
1
Rodentia
Sciuridae
Sciurus vulgaris - veveriţă
+
+
Myoxidae
Muscadinus avellanarius - pârş
+
+
de alun
Dryomis nitedula – pârși de
+
+
pădure
Spalacidae
Nannospalax leucodon – orbete
+
Muridae
Rattus norvegicus -şobolan
+
+
cenuşiu
Mus musculus - şoarece de casă
+
+
Apodemus sylvaticus - şoarece de
+
+
pădure
Apodemus flavicolis - şoarece
+
gulerat
Cricetidae
Clethrionomys glareolus +
+
şoarece scurmător
Ondatra zibethicus - bizam
+
total
5
10
10
7
Carnivora
Canidae
Vulpes vulpes – vulpe
+
Mustelidae
Mustela nivalis - nevăstuică
+
+
total
1
2
2
1
4
11
17
17
12
Analiza modului de viaţă a mamiferelor din parcurile urbane arată, că reprezentanţii clasei pot fi
grupaţi în 5 grupe ecologice: terestre, arboricole, geobionte, zburătoare şi semiacvatice (fig.1).

Fig. 1. Repartizarea teriofaunei urbane conform grupelor ecologice, %
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Modul de viaţă terestru este caracteristic pentru majoritatea mamiferelor din zona de cercetare.
Unele din ele sunt formele terestre de suprafaţă, adică toate procesele vitale se petrec pe sol: nutriţia,
reproducerea, creşterea puilor. Grupul mamiferelor terestre de suprafaţă reuneşte numai 3 specii, ceea
ce reprezintă 17,6 %. Mamiferele terestre geofile folosesc ascunzișuri din sol, în care se odihnesc, se
ascund de răpitori, cresc puii. Mamifere geofile din zona de cercetare reunesc 7 specii sau 41,2 %.
Urmează grupul formelor arboricole, ce trăiesc în coronamentrul copacilor. Grupul dat reunește 3
specii din teriofauna urbană, ceea ce reprezintă 17,6 %. Din mamiferele geobionte (subterane) în
cadrul ecosistemelor urbane sunt prezente 2 specii sau 11,8 %. Formele zburătoare și semiacvatice
din cadrul zonei de cercetare reunesc câte o singură specie ceea ce constituie câte 5,9 %.
Preferinţa mamiferelor din cadrul ecosistemelor urbane pentru modul de viaţă terestru poate fi
lămurită prin aceea că, suprafaţa solului şi straturile lui superficiale prezintă pentru animale un mare
spectru de obiecte nutritive, cum sunt: diferite părţi a plantelor ierboase (frunze, semințe, tulpini,
rizomi, bulbi), insecte şi larvele lor, râme, moluşte etc. În acelaşi rând solul oferă ascunzişuri și
adăposturi pentru o parte de mamifere terestre. Unele specii de mamifere sunt frecvente și în cadrul
sectoarelor cu construcții, mai ales pe timp de noapte. Aceștea sunt: ariciul, șobolanul cenușiu,
șoarece de casă, liliacul bicolor comun. În cadrul sectoarelor date speciile de mamifere sus numite
găsesc sursele alternative de hrană legate de activitatea umană.
În cadrul ecosistemelor urbane ale orașului Chișinău fac apariţia cca 65 de specii de păsări.
Clasa Aves din zona de cercetare este reprezentată prin 12 ordine: Ciconiformes, Anseriformes,
Galliformes,

Gruiformes,

Charadriiformes,

Columbiformes,

Cuculiformes,

Strigiformes,

Apodiformes, Caraciiformes, Piciformes, Passeriformes (fig.2). Ordinul Passeriformes este cel mai
numeros, reunind 42 de specii sau 64,6 %, ce aparţin la 17 familii.
În cadrul parcului La Izvor au fost semnalate toate speciile de păsări evidențiate în rezultatul
cercetărilor. În cadrul parcului Valea Râșcanului numărul păsărilor este mai redus, prezentând 54 de
specii. În cadrul parcului Valea Râșcanului nu au fost observate speciile de păsări din familia
Ardeidae.
Acestea sunt 2 specii de stârci: Nycticorax nycticoras - stîrc de noapte și Ardea cinerea - stîrc cenuşiu.
Lacurile din cadrul parcului sunt puternic poluate și autrofiate, ce a dus la reducerea ihtiofaunei, care
prezintă sursa nutritivă de bază a speciilor date. Tot din cauza acesta lipsesc și speciile Larus
ridibundus – pescăruş râzător și Alcedo athis – pescăruş albastru. Nu au fost observate și speciile care
preferă spațiile mai deschise de dimensiuni mari, cămpuri, poiene sau rariști, cum sunt: Upupa epops
– pupăză, Alauda arvensis-ciocârlie de câmp, Galerida cristata – ciocârlan, Lanius collurio –
sfrîncioc roşietic. La fel nu a fost semnalată prezența speciei Remiz pendulinus – boicuş, care
necesită condiții speciale legate de confecționarea cuiburilor (prezanța copacilor de salcie pe crengele
cărora sunt construite cuiburile și care servesc și ca material de construcție – puful salciei). Condițiile
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acestea lipsesc în cadrul parcului Valea Râșcanului. Nu a fost semnalată în cadrul sectorului dat și
specia Corvus corax – corb. Suprafața parcului Valea Râșcanului este de 5 ori mai mică decât parcul
La Izvor și zona este puternic antropizată – este zona de recreație cu terenuri de joacă, sportive etc.

Fig.2. Structura taxonomică a ornitofaunei urbane, %
Analiza ecologică a ornitofaunei urbane arată că, păsările de pe teritoriul dat aparțin formelor
de: păsări arboricole, păsări de spaţii deschise şi păsări acvatice (tab. 2). Păsările arboricole
reprezintă cel mai reprezentativ grup, deoarece zona silvică a parcurilor oferă o gamă largă de
habitate.
Rezultatele studiului asupra herpetofaunei urbane au relevat prezența a 9 specii de amfibieni Triturus cristatus - triton cristat, Triturus vulgaris - triton comun, Bombina bombina – izvoraș cu
abdomen roșu, Bufo bufo – broască râioasă brună, Bufo viridis – broască râioasă verde, Pelophylax
ridibundus – broască mare de lac, Pelophylax lessonae – broască mică de lac, Rana dalmatina –
broască roșie de pădure, Hyla arborea – brotăcel și forma hibridă Pelophylax kl. esculentus- broască
comestibilă.
Tabelul 2
Grupele ecologice a ornitofaunei urbane
Grupe ecologice

Nr. de specii
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% din nr.
total

% în cadrul
grupului
ecologic

Păsări arboricole

terestre - 10
50

căţărătoare - 7

20,0
76,9

zburătoare - 33
Păsări de spaţii deschise

8

Păsări acvatice
7
Total

14,0
66,0

zburătoare - 8

12,3

100

de ţărm - 3

10,8

42,9

înotătoare - 4
65

57,1
100

-

Printre reptile au fost găsite 4 specii - Emys orbicularis - broască țestoasă de baltă, Lacerta
viridis – șopârlă verde, Lacerta agilis - șopârlă ageră și Natrix natrix – șarpe de iarbă.
Astfel, fauna amfibiană este destul de bine reprezentată în cadrul ecosistemelor urbane. În
parcul La Izvor au fost observate toate speciile menționate de amfibieni și forma hibridă. În cadrul
parcului Valea Râșcanului nu a fost observate speciile broască râioasă brună (Bufo bufo) și broasca
roșie de pădure (Rana dalmatina).
Din numărul de reptile observate, în cadrul parcului Valea Râșcanului nu a fost observată specia
broasca țestoasă de baltă (Emys orbicularis), fiind o specie rară în Republica Moldova și inclusă în
Cartea Roșie a țării.
Această diversitate destul de ridicată a herpetofaunei se datorează sectoarelor verzi și bazinelor
acvatice cu o suprafață lor relativ mare din cadrul parcurilor, care oferă adăpost favorabil și condiții
de reproducere pentru majoritatea speciilor de amfibieni și reptile.
Putem meționa că o mare parte de specii din herpetofauna urbană sunt specii comune, cum sunt:
șarpele de iarbă (Natrix natrix), șopârla ageră (Lacerta agilis), broasca râiosă verde (Bufo viridis),
brotăcelul (Hyla arborea), broască mare de lac (Pelophylax ridibundus), broască mică de lac
(Pelophylax lessonae), broasca roșie de pădure (Rana dalmatina). Aceste specii se întâlnesc destul
de des, mai ales speciile de amfibieni în perioada de reproducere.
Pentru reptile din zona de cercetare sunt caracteristice 4 tipuri de habitate: bazine acvatice, zone
palustre, spații împădurite şi spaţii aride. Bazinele acvatice ca habitat preferat sunt caracteristice
pentru: Emys orbicularis – broasca ţestoasă de baltă. În cadrul zonelor palustre mai des este întâlnit
Natrix natrix – şarpele de casă. Spațiile împădurite ca habitat preferenţial sunt caracteristice pentru
Lacerta viridis – şopârla verde. Preferinţele pentru zonele aride prezintă Lacerta agilis – şopârla
ageră.
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Cu regret, situaţia herpetofaunei, în cadrul ecosistemelor urbane este deplorabilă nu numai din
cauza distrugerii şi poluării habitatelor (zona parcurilor este folosită pentru recreația populației:
plimbare, scaldatul, pescuitul etc.), dar şi din cauza atitudinii superstiţioase a populaţiei care este
frecventă în cadrul zonei de cercetare. Astfel, şărpii sunt omorâţi pe loc, fără nici un pretext, din
simplul motiv că aceştia par a fi periculoşi, sau neplăcuţi la înfăţişare. Șopârlele, la fel sunt prinse de
oameni și chinuite. Broaștele testoase, deseori sunt căpturate de oameni care îi comercializează ca
animale de companie.
Amfibienii din cadrul ecosistemelor urbane aparțin la 3 grupe ecologice: acvatico-terestre,
terestro-acvatice și arboricole. Formele acvatico-terestre o mare parte a ciclului vital îşi petrec în
mediul acvatic. Grupului dat este cel mai numeros în cadrul zonei de cercetare, reunind 5 specii sau
55,6 %. Aici se referă speciile: Triturus cristatus – triton crestat, Triturus vulgaris – triton comun,
Pelophylax ridibunda – broasca mare de lac, Pelophylax lessonae – broasca mica de lac și Bombina
bombina – izvoraş cuabdomen roşu.
Urmează grupul amfibienilor terestro-acvatice, care sunt prezenţi în bazine acvatice, în special,
în perioada de reproducere. Grupul dat reuneşte 3 specii sau 33,3 %. Acestea sunt: Bufo bufo – broasca
râioasă brună, Bufo viridis – broasca râioasă verde și Rana dalmatina – broasca roşie de pădure.
Grupul de amfibieni arboricoli, din cadrul ecosistemelor urbane, prezintă o singură specie, ceea
ce constituie 11,1 % şi aceasta este specia Hyla arborea – brotăcel. Brotăcelul mult timp îşi petrece
pe vegetaţie arboricolă, revenind în bazinele acvatice în perioada de reproducere.
Habitatele identificate în zona de cercetare sunt supuse unor presiuni antropice semnificative,
exercitate în special prin prezența unui nimăr mare de oameni în cadrul parcurilor: plimbări, pescuit,
scaldatul, activitatea de recreație, etc. Analizând componența specifică a faunei vertebrate din zona
de cercetare putem constata că, o mare parte din specii de vertebrate prezente în teritoriu sunt specii
adaptate la viața în terenuri antropizate și sunt rezistente la impactul antropic exercitat în ecosistemul
dat. În această categorie sunt incluse majoritatea paseriformelor, columbiformele, galiformele,
rozătoarele.
Speciile sinantrope, caracteristice zonelor locuite, care se remarcă printr-un grad crescut de
adaptabilitate la impactul antropic, astfel încât populațiile acestor specii înregistrează cele mai mari
efective din zona analizată. Dintre acestea menționăm speciile: Corvus frugilegus, Pica pica, Passer
domesticus, Sturnus vulgaris, Corvus monedula, Hirundo rustica, Delichon urbica, Rattus
norvegicus, Mus musculus.
Reieșind din rezultatele cerectărilor propunem un șir de recomandări pentru monitorizarea
populațiilor anumitor specii de vertebrate din zonă. Pentru a proteja şi a menţine efectivele
populaţiilor de vertebratelor din zona de cercetare se recomandă:
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•

popularizarea informaţiilor despre speciile rare de vertebrate din zonă şi despre importanţa lor
în cadrul ecosistemelor urbane;

•

informarea populaţiei despre impactul poluării mediului cu gunoiul menajer;

•

interzicerea capturării şi nimicirii şopârlelor, şerpilor, broaştelor ţestoase.
• amplasarea căsuţelor artificiale pentru păsările sinantrope din zonă, consumătoare de insecte
(piţigoi, ciocănitori, ţoi, silvii, cojoaică, graur, vrăbii);
• depozitarea deşeurilor menajere în tomberoane închise şi scoaterea lor regulată din zonă
pentru a preveni creşterea efectivelor păsărilor din familia corvidelor şi unor rozătoare, cum
sunt şobolanul Rattus norvegicus şi şoarece de casă Mus musculus.

Concluzii
1. Pe parcursul perioadei 2015-2020, în cadrul ecosistemelor urbane or. Chișinău au fost
semnalate 95 de specii de animale vertebrate, care aparţin la 4 clase sistematice: Mammalia – 17
specii, Aves - 65 specii, Reptilia – 4 specii, Amphibia - 9 specii.
2. Mamiferele din zona de cercetare aparţin la 4 ordine: Insectivora, Chiroptera, Rodentia și
Carnivora. Cel mai numeros fiind ordinul Rodentia, care include 10 specii din 5 familii. Modul de
viaţă terestru este caracteristic pentru majoritatea mamiferelor din zona de cercetare.
3. Clasa Aves din zona de cercetare reunește 65 de specii ce aparțin la 12 ordine. Cel mai
numeros fiind ordinul Passeriformes este cel mai numeros, reunind 42 de specii sau 64,6 %, ce aparţin
la 17 familii.
4. Păsările din ecosistemele urbane aparțin la 3 grupuri ecologice de bază: păsări arboricole,
păsări de spaţii deschise şi păsări acvatice.
5. Herpetofauna urbană reunește 4 specii de reptile și 9 specii de amfibieni.
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SINDROMUL DE STRES COVID-19
Gornea Corina, masterandă UST
Catedra Biologie animală, Universitatea de Stat din Tiraspol

Summary. The article is about the problem of Covid-19 Stress syndrome. It was found that the
pandemia of Covid has economically, medically and psyhologically consequences.
O pandemie, precum actualul focar COVID-19, poate avea efecte nu doar la nivel medical dar
și la nivel psihologic, fiind marcată frecvent de nesiguranță, confuzie, frică, panică, suspiciune și
stigmatizare. Inițial toate aceste stări au fost definite în mod restrâns ca „coronafobii” însă recent s-a
stabilit că temerile legate de pandemia COVID-19 nu sunt simple mono-fobii dar fac parte dintr-un
sindrom mai larg numit Sindromul de Stres COVID.
Actualitatea temei. Până la pandemie aproape toți oamenii erau concentrați pe succesul în plan
profesional, social, familial însă odată cu apariția ei, cu toții a trebuit să ne adaptăm situației nou
create. Această experiență nouă induce o stare de disconfort psihic dar și o schimbare a stilului de
viață și a realității în care trăim. Anume din aceste cauză apare necesitatea de a studia impactul
psihologic al pandemiei și de a lua măsuri pentru a minimaliza consecințele afectării sănătății psihice
a celor ce nu pot gestiona temerile legate de COVID-19.
Scopul: Determinarea nivelului de Stres cauzat de Pandemia COVID-19, în vederea elucidării
consecințelor, nu doar la nivel medical dar și la nivel psihologic, și evidențierii necesității
implementării unei abordări complexe, multifactoriale şi interdisciplinare pentru a minimaliza
impactul negativ a pandemiei asupra întregii societăți .
Obiective :
1.Cercetarea stărilor psihologice asociate cu COVID-19
2.Determinarea nivelului de stres, în rândurile populației generale, prin aplicarea Scalei de stres
COVID
3.Stabilirea factorilor de risc major care influențează nivelul de stres cauzat de pandemie.
4. Identificarea categoriilor de persoane ce prezintă un risc sporit de a dezvolta Sindromul de Stres
COVID.
5.Evaluarea simptomelor de stres și anxietate la lucrătorii medicali
Metode de investigații. Datele au fost colectate printr-un sondaj online, creat prin intermediul
Formularelor Google și aplicat de la distanță printr-un link web ce a fost distribuit prin mesaje pe
rețelele de socializare și e-mail. Sondajul s-a desfășurat între 15-31 martie 2021, perioadă ce a coincis
cu vârful de cazuri raportate zilnic în Republica Moldova. Chestionarul a fost furnizat în limba
română și a cuprins întrebări privind datele demografice precum vârsta, sexul, mediul de trai, studiile,
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statutul de lucrător medical. Pe lângă acestea, în sondaj au fost incluși 36 de itemi ai Scalei de Stres
COVID. autori S. Taylor și colaboratorii săi. Această Scală reprezintă un instrument psihologic care
măsoară reacțiile specifice precum: frica de infecție și contactul cu virusul, xenofobia, teama de
consecințele socio-economice ale pandemiei, stresul traumatic și verificarea compulsivă a
informațiilor noi despre boală dar și a prezenței simptomelor la propriul organism.
Rezultate. Eșantionul de studiu a fost constituit din 219 respondenți, persoanele de sex feminin au
fost mai receptive și au participat în număr mai mare la studiu comparativ cu persoanele de sex
masculin, astfel raportul dintre cele doua sexe fiind de 69 % femeii și 31 % bărbați. Repartizând
numărul total de respondenți în funcție de mediul de trai observăm o diferență nesemnificativ între
persoanele din mediul urban, rata cărora a constituit 54 % și cele din mediul rural care au răspuns
sondajului în proporție de 46 %. Această diferență nesemnificativă dovedește că atât populația urbană
cât și cea rurală manifestă interes față de problemele create de apariția noului coronavirus.
În ceea ce privește participare persoanelor din diferite grupe de vârstă s-a observat o implicare
mai activă a populației cu vârsta cuprinsă între 21-35 ani - 50 %, urmate de persoanele din categoria
de vârstă 36-50 ani reprezentând 29 % dintre participanți, apoi 16-20 ani cu 10 %, 51-65 ani - 7 % și
persoane peste 65 ani cu o rată de 4 %. Înregistrarea unor astfel de date poate fi explicată prin
prevalența mai înaltă a tinerilor în mediul online comparativ cu cei de vârstă înaintată, numărul cărora
este foarte redus, fapt ce constituie un impediment pentru realizarea unor astfel de sondaje în rândul
acestor persoane.
Analiza structurii eșantionului pe criteriul studiilor respondenților evidențiază o implicare mai
mare a persoanelor cu studii superioare 41%, ceea ce se poate explica prin faptul că aceste persoane
cunosc mai bine calculatorul și îl utilizează nu doar pentru navigarea pe rețele sociale dar și pentru
alte tipuri de activități, inclusiv sondaje de opinie. Categoria cu cea mai mică pondere de participare
cca 14 % o constituie persoanele cu studii generale fiind urmate la o distanță mică de cele cu studii
profesionale în proporție de 18 %.
Din numărul total de respondenți 24 % au studii medicale, dintre care 14 % activează ca medici, iar
10 % - ca asistenți medicali. Acest fapt ne-a permis să realizăm aprecierea nivelului de stres în rândul
lucrătorilor din acest domeniu.
Tabelul 1
Raportul gradelor de severitate ale reacțiilor specifice asociate cu COVID-19
Gradul de severitate
Reacțiile specifice
Frica de

Populația

infecție și de

generală

Absent

Ușor

Moderat

Pronunțat

7%

28 %

56 %

9%

336

pericolul

Lucrătorii

contaminării

medicali

Xenofobia

Populația

2%

26 %

60 %

11 %

13 %

32 %

41 %

14 %

8%

38 %

43 %

11 %

15 %

26 %

45 %

14 %

15 %

34 %

43 %

8%

43 %

30 %

22 %

5%

42 %

32 %

23 %

4%

32 %

23 %

29 %

16 %

19 %

34 %

30 %

17 %

8%

47 %

44 %

1%

15 %

38 %

36 %

11%

generală
Lucrătorii
medicali
Teama de

Populația

consecințe

generală

socio-

Lucrătorii

economice

medicali

Stresul

Populația

traumatic

generală
Lucrătorii
medicali

Verificarea

Populația

compulsivă

generală
Lucrătorii
medicali

Stresul

Populația

general

generală
Lucrătorii
medicali

Studiind componentele Scalei de Stres COVID am constatat că trei dintre acestea se influențează
reciproc, astfel pentru frica de infecție, xenofobia și teama de consecințe socio-economice este
caracteristic gradul moderat de severitate. Acest lucru sugerează că fenomenele perturbatoare ale
societății cum ar fi xenofobia legată de COVID-19 și îngrijorarea față de posibile urmări sociale ar
putea fi micșorate prin reducerea îngrijorărilor legate de infectarea.
Evaluarea nevoii de verificare compulsivă a informațiilor referitoare la boală a evidențiat că
respondenții au prezentat niveluri apropiate ale lipsei verificării compulsive și ale gradelor de
severitate ușor și moderat. Prin verificarea informațiilor unele persoane se asigură că nu sunt supuse
riscului și ca urmare, la aceste persoane se reduce stresul traumatic. Acest lucru a fost observat și în
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cadrul studiului nostru, astfel la majoritatea celor ce au raportat un grad ușor sau moderat de verificare
compulsivă s-a determinat absența stresului traumatic.
Similar rezultatelor analizei generale a reacțiilor specifice, la lucrătorii medicali se păstrează gradul
moderat de severitate în cazul fricii de infecție, xenofobiei și îngrijorării față de consecințele socioeconomice. Și în ceea ce privește stresul traumatic rezultatele înregistrează aceeași tendință ca în
cadrul populației generale.
În schimb, la această categorie se constată o creștere a nivelului de severitate a verificării
compulsive, acest fapt ar putea fi determinat de necesitatea de a acumula informații noi privind
evoluția boli, tratamentul și complicațiile posibile.
Deoarece elementele Scalei de stres COVID înregistrează diverse grade de severitate, analiza în
ansamblu a scalei evidențiază că 47 % dintre respondenți au prezentat un nivel ușor de stres, 44 % nivel moderat, 8 % - lipsa stresului și numai 1 % dintre toți participanții la sondaj au raportat un grad
pronunțat de stres.
Comparativ cu populația generală la lucrătorii medicali crește rata de raportare a stresului
general pronunțat cu cca 10 %. Această diferență poate fi cauzată de faptul că lucrătorii medicali sunt
supuși unui risc mai înalt de infectare în timpul muncii.
Tabelul 2
Repartizarea gradelor de severitate ale stresului general asociat cu COVID-19 în funcție de
criterile demografice
Reacția specifică

Stres general
Lipsa stres

Stres ușor

Stres

Stres

0-35 p

36-71 p

moderat 72-

pronunțat

107 p

108-144 p

Categoriile persoanelor
Sexul

Masculin

6%

36 %

58 %

Feminin

8,5 %

52 %

37,5 %

2%

Mediul de

Urban

5%

51 %

43 %

1%

trai

Rural

8%

42 %

48 %

2%

Vârsta

16-20 ani

50 %

50 %
40 %

21-35 ani

8%

49 %

36-50 ani

14 %

46 %

51-65 ani

54 %

46 %

> 65 ani
Studii

Generale

17%

12,5 %

87,5 %

38 %

45 %
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3%

Profesionale

5%

42,5 %

52,5 %

Medii de

3%

50 %

44 %

3%

9%

54 %

36 %

1%

specialitate
Superioare

Evaluarea stresului general asociat cu coronavirusul de tip nou denotă faptul că 58 % dintre
bărbați au stres moderat iar în rândul femeilor se constată stres ușor în proporție de 52 %. Aceste
rezultate demonstrează că bărbații antrenați în studiu au un nivel mai înalt de stres comparativ cu
femeile.
În cazul persoanelor din mediul urban predomină stresul ușor în 51 % din cazuri iar la persoanele din
mediul rural se observă o ușoară tendință de creștere a nivelului de stres, înregistrându-se 48 % în
categoria de stres moderat. Stresul puțin mai ridicat în rândul populației rurale poate fi legat cu accesul
limitat în sate la servicii specializate de asistență medicală.
Cercetările efectuate de asemenea au evidențiat că respondenții cu vârsta cuprinsă între 21-50 ani au
prezentat un grad ușor de stres, cei din categoria 51-65 ani au raportat în 54 % lipsa stresului iar cei
cu un grad moderat de stres sunt 87,5 % dintre respondenții cu vârsta de peste 65 ani, care prezintă
un risc înalt de infectare și evoluție clinică complicată din cauza maladiilor asociate.
Persoanele cu studii medii de specialitate și superioare înregistrează o rată mai mare a stresului
ușor comparativ cu persoanele cu studii generale și profesionale care prezintă într-o proporție mai
mare stres moderat. Rezultatele obținute dovedește că un anumit tip de cunoștințe fac ca riscul
infecției să fie perceput diferit și ulterior în dependență de această percepție să se dezvolte și diverse
grade de stres. La rândul său, un nivel înalt de stres este mai greu de gestionat de unele persoane și
astfel apar tulburări de comportament cum ar fi cumpărarea de panică, evitarea excesivă și dependența
de anumite substanțe (băuturi alcoolice, medicamente antivirale sau calmante).

CONCLUZII.
1. Frica de infecție, xenofobia și teama față de consecințele socio-economice conform rezultatelor
obținute prezintă un grad moderat de severitate în rândul persoanelor chestionate, verificarea
compulsivă înregistrează niveluri apropiate ale lipsei verificării compulsive și ale gradelor de
severitate ușor și moderat, iar stresul traumatic a fost raportat ca fiind absent la cea mai mare parte a
respondenților.
2. Stresul general prezintă rezultatele apropiate ale nivelului moderat și ale celui ușor, fapt ce
sugerează că aceste date pot varia pe parcursul pandemiei fiind influențate de diminuarea sau sporirea
numărului de îmbolnăviri și decese sau de apariția tulpinilor noi de virus.
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3. În urma studiului am constatat că categoriile de persoane care au dezvoltat un grad mai înalt de
stres sunt bărbații, populația rurală, îndeosebi persoanele cu vârsta peste 65 ani și cele cu studii
generale și profesionale.
4. Lucrătorii medicali demonstrează un nivel mai mare de stres general pronunțat dar și creșterea
nevoii de verificare compulsivă, aici încadrându-se atât verificarea prezenței simptomelor de boală la
propria persoană cât și la cei din jur, dar și căutarea unor noi informații despre boală.
Conducător științific: Coșcodan Diana, doctor, conferențiar universitar
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Introduction
The common deer (Cervus elaphus L.), also known as the Carpathian deer or noble deer, is one of the
main game species in our country, being widespread in forests throughout the Carpathian chain, in
hilly, premotane and mountainous areas, there are this one in the plain being an exception. In the
economic and social context of our country, deer populations are of particular importance, both by a
not insignificant economic contribution resulting from the practice of hunting (the economic value of
these populations being mainly represented by the quality of trophies that males can produce, when
it develops within well-structured and harmoniously populated populations in the characteristic
ecosystems), as well as through their ecological role, which it exerts as natural faunal elements of
major importance. The studied territory, the area of Bukovina, considered in the 19th century “the
most beautiful country of deer in the world” (Botezat, 1943), is still favorable for the development in
optimal conditions of common deer populations, goodness of land for this species being of category
I and II.
Purpose and objectives
Evaluation of the variability of the morphometric elements of the trophy in deer of different
ages. Establishing some specific trophy characteristics for the Bucovina area.
Establishing correlations between the main morphometric elements of the trophies,
respectively between the length of the rods, the circumference of the rosettes, the circumference of
the rods in the lower and upper part and the mass of the trophy.
Material and method
In order to achieve the proposed objectives, a number of 70 trophies were studied, structured
by age class as follows: 17 common deer trophies belonging to the age group 1-4 years, 32 trophies
for the age class 4-8 years and 21 trophies for the age group over 8 years old, all these deer being
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harvested in the last 10 years in the Bucovina area, on the hunting funds managed by the “Ștefan cel
Mare” University of Suceava and AJVPS Suceava.
The trophies studied in this paper were evaluated according to the C.I.C. respecting the rigors
related to the measurement of the elements and instruments used, for each trophy studied, the
evaluation sheets made according to the officially used model were drawn up and analyzed.
Morphometric elements of the trophies were quantified for each rod: rod length, the length of
the eye branch, the length of the middle branch, the circumference of the rosettes, the circumference
of the rod at the bottom, the circumference of the rod at the top, the number of branches and the mass
of the dry trophy. Age was determined by examination of the lower jaw.
The obtained data were systematized and statistically processed, calculating the variance,
the coefficient of variation and correlations were established between the morphometric elements,
these being exposed by regression equations.
Results and discussion
All morphometric data were obtained by precise measurements and the following
correlations were obtained.
Table 1. Synthesis for coefficient of variation (CV%) for age interval and measured characters

Coefficient of variation CV

Age class

%
Measured character
1 – 4 years

4 – 8 years

over 8 years

Beam leght
CV%

R

L

R

L

R

L

14,16

14,65

10,20

9,66

7,09

7,84

14,19

9,78

7,36

Eye antler leght
CV%

R

L

R

L

R

L

21,82

21,60

13,59

15,01

17,62

19,96

21,38

14,16

18,79

Middle antler leght
CV%

R

L

R

L

R

L

21,36

20,26

22,78

27,62

19,28

14,93

20,55

25,00

Rose of antlers circumferences
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17,16

CV%

R

L

R

L

R

L

25,89

25,88

5,15

5,33

8,10

7,83

25,49

5,19

7,85

Lower beam circumferences
CV%

R

L

R

L

R

L

9,19

10,36

7,75

8,65

8,72

9,48

9,69

8,09

8,97

Upper beam circumferences
CV%

R

L

R

L

R

L

9,47

9,97

8,71

9,35

7,95

7,16

9,57

8,90

7,46

21,24

14,79

12,33

11,78

Antlers number
CV%

13,06
Trophy weight

CV%

25,71

Analyzing the data presented in the table above, according to the scale of appreciation for the
coefficient of variation described by A. Sestraș - 2018, we can conclude the following:
- regarding the length of the sticks, at the age class 1-4 years the coefficient of variation has
average values (cv% = 14.16%), illustrating a less homogeneous sample, and at the age classes 4-8
years and over 8 years , the variability of this character is small, (cv% <10%), which means that the
mean is representative, because the measured sample is homogeneous.
- the length of the eye branch, in the case of deer 1-4 years old, shows great variability (cv%
= 21.38%), following that the variability of this character decreases in deer aged 4-8 years and over
8 years, they presenting a medium variability (10% <cv% <20%).
- the highest value of the coefficient of variation of the length of the middle branch was
determined for deer aged 4-8 years (cv% = 25%), followed by deer aged 1-4 years, both samples
showing a high variability, towards unlike deer over 8 years old, where the variability of this character
decreases, being an average (cv% = 17.16%).
- a high variability of the rosette circumference was determined in deer aged 1-4 years (cv%
= 25.49%), deer over 4 years old showing a small and very small variability of this character (cv%
<10%).
- with regard to the circumference of the rods at the bottom and top, these characters show
small variability for all age groups (cv% <10%).
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- the greatest variability in the number of branches was determined in deer in the age group
4-8 years, these showing a high variability (20% <cv% <30%), followed by deer in the age groups
over 8 years, 1-4 years, with a medium variability (cv% = 14.79%, respectively cv% = 13.06%).
- regarding the mass of the trophy, the deer from the age class 1-4 years registered the highest
variability (20% <25.71% <30%), following that the variability of this character will decrease in the
deer older than 4 years, the coefficient of variation taking average values (v% = 12.33%, respectively
cv% = 11.78%).
Table 2. Correlations between the main measured characters
Age class

Regression

Meaning

equations

Increasing the average
value of the trophy mass
to increase the length of
the sticks by 1 cm (g)

1 – 4 years
Correlations between the length of

y = 10.867x +

the sticks and the mass of the

46.232

trophy

R² = 0.6415

Correlations between rosette

y = 3.5947x + 6.277

circumference and trophy mass

R² = 0.4289

Correlations between the

y = 1.1283x +

circumference of the rod at the

8.2369

bottom and the mass of the trophy

R² = 0.7093

Correlations between the

y = 0.9595x +

circumference of the rod at the top

7.8509

and the mass of the trophy

R² = 0.6145

***

57.1

**

9.87

***

9.36

***

8.81

*

76.13

***

17.78

***

10.02

4 – 8 years
Correlations between the length of

y = 4.6382x +

the sticks and the mass of the

71.499

trophy

R² = 0.2004

Correlations between rosette

y = 1.0174x +

circumference and trophy mass

16.769
R² = 0.3696

Correlations between the

y = 0.9319x +

circumference of the rod at the

9.0895

bottom and the mass of the trophy

R² = 0.3785
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Correlations between the

y = 1.0979x +

circumference of the rod at the top

6.9747

and the mass of the trophy

R² = 0.4804

***

8.07

*

83.9

*

2.85

*

11.9

*

11.47

over 8 years
Correlations between the length of

y = 3.4638x +

the sticks and the mass of the

80.442

trophy

R² = 0.2307

Correlations between rosette

y = 0.9047x +

circumference and trophy mass

17.948
R² = 0.2667

Correlations between the

y = 0.5583x +

circumference of the rod at the

11.348

bottom and the mass of the trophy

R² = 0.1966

Correlations between the

y = 0.5278x +

circumference of the rod at the top

10.944

and the mass of the trophy

R² = 0.2853

Correlations between rod length and trophy mass
in deer over 8 years of age
Average rod length
(cm)

125
121

120

118,65

y = 3,4638x + 80,442
R² = 0,2307

115

114,5
113,25112,5
110
109,4
108,45
108,3
107,8

110

116,25

106,25

105
103
101
99,85

100
97,2

95,25

95
90
0

2

4

6

8

10

12

Dry trophy table
(kg)

Figure 1. Correlations between beam leght and trophy weight for over 8 years stags

From the data presented in figure 1 and table 2 it can be seen that between the two characters
(trophy mass and average rod length), after comparing the value of the correlation coefficient r (√ (r
^ 2) = 0.480) obtained by calculation, with the tabular values of r for the transgression probabilities
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of 5% and 1%, for GL = 19 (r 0.1% = 0.665, r 1% = 0.549, r 5% = 0.433 - Ardelean - 2006) there is
a direct and significant connection. Analyzing the regression equation between the two characters (y
= 3.4638 * x + 80.442), it is found that in deer over 8 years analyzed, every centimeter of the length
of the rods corresponds to a mass of 83.9 grams.
For deer in the 4-8 year old class, a direct and significant correlation was also established
between these two characters, and for 1-4 year old deer, the established correlation is direct and very
significant, resulting from the analysis of the data presented in the table. 2.
Analyzing the value of the correlation coefficient "r", it results that between the average
rosette circumference and the trophy mass, there is a direct and very significant connection. Also, a
simple linear regression was established between the two characters, this being exposed by the
regression equation y = 1.0174x *** + 16.769. According to the regression equation, every centimeter
of the circumference, the trophy mass increases by 17.78 grams, this being the age class where the
increase of the trophy mass for increasing the rosette circumference by 1 cm was the largest.

The average circumference of the rosettes
(cm)

Correlations between rose of antlers
circumferences and trophy weight for 4-8 age stags
25
24,5

24,5

24

24,75
24,5

24,25

23,8

23,65
23,5 23,5
23,25 23,2
23 23,1 23,05

23,5

y = 1,0174x + 16,769
R² = 0,3696

23
22,5

22,3
22,25
22 22
22
21,75 21,75
21,65
21,5
21,35
21

22
21,5
21
20,5

20
0

1

2

3

4

20,2 20,15
20
5
6

20,45
7

8

Dry trophy weight
(kg)

Figure 2. Correlations between rose of antlers circumferences and trophy weight for 4-8 age stags

For deer aged 1-4 years, a distinctly significant correlation was established between these two
characters, and for deer over 8 years of age, the correlation established for the aforementioned
characters is direct and significant, according to the data presented in Table 2.

Conclusions and recommendations
1. In deer aged 1-4 years, the variability of the morphometric elements of the trophy varies
between medium (rod length, number of branches) and high (eye branch length, middle branch length,
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rosette circumference, trophy mass), hence the conclusion that the selection to promote "+" values is
possible and relatively easy. At this age category, distinct and very significant, positive correlations
could be established between the trophy mass and its morphometric elements. The only characters
with low variability in 1-4 year old deer were the circumferences of the rods at the bottom and top.
2. In deer in the age group 4-8 years, the variability of the studied characters was small and
medium, except for the number of branches and the length of the middle branch, these characters
having a high variability, one of the causes being artificial selection not applied correctly, but also
determinism genetics of characters. Very significant linear correlations could be established between
the trophy table and the other studied characters. In this age category, “+” variants can be promoted,
but to a lesser extent compared to the age group 1-4 years, the homogeneity of the characters being
higher.
3. The age group over 8 years presents a pronounced homogeneity of the studied characters,
their variability within the age class being small and medium, this fact making unlikely the application
of selection after the age of 8 years to deer in the studied area. Direct and significant correlations
could be established between the trophy mass and the rest of the morphometric elements. In
conclusion, all these elements influence the total mass of the trophy.
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MANIFESTAREA ALERGIILOR LA POPULAȚIA MATURĂ DIN
REPUBLICA MOLDOVA
Tatiana NICOLAI, studentă,
Facultatea Biologie și Chimie, UST

Summary. The paper presents data on allergic diseases that occur in the mature population of
the Republic of Moldova. The most common diseases are asthma, allergic rhinitis and atopic
dermatitis, which are caused by harmful environmental factors. Food allergies that are different in the
urban and rural population are also common.
Rezumat. În lucrare sunt prezentate date referitoare la maladiile alergice care apar la populația
matură din Republica Moldova. Cele mai frecvent întâlnite maladii sunt astmul bronşic, rinita alergică
şi dermatita atopică, care sunt provocate de factorii nocivi ai mediului. Frecvent se întâlnesc și
alergiile alimentare care poartă caracter diferit la populația din mediul urban și cel rural.
Calitatea factorilor de mediu în Republica Moldova au un rol important pentru determinarea
sănătății populației. Bunăstarea mediului se referă la acele aspecte ale sănătății umane care au la bază
calitatea vieții, determinate de factorii fizici, biologici, socio-economici și psihosociali din mediul
ambiant. Afectarea mediului ambiant are consecințe grave asupra calității vieții, manifestându-se cel
mai des prin poluarea apelor, a solului și a atmosferei. Utilizarea în volum mare a pesticidelor, a
substanțelor chimice în viața cotidiană , aportul de substanțe chimice în corpul uman au dus la devieri
grave ale sănătății [2].
Bolile alergice sunt o problemă medicală urgentă și în ultimul deceniu au atras din ce în ce mai
mult atenția medicilor de diferite specialități. Numărul pacienților cu astm bronșic, febră de fân,
rinoconjunctivită alergică, urticarie și edem Quincke, dermatită atopică, alergii alimentare și alte boli
alergice sunt în continuă creștere în lume [4].
În ultimii 18 ani, în Republica Moldova, n-au fost efectuate studii epidemiologice asupra MA
(maladii alergice) datorită situaţiei economice complicate, iar datele statistice despre sănătatea
populaţiei în ţară [3], reflectă doar incidenţa şi prevalenţa alergiei prin trei forme nozologice: astmul
bronşic (AB), rinita alergică(RA) şi dermatita atopică (DA) la copii şi adulţi în baza adresabilității
populaţiei la instituţiile medicale teritoriale. Cu toate acestea sunt unele publicații asupra problemelor
de diagnostic și tratament bazate pe datele de adresare și spitalizare. În pofida faptului că aceste date
au însemnătate practică, ele nu dau o prezentare veridică despre intensitatea răspândirii maladiilor
alergice. Absența datelor respective nu permite elaborarea măsurilor necesare pentru combaterea
alergozelor și profilaxia lor în condițiile concrete ale republicii. Pentru prevenirea răspândirii
maladiilor alergice, desăvârșirea diagnosticului, tratamentului și profilaxiei a fost necesară aprecierea
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dependențelor regionale în dezvoltarea lor, elaborarea noilor preparate pentru diagnostic,
argumentarea științifică a măsurilor de protecție a sănătății populației la nivel premorbid. Reieșind
din cele menționate scopul studiului a fost stabilirea manifestărilor alergice la populația din Republica
Moldova, identificarea corelației alergie-factor declanșator, precum și determinarea posibilităților de
formare a patologiilor alergice la populația din RM în conformitate cu condițiile macro- și
microecologice în orașe și sate.
Metodele de cercetare. Pentru realizarea scopului și obiectivelor au fost folosite datele
statistice de la două centre a medicilor de familie, unul pentru populația urbană și altul pentru
populația rurală. A fost realizată determinarea cantitativă a rolului unor factori și a grupelor lor după
mărimea indicelui riscului relativ și absolut, a fost stabilită prevalența și incidența maladiilor
investigate. Datele obținute au fost prelucrate statistic luându-se în considerare datele de control și a
lotului experimental, determinând criteriul Stiudent. Diferența se socoate adevărată dacă P < 0.05.
Rezultatele investigațiilor proprii și analiza lor. Situația privind alergiile în Republica Moldova nu
este o abatere de la situația generală care se atestă în lume, cu atât mai mult că țara noastră s-a găsit
o perioadă lungă de timp printre țările care administrau cantități majore de pesticide, dar starea
ecologică nu este cea mai favorabilă. Astfel, conform datelor Agenției Naționale pentru Sănătate
Publică care a inventariat toate maladiile și dereglările funcționale la populația din RM se poate
evidenția, că cele mai des întâlnite maladii alergice sunt: rinită alergică, astmul bronșic, bolile
pulmonare datorate agenților externi și alte boli interstițiale ale plămânilor, dermatită atopică,
(alergie, iritație și fără precizare). Acestea sunt diferite în diferiți ani, dar rămân a fi la un nivel destul
de sporit.
Tabelul 1
Prevalența și incidența celor mai răspândite alergii pe teritoriul RM în anii 2017-2019
Cifru
clasificatorului
internațional al

2017

2018

2019

Prevalența(total cazuri)

2017

2018

2019

Incidența(caz nou)

maladiilor
Rinita alergică

J30.1-4

2688

2477

3034

1467

1414

1652

Astmul bronșic

L45-J46

9219

9745

9959

1057

1023

1138

Boli pulmonare

L60-J70,J82-J84

162

219

286

37

58

121

datorate agenților
externi și alte boli
interstițiale ale
plămânilor
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Dermatita atopică

L20

4601

4065

4157

3085

2694

2956

Dermatitele de

L23-L25

23854

23145

21399

22186

21393

19331

contact( alergie,
iritație și fără
precizare)
Sursa: Agenția Națională pentru Sănătate Publică 2017-2019 (2020)
Astfel, dermatitele de contact în 2017 au fost atestate la nivel de 23,854 cazuri cu o reducere
evidentă în anul 2019, până la 21399 cazuri. Dacă în anul 2017 dermatitele de contact au fost la un
nivel înalt, atunci în 2019 s-a atestat o reducere esențială (tab.1., fig.1.), de asemenea și incidența are
aceiași tendință, este un indicator îmbucurător, și posibil că populația a început să fie mai atentă la
ceea ce folosește, dar și locurile unde se află, deoarece multe alergii sunt provocate sezonier de diferite
plante sau de starea ecologică din regiune.
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Figura 1. Prevalența și incidența dermatitelor de contact ( alergie, iritație și fără precizare), cazuri
Altfel însă s-a manifestat dinamica bolilor pulmonare . În perioada cercetată s-a observat o
creștere continuă a ambilor indicatori și această creștere esențială este din cauza poluării aerului
atmosferic, în special gazele de eșapament. Incidența bolilor pulmonare arată o creștere îngrijorătoare,
în 2018 indicele a crescut de 1,6 ori față de anul precedent și practic s-a dublat în anul următor
ajungând la 121 cazuri (fig.2.).
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Figura 2. Dinamica incidenței și prevalenței bolilor pulmonare datorate agenților externi, alte boli
interstițiale ale plămânilor, cazuri
Un loc aparte în acest studiu a fost consacrat determinării alergenilor alimentari și gradul de
alergizare a acestora. Alergiile alimentare apar în special la persoanele cu teren atopic, ceea ce
înseamnă ca au o tendinţă moştenită de a dezvolta reacţii alergice [1].
Alergia alimentară din păcate nu este diagnosticată corect și la timp, deseori fiind asociată și cu
alte boli ale tactului digestiv. Un rol important în diagnosticarea alergiei alimentare îi revine factorului
ereditar, semnalat în 50-70 % din numărul bolnavilor examinați. Un anumit rol în declanșarea alergiei
alimentare îl are dereglarea proceselor de digestie a produselor, precum și absorbția substanțelor
nutritive în organele sistemului digestiv.
Date epidemiologice exacte privind prevalența alergiei alimentare într-o populație sunt greu de
obținut. Deși la nivel mondial incidența alergiilor în general este în creștere, prevalența reală a alergiei
alimentare ar putea să nu fie atât de crescută. În sprijinul acestei afirmaţii vin studiile care arată cifre
diferite, după modalitatea de raportare a alergiei alimentare. Atunci când cifrele se bazează pe datele
declarate de părinţi sau pacienţi, alergia alimentară are o prevalenţă cuprinsă între 3 şi 35%, dar după
studiile care elimină subiectivismul şi folosesc teste de provocare orală, prevalenţa alergiei alimentare
este maximum 10,8%. Proprietăți alergenice pot provoca orice produs alimentar. însă printre
populația rurală și cea urbană alerozele sunt diferite. Populația din mediul rural cel mai des manifestă
alergii la consumul de legume colorate, ceea ce denotă faptul, că totuși nu sunt respectate normele de
utilizare a pesticidelor și a substanțelor chimice, și biologice pentru protecția plantelor, în schimb cei
din zonele urbane acuză alergii la fructele colorate, diverse produse de zahăr, ouă și produsele din
ele, prin care putem întelege faptul ca pe larg sunt utilizați diferiți aditivi în industria alimentară.
Concluzii.
Dezvoltarea alergiei este influențată de starea generală a sănătății. A fost stabilit, că în Republica
Moldova pe parcursul anilor 2017-2019 cele mai des întâlnite alergii sunt: dermatitele de contact
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(alergie, iritație și fără precizare), dermatita de contact și astmul bronșic, care se evidențiază atât prin
prevalență cât și incidență sporită în ultimii ani. Aceasta denotă o slăbire a imunității populației RM.
În structura morbidității populației din RM, maladiile provocate de factorii ecologici ocupă un loc
important, fiind reprezentat în special de astmul bronșic care este deseori provocat de alergiile la
conținutul aerului din mediu, de alte tipuri de alergoze precum și de intoxicațiile cu pesticide care
deși în ultimul timp sunt mai puțin utilizate ele totuși rămân în mediu la un nivel destul de înalt.
Condițiile de trai ale populației, care în special în mediul rural sunt destul de dure, pot provoca
diferite tipuri de alergii și ele apar printr-un risc relativ înalt în special la articolele de lengerie din
pene de pasăre și puf, la mucegai, la saltele din fân, la părul sau alte produse ale animalelor domestice.
A fost stabilit, că în zonele urbane cele mai dese alergii pot fi provocate de fructele colorate, ouă și
produsele din ele, produsele din zahăr, pește și mai puțin cafeaua și cacao, în schimb în zonele rurale
cele mai dese alergii le întâlnim în urma consumului de legume colorate, carnea de vită, carnea de
găină, peștele și mai puțin la castraveții din seră, pepeni verzi, lapte.
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PROBLEMELE ACTUALE ÎN SĂNĂTATEA ȘI DEZVOLTAREA
ADOLESCENȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
Scurtulenco Ecaterina, masterandă,
Facultatea Biologie și Chimie, UST
Rezumat. Articolul dat redă un studiu teoretic de analiză a problemelor actuale în sănătatea și
dezvoltarea adolescenților din Republica Moldova, evaluarea nivelului de cunoștințe, atitudini și
practici ale tinerilor cu privire la sănătate și dezvoltarea lor.
Cuvinte-cheie: vârsta adolescentină, deprinderile comportamentale, particularități.
Summary. This article presents a theoretical study of the analysis of current problems in the health
and development of teenagers in the Republic of Moldova, assessing the level of knowledge, attitudes
and practices of young people about their health and development.
Keywords: adolescent age, behavioral skills, particularities.
Deprinderile de viață și comportamentele sănătoase sunt precondiții indispensabile pentru o
persoană ca să-și atingă potențialul de dezvoltare la toate etapele vieții.
Adolescenții cu deprinderi de viață formate, care adoptă comportamente sănătoase și sigure
au mai multe șanse să exceleze, să facă o carieră și să atingă un nivel mai înalt de bunăstare materială.
Tinerii pot dezvolta aceste abilități în școli, prin studierea sistematică a educației pentru sănătate
bazată pe dezvoltarea deprinderilor de viață.
Din moment ce vârsta adolescentină este o perioadă a comportamentelor cu risc sporit, ea este
şi cea mai potrivită perioadă de a oferi tinerilor ajutor pentru adoptarea unui mod de viață sănătos [4].
În practica şi terminologia ONU sunt folosite următoarele definiţii privind vârsta şi etapele de
dezvoltare ale copiilor şi tinerilor: Copii – persoane ce nu au atins vârsta de 18 ani. Adolescenţi –
persoanele în vârstă de 10-19 ani (inclusiv vârsta adolescentă timpurie (10-13 ani), medie (14-16 ani)
şi târzie (17-19 ani). Tineret – populaţia în vârstă de 15-24 ani. Persoane tinere – toate persoanele în
vârstă de 10-24 ani. Legea Republicii Moldova cu privire la Tineret (Nr. 215 din 29.07.2016)
defineşte ca tânăr/ă persoane de 14-35 ani (art.2. Noţiuni principale) [5].
Studiul cunoștințelor, atitudinilor şi practicilor tinerilor din Republica Moldova cu privire la
sănătatea și dezvoltarea lor constituie o combinație a metodelor cantitative și calitative de cercetare.
Studiul cantitativ permite de a generaliza informația necesară pentru a calcula indicatorii preconizați,
iar metodele calitative - pentru a înțelege mai bine fenomenele studiate.
Am folosit metoda testelor pentru obținerea de informații în legătură cu personalitatea
subiecților investigați, cu nivelul de competente şi cunoștințe al acestora, cu comportamentele lor.
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S-a asigurat anonimatul testului. Respondenții studiului au fost 50 adolescenți, din Liceul
Teoretic Zâmbreni, Ialoveni. Culegerea datelor s-a realizat în perioada februarie anul de studii 20192020 iar prelucrarea datelor s-a realizat în perioada mai-iunie 2020.
Ca metodă de colectare am aplicat chestionarul ”Aspectele promovării modului sănătos de
viață”. În chestionar am propus următoarele probleme: starea de sănătate, dereglări de nutriție,
probleme de sănătate mintală ca rezultat al abuzului de substanțe (alcool, droguri), comportamentul
sexual, tulburările psiho-emoţionale.
Tinerii reprezintă peste un sfert din populația țării. Numărul populaţiei cu reședință obișnuită
la 1 ianuarie 2020 a constituit 2640,4 mii persoane, din care 710,8 mii sau 26,9% sunt tineri cu vârsta
14-34 ani. Generaţia tinerilor este în descreştere continua. În perioada 2015-2019, populaţia cu vârsta
de 14-19 ani a scăzut cu 28,4 mii persoane, iar ponderea acestei categorii în numărul total al tinerilor
s-a majorat nesemnificativ de la 22,5% la 01.01.2016, până la 23,5% la 01.01.2020. Numărul
persoanelor în vârstă de 20-24 ani a scăzut cu 68,9 mii persoane (cu 4,3 p.p.), a celor în vârstă de 2529 ani cu 56,5 mii (sau cu 1,8 p.p.), iar numărul celor cu vârsta de 30-34 ani cu 5,1 mii (fig.1).

Fig. 1. Structura populației tinere pe grupe de vârstă, la 1 ianuarie 2016 și 2020 [8]
Conform datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, cele mai multe decese în rândul
tinerilor au drept cauză accidentele, intoxicațiile și traumatismele (44,9%), urmate de bolile aparatului
circulator, tumori, bolile aparatului digestiv, bolile aparatului respirator și bolile infecțioase și
parazitare (fig.2) .
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Fig. 2. Rata mortalității la adolescenții din Republica Moldova, anul 2019 [8]
Cele mai multe cazuri noi de tumori maligne la tineri se atestă la nivelul țesutului limfoid,
glandei tiroide și colului uterin. În anul 2019, la 100 mii tineri în vârstă de 15-34 ani revin în medie
35,7 cazuri noi de tumori maligne, comparativ cu 36,1 cazuri în anul 2015 (fig.3).

Fig. 3. Incidența prin tumori maligne la tinerii în vârstă de 15-34 ani, 2015-2019 [8]

În anul 2019, numărul tinerilor în vârstă de 15-34 ani infectați cu virusul imunodeficienței umane
(HIV) a constituit 273 persoane, ceea ce este cu 3,5 % mai puțin față de anul 2015 (fig.4).
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Fig. 4. Incidența cu virusul HIV la tinerii în vârstă de 15-34 ani, pe grupe de vârstă și sexe, 2015 și
2019, cazuri la 100 mii tineri [8]
De asemenea s-a micșorat și numărul cazurilor de infecție cu maladii transmise pe cale
sexuală. În anul 2019, numărul tinerilor în vârstă de 15-29 ani infectați cu boli venerice a constituit
1033 persoane, fiind cu 38,1% mai puțin comparativ cu anul 2015. Numărul tinerilor în vârstă de 1429 ani care comit infracțiuni este în scădere de la 8,2 mii persoane în anul 2015 până la 6,3 mii
persoane în anul 2019 (fig.5). Cel mai des tinerii în vârstă de 14-29 ani săvârșesc infracțiuni precum
furt, huliganism și jafuri.

Fig.5. Structura tinerilor în vârstă de 14-29 ani care au comis infracțiuni, pe grupe de vârstă, în anul
2015 și 2019 [8]
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Oportunitățile și potențialul de sănătate și dezvoltare a tinerilor din Republica Moldova sunt
compromise de condițiile socio-economice, demografice, psihologice, deprinderile comportamentale
care subminează bunăstarea fizică și emoțională a acestora. Numărul total al infracțiunilor înregistrate
comise împotriva copiilor (în cursul anului) în perioada 2009-2018 este într-o continuă creștere.
Dintre infracțiunile înregistrate asupra copiilor sunt violurile, abuzul sexual, violența în familie etc
(fig.6).

Fig. 6. Numărul total al infracțiunilor înregistrate comise împotriva copiilor (în cursul anului)
în perioada 2009-2018 [2]
Studiu de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor privind sănătatea și deprinderile de
viață a elevilor a fost realizat în premieră în instituția în care activez. Referitor la autoaprecierea
stării de sănătate, din cei 50 de subiecți (100%), 45 (aproximativ 83%) s-au apreciat cu starea de
sănătate foarte bună, şi numai 5 subiecți (17%) şi-au apreciat starea de sănătate precară. În general
toţi au afirmat că se simt bine nu au probleme de sănătate.
Opinia tinerilor referitor la responsabilitatea pentru propria sănătate se prezintă în felul următor,
majoritatea tinerilor (62,2%) consideră că ei sunt responsabili pentru propria lor sănătate. Pe locul
doi s-a plasat familia tinerilor (24,2%), iar pe locul trei – lucrătorii medicali (13,6%).
Rezultatele studiului arată că tinerii sunt conștienți de respectarea unui stil sănătos de viață.
Aproximativ o jumătate dintre respondenți nu consideră că un mod sănătos de viaţă implică
neconsumarea alcoolului. Acest lucru se poate explica prin existenţa tradiției naţionale de consumare
a alcoolului, în special a vinului, la sărbători religioase sau oficiale, la zile de naştere sau alte ocazii.
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O mare parte din adolescenţi cunosc faptul că drogurile şi fumatul este dăunător pentru sănătate.
8% dintre subiecţii chestionaţi au relatat că fumează cel puţin o dată în săptămână. Cei mai expuşi
fumatului sunt băieţii. Aproximativ 10% cu vârsta cuprinsă între 15 –17 ani au declarat că fumează
de la o vârstă timpurie 12, 13 ani.
Activitatea de educație pentru sănătate, desfășurată cu elevii în afara orelor de curs, urmărește
aceleiași obiective și abordează aceleași elemente tematice și de conținut ca și în cadrul procesului de
învățământ.
Astfel elevii sunt implicați în diferite activităţi de prevenţie/profilaxie în vederea prevenirii
dificultăţilor în dezvoltarea copilului prin identificarea factorilor de risc care ar favoriza apariţia
problemelor în procesul de dezvoltare, facilitarea comunicării eficiente în vederea antrenării
abilităţilor sociale ale copiilor. De asemenea au fost proiectate activităţi de prevenire a
comportamentului distructiv, folosirea drogurilor, stres, furie, agresivitate.
Concluzii. Sănătatea adolescenților trebuie sa fie în continuare abordată ca o problema prioritară a
sănătății publice. Sporirea accesului adolescenților la informații corecte referitor la propria sănătate
și servicii calitative de sănătate în domeniu trebuie să fie susținute ca intervenții cheie durabile pentru
a ameliora sănătatea și potențialul de dezvoltare a adolescenților.
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DEVELOPMENT OF BEEKEEPING IN UKRAINE AND EUROPE
Pirozhkov Egor, Student of the Faculty of Natural Sciences and Mathematics of the
National University "Chernihiv Collegium" named after T. H. Shevchenko
Beekeeping has its historical roots in antiquity. It went from the forced removal of honey in
accidentally found colonies of insects that lived in the hollows of old trees, to artificially created for
their housing (hive). Considering the history of beekeeping in more detail, we can generally
distinguish three stages of its development.
Wild beekeeping. It was the most primitive way to obtain a valuable food product - honey. The
strongest, bravest and most educated people found bee nests, destroyed them and took away
honeycombs.
Beekeeping is already becoming a profession for people who have been engaged in it. Bortniki
learned to create artificial dwellings for bees, which were called bort. Trees for boards were carefully
chosen, giving preference to those that already had internal cavities (hollows). Trunks of old pines,
lindens, oaks, and also willows were suitable for this purpose. To speed up the process of creating the
boards in their trunk hollowed out chambers that resembled ordinary holes. Sometimes such cavities
were created at a height of 4-15 m to accommodate bee colonies. Special tools were used for this
purpose. Special ropes were used to hold the person at the appropriate height on the tree.
Holes were made in the walls of such an artificial hollow for bees to take off and fly in. Inside
the board were crosses made of buckthorn branches or vines on which bees fastened their
honeycombs. To protect future homes from bears, martens, mice, woodpeckers, various protective
devices were attached to such tree trunks. On the basis of honey and honeycombs, a special one was
made. fragrant solution, which was sprayed on new housing to attract a swarm of bees.
It should be noted that the inhabitants of such a hollow treated its inner walls with propolis and
wax, which prevented the rot of the inner walls of the tree.
Beehives-logs also belong to boards. They are shown in Figure 1 in the foreground in the center.
Their design was similar to the previous one, except that they were created separately, and then they
were placed at the top of the tree. Crossroads were also installed in the apartment created in this way
to fasten future honeycombs. Holes were made in their walls for bees to move through them. To
protect against bad weather, the top of the log was covered with birch bark or other material. Later,
such logs began not only to be hung at the top of the tree trunk, but also to be installed directly on
meadows and forest edges, in meadows, in the fields, and even in the yards of their own estates. This,
of course, simplified the work with bees, but still remained a barbaric method of beekeeping, because
to obtain honey, insects were destroyed, leaving not even their larvae or eggs just laid by the queen.
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It becomes clear that this was not the kind of beekeeping that would produce enough honey to
feed people. There was no talk of other useful beekeeping products, in particular, of pollen, royal
jelly, propolis, or bee venom brought to the honeycomb cells at that time. The focus was only on
honey extraction.

Fig.1. Different types of hives in the museum of beekeeping in the town of
Baturyn, Bakhmatsky district, Chernihiv region.
Despite the fact that boarding is justly considered an unproductive and, as mentioned above,
barbaric method of obtaining honey, it still exists. For example, in Polissya districts of Ukraine and
Belarus it is still practiced with small changes. In the villages of Rivne and Zhytomyr regions, as well
as in some places of the Republic of Belarus, there are more than a hundred families. It is clear that
this does not allow to obtain a significant amount of honey and other bee products, but remains an
exotic method of beekeeping, which has historical value.
A real revolution in beekeeping was the creation by Peter Ivanovich Prokopovich of a frame
(cassette) hive [2,3].
The inventor was born on June 29, 1775 in the village of Mytchenky, Bakhmatsky district,
Chernihiv region, in the family of a priest. In 1786 Petro Prokopovych entered the theological class
of the Kyiv-Mohyla Academy. Having successfully completed his studies, he resigned from the
priesthood, dreaming of continuing his studies at Moscow University. But on the instructions of the
father of the young "theologian" enlisted in the Pereyaslav cavalry regiment. Here he served as head
of the Devolant's office during the development of the city of Odessa. He was later appointed adjutant
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to Major General K. Bour. It seemed like a successful career. However, in 1798 he voluntarily
resigned. When he returned home and visited his younger brother's apiary, he decided to start
beekeeping. He buys three-tenths of land and 17 bee families for his weekend military aid near his
native village. Local beekeepers, like everyone else, extracted honey in a barbaric way. This was too
much of a concern for the novice beekeeper, and he set about finding a "civilized" method of
management. As a true scientist, Peter Prokopovich observed the life of bees. He experimented, trying
to create good living conditions for beneficial insects. After 8 years of hard work, he increased the
number of bee families to 550. On the night of January 14, 1814, he dreamed of a new building for
bees. The very next day he made a frame hive, which he received from him the name "Petersburg".
A significant difference from the insects described above in the invention of Peter Prokopovich
is that it used a framework for the construction of honeycombs (Fig. 2). As a result, it was possible
to take them out of the hive body one by one, sweep the bees out of them, and then take the honey

Fig. 2. Frame of a modern beehive with cells (honeycombs).
out of it. It is worth noting that the hive he invented differed from modern ones in that the frames for
building bees were inserted into it from the side. However, for convenience in service the beehive
was later changed a little, - frames began to be inserted from above. Figure 1 shows the different
types of hives. They are located in the Museum of Beekeeping in the town of Baturyn, near which
Peter Prokopovich lived and worked. On the left is a model of a beehive created by him.
Having probably made the biggest step in the development of beekeeping, Petro Prokopovich
later founded the First Beekeeping School in Europe. On November 1, 1828, the official opening
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ceremony of the school took place. The first two years it was located in the village. Mitchenki. Thanks
to the great research work of the local beekeeper, physics teacher of Mytchenkivska secondary school
Ivan Stepanovych Zalisky, the exact location of the estate of the beekeeping school in this village
was established. Based on the stories of the ancients, the schemes of buildings and other objects of
this innovative institution were restored.
Theoretical and practical classes were conducted by Peter Ivanovich himself. Since the students
were mostly illiterate, at first the teacher-beekeeper taught them to write and read, to perform
elementary mathematical operations. He then taught them to make hives and perform experimental
work.
A few years later, the school was moved to the village. Fingers of the same area, where there was
more space to accommodate a large number of bee colonies of the experimental apiary.
Over the 53 years of the school's existence, more than 700 qualified beekeepers have graduated
from it.
1839 - had almost 3 thousand bee families, which brought the owner up to 20 thousand rubles of
annual income [1]. Later, his apiary became the largest in the world - it numbered 10,000 bee colonies.
Prokopovich's apiary was even visited by Emperor Nicholas I, after which an agreement was
reached on the constant supply of honey to the royal court.
The founder and head of the school of beekeeping was elected a full member of the Moscow
Society of Agriculture.
Petro Prokopovych's school did not develop further. The main part of his works, which reflected
the results of many years of research, was not published either. His son and assistant died first. And
in 1879 the inventor of a frame beehive died. They are buried nearby, at the entrance to the village.
At the beginning of the XXI century, a bronze monument to Petro Prokopovich was erected there
during the celebration of Beekeeper’s Day. However, a few days later it was stolen, which, of course,
did not happen without the participation of "glorious" countrymen of the Great Inventor. Later, a
concrete copy of it was installed there (Fig. 3). The bronze frame placed in his hands also did not
escape the attention of thieves. And now this sculpture stands with outstretched arms… The burial
place of the Great Beekeeper and his son is easily accessible from the Kyiv-Moscow International
Highway (300 m). It is visited by people who are not indifferent to beekeeping.
Much time has passed since the invention of the cassette hive. People all over the world have
been using it for over two hundred years. Beehives of various designs were developed: single-hull
and multi-hull, sunbeds, hives with and without extensions. Frames for honeycombs began to be made
also of the different sizes. Different materials (wood, polyfoam, etc.) are used for their production.
Various electronic devices began to be placed in beehives [1]. Developed electronic devices measure
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the temperature inside the hives, humidity, allow you to hear and record phonograms of insect voices,

Fig. 3. Monument to Petro Prokopovych at the entrance to the village. Fingers
etc. In beehives is done artificial ventilation, are put heaters. However, no one has yet proposed a
hive that would be significantly different from the invention of Peter Prokopovich, ie from the frame
hive.
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SECȚIA 13. BIOLOGIE VEGETALĂ

365

METODE DE ACŢIUNE REALĂ LA DISCIPLINA BIOLOGIE,
Afteni Nina, profesoară de biologie,
Liceul Teoretic „Nicolae Donici”, Dubăsarii Vechi, rn. Criuleni

Rezumat: Lumea de azi se află în epicentrul schimbărilor majore, permanent într-o continuă
mişcare, adaptare şi transformare. Societatea tot mai mult solicită persoane libere, creative,
performante în activitate şi competente multidisciplinar. De aici şi necesitatea creării unui cadru
eficient de învăţare, care să suplinească necesitatea societăţii de azi. Aplicarea noilor strategii, care
oferă copiilor posibilitatea de a participa activ la propria formare, impune o altă viziune asupra
instruirii tinerilor în şcoală, care să formeze la elevi competenţe ce îi va ajuta să reuşească într-o
societate în continuă schimbare. În rezultatul modificării scopului Curriculumului Naţional, ediţia
2010 - ce era axat pe memorare, repetare, ascultare, reacţie, cunoştinţe, termeni, conţinuturi, teorie
şi dependenţă de profesori la un nou scop - adus odată cu Curriculumul Naţional, ediţia 2019 – şi
anume care se axează pe descoperire, integrare, prezentare, comunicare, asumare de
responsabilităţi, fapte reale, aplicare teoretică şi putere de a lua decizii în mod individual. În aceste
condiţii se dezvoltă rapid metodele de acţiune reală utilizate la disciplina biologie.
Acest articol vine cu o analiză a implementării metodelor de acţiune reală prin prisma cercetării
pedagogice, în vederea obţinerii rezultatelor care vor servi drept temelie în cercetările ce urmează
fie drept reper de corectitudine în procesul de predare–învăţare-evaluare la orele de biologie.
Cercetarea prezintă anumite aspecte din realitatea educaţională a elevilor claselor gimnaziale, din
Liceul Teoretic „Nicolae Donici”, Dubăsarii Vechi, rn. Criuleni.
Termeni - cheie: metodă, acţiune reală, lucrare practică, proiect, joc didactic, problematizare,
studiu comparativ.
Summary: Today's world is at the epicenter of major changes, constantly in constant motion,
adaptation and transformation. Society is increasingly demanding free, creative people, performing
in business and multidisciplinary skills. Hence the need to create an effective learning framework that
meets the needs of today's society. The application of the new strategies, which offers children the
opportunity to actively participate in their own training, imposes another vision on the training of
young people in school, to train students in skills that will help them succeed in a constantly changing
society. As a result of the change in the purpose of the National Curriculum, the 2010 edition - which
focused on memorization, repetition, listening, reaction, knowledge, terms, contents, theory and
dependence on teachers to a new goal - brought with the National Curriculum, 2019 edition - namely
which focuses on discovery, integration, presentation, communication, responsibility, real facts,
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theoretical application and decision-making power individually. Under these conditions, the methods
of real action used in the discipline of biology are rapidly developed.
This article comes with an analysis of the implementation of real action methods in terms of
pedagogical research, in order to obtain results that will serve as a foundation in the research that
follows or as a benchmark of correctness in the teaching-learning-assessment process in biology
classes. The research presents certain aspects from the educational reality of the students, of the
gymnasium classes, from the Theoretical High School “Nicolae Donici”, Dubăsarii Vechi, rn.
Criuleni.
Key terms: method, real action, practical work, project, didactic game, problematization,
comparative study.
„Eu nu aş vrea ca elevul să ajungă numai să ştie;
Aş vrea ca acesta să ştie să facă cu ce a învăţat”.
Spiru C. Haret
Introducere
Educaţia este cea mai înaltă culme a omenirii. Este ca o prismă ce propagă în toate direcţiile
raze de abilităţi, cunoştinţe, norme, reguli, ideologii, aptitudini, chiar şi speranţe spre superioritatea
umană. Educaţia este uşa care se deschide încă din familie, de mic copil, apoi vine grădiniţa cu uşa
sa, şcoala, şcoala profesională, universitatea, şi, în final, rămâi într-o societate cu vedere liberă spre
întreaga lume. Fiecare alege ce doreşte, merge unde doreşte şi obţine în final ceea spre ce a tins. Cei
care caută minuţios, pot să mai găsească uşi de deschis pe perioada vieţii, acestea nu ascund decât noi
trepte spre înţelepciune.
Educaţia la şcoală este o continuitate a construcţiei familiale care începe a căpăta formă,
volum, culoare, şi în final, - scop; un nobil scop spre ceva măreţ-spre ceea ce doreşte elevul să devină
într-o lume nouă. De aceea, şcoala trebuie să respire continuu pentru a nu pierde din capacitatea
vitală ce trebuie semănată în elev. Fiecare disciplină predată la şcoală are rostul ei în crearea şi
cultivarea valorilor morale.

Iar finalul traseului educaţional este reprezentat de competenţele

transdisciplinare care-l pregătesc pe elev de viaţa post-gimnazială sau post-liceală.
Un loc de merit în cadrul acestor discipline îl are şi biologia - o ştiinţă incomparabilă despre viaţă,
despre tot ce respiră, creşte şi se reproduce; o nemărginită amploare de culoare în cultura eternă a
generaţiilor.
Educaţia are ca finalitate principală formarea unui caracter integru şi dezvoltarea unui sistem
de competenţe, ce include cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori. Acestea din urmă vor permite
participarea activă a individului la viaţa socială, culturală şi economică. Urmărind acest scop,
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disciplina biologie are locul ei în formarea calităţii individului, prin prisma competenţelor specifice
biologiei, şi anume:
➢ utilizarea limbajului ştiinţific biologic în diverse contexte de comunicare referitor la structuri,
procese, fenomene, legi, concepte;
➢ investigarea lumii vii cu ajutorul metodelor şi mijloacelor specifice pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii şi a mediului;
➢ implicarea în activităţi de menţinere a stării de sănătate proprii şi a celor din jur prin aplicarea
metodelor interactive în vederea formării unui comportament sanogen;
➢ participarea în acţiuni de ocrotire a biodiversităţii prin parteneriat, în vederea rezolvării
problemelor ecologice la nivel individual, local şi global [4].
Amplitudinea referenţială a competenţelor specifice biologiei, incluse în Curriculum Naţional,
tinde, evident, spre aplicabilitate şi nu spre teorie, de aici şi necesitatea unei schimbări în practica de
predare-evaluare. Iar pentru realizarea acestei schimbări, este nevoie de cercetare. Cercetarea
pedagogică este o acţiune de observare şi investigare, pe baza căreia se cunoaşte, se ameliorează sau
inovează fenomenul educaţional. Rolul cercetării pedagogice constă în: explicarea, interpretarea,
generalizarea şi inovarea fenomenului educaţional prin schimbări de structură, sau prin introducerea
de noi metodologii mai eficiente [2]..
În ultimii ani se conturează o categorie distinctă de metode aplicate în educaţie. În didactica
biologiei, metodele de acţiune reală prezintă o eficienţă înaltă ân acumularea de noi cunoştinţe.
Alternarea metodelor de învăţământ, diversificarea procedeelor didactice pe care acestea le include,
constituie o expresie a creativităţii cadrului didactic care lasă elevii să gândească liber, să acţioneze
corect şi să-şi evalueze potenţialul în vederea cultivării de cunoştinţe şi noi orizonturi. Această temă
va fi actuală atâta timp cât profesorul va dărui lumină pe aceeaşi lungime de undă cu discipolii săi.
Metode didactice în biologie. Delimitări conceptuale
Din punct de vedere etimologic, termenul de metodă derivă din grecescul: methodos (ados =
drum, cale; metha = spre, către), care reprezintă drumul de urmat în vederea atingerii unor scopuri în
procesul predării-învăţării. Prin metodă se realizează interconexiuni între activitatea de predare şi
învăţare, se realizează conducerea eficientă a actului pedagogic, în scopul realizării obiectivelor
urmărite de fiecare profesor. Metoda este folosită de profesor şi de elev, în acţiunile de predareînvăţare, considerate ca fiind „pârghia cea mai accesibilă şi eficientă” în formarea abilităţilor
intelectuale şi practice, în cadrul unui proces de învăţământ cu caracter formativ-educativ. Conceptul
de metodă este completat cu analiza funcţiilor pe care acestea le îndeplinesc în cadrul procesului de
învăţământ, ca sistem deschis cu caracter finalist. Receptivitatea maximă şi continuă a metodologiei
instruirii la transformările, orientările învăţământului biologic modern, formarea elevilor sunt o
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dovadă de pragmatism și raţionalitate în cadrul disciplinei biologie. Astfel, în context metodologoc,
se prezintă clasificarea operaţională a metodelor în practica instruirii, după M. Marinescu [8].
I. Metode de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor:
1. Metode de comunicare orală:
1.1 metode de comunicare orală explozivă: expunerea, povestirea, descrierea, explicaţia,
informarea, prelegerea şcolară;
1.2 metode de comunicare orală conversativă: conversaţia, dezbaterea, discuţia;
1.3 metoda problematizării.
2.

Metode de comunicare scrisă: activitatea cu manualul şi alte cărţi.

II. Metode de cercetarea bazate pe acţiune reală:
1. Metode de cercetare directă a realităţii: experimentul, observaţia sistematică, abordarea
euristică, învăţarea prin descoperire, munca în grup.
2.

Metode de cercetare indirectă a realităţii: demonstraţia, modelarea.

III. Metode bazate pe acţiune practică:
1. Metode de acţiune reală: exerciţiul, rezolvările de probleme, lucrările practice, studiul de caz,
tema de cercetare;
2. Metode de acţiune simulată: jocurile didactice, jocurile de simulare, învăţare prin simulatoare
didactice.
IV. Metode de raţionalizare a predării-învăţării:
Instruirea şi autoinstruirea asistată la calculator.
Metode de acţiune reală
Învăţarea prin acţiune prezintă o importanţă majoră pentru formarea tineretului şcolar, care
trebuie pregătit pentru o viaţă activă și creatoare, ceea ce presupune capacitate de valorificare a
cunoştinţelor teoretice în rezolvarea diferitelor probleme cu care se va confrunta. Aceasta a condus
la promovarea insistentă în învăţământ a metodelor bazate pe acţiune, metode prin care elevul este
învăţat nu numai să ştie, dar şi să acţioneze, să realizeze ceva, prin transferul de cunoştinţe din planul
teoretic în cel practic. Metodele de acţiune reală în biologie sunt active, pentru că: permit
individualizarea învăţământului prin oferirea posibilităţii de a desfăşura activităţi în ritm propriu în
funcţie de potenţial; contribuie la formarea priceperilor şi deprinderilor de activitate independentă,
care contribuie la dezvoltarea întregii personalităţi; cultivă elevilor interesul lor epistemologic,
educând spiritul de independenţă şi iniţiativă; presupun mobilizarea gândirii, a deprinderilor
intelectuale şi practice, stimulând autoaprecierea şi asigură premisele realizării unei învăţări de-a
lungul vieţii, în diverse situaţii.
Clasificarea şi descrierea metodelor de acţiune reală la biologie
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* Lucrarea practică constă în efectuarea de către elevi a unor sarcini cu caracter aplicativ: de
proiectare, de execuţie, de fabricaţie, de reparaţie. Prin această metodă se realizează: învăţarea de
priceperi şi deprinderi; achiziţionarea unor strategii de rezolvare a unor probleme practice;
consolidarea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor. Lucrările practice se desfăşoară individual
sau în grup, într-un spaţiu şcolar specific (atelier, lot şcolar), înzestrat cu mijloace şi echipamente
tehnice. Raportat la metoda exerciţiului, activitatea elevilor are în acest caz un grad sporit de
complexitate şi de independenţă. Cerinţele de respectat în realizarea lucrării practice sunt: efectuarea
unui instructaj (care să conţină şi prelucrarea normelor de protecţie a muncii); organizarea riguroasă
a muncii elevilor, prin indicarea sarcinilor şi a responsabilităţilor; diversificarea modalităţilor de
evaluare şi valorificare a rezultatelor (de exemplu, prin organizarea de expoziţii cu produsele
realizate).

Fig. 1 a

Fig. 1 b

Fig. 1 c

Fig.1 Lucrare practică realizată în cadrul orei de biologie, de către eleva clasei a IX-a, la tema
,,Calcularea frecvenței plantelor și animalelor pe m2 dintr-un ecosistem”,
Liceul Teoretic „Nicolae Donici”, Dubăsarii Vechi,
* Metoda proiectului reprezintă un produs finit, o activitate cross-curriculară centrată pe elev,
oferind posibilitatea acestuia de a asambla într-o viziune personală cunoştinţele pe care le are. Această
metodă poate furniza informaţii mai bogate în legătură cu competenţele elevilor şi, în general, cu
progresele pe care ei le-au făcut de-a lungul unei perioade mai îndelungate de timp. În pedagogie,
proiectul favorizează curiozitatea intelectuală a elevilor; le dezvoltă capacitatea de a gândi;
stimulează dorinţa de a învăţa şi de a produce ceva interesant; valorifică capacitatea de evaluare,
spiritul de acţiune, tenacitatea etc. În aceste condiţii scopul fundamental al unui proiect este însuşirea
metodelor de cercetare şi de explorare a lumii vii, în vederea sporirii autocunoaşterii, a
responsabilităţii, a iniţiativei şi activităţii individuale sau de grup. Proiectul, fiind o strategie autentică
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de evaluare în demersul bazat pe competenţe, îi oferă profesorului de biologie, posibilitatea integrării
elevului într-un tot întreg cu natura, cu biosfera, adică cu Viaţa.

Fig.2. a. Proiect realiazt în cadrul săptămânii biologiei, de către elev din clasa a IX-a cu tematica
„Omul şi natura – un tot întreg”, Liceul Teoretic „Nicolae Donici”, Dubăsarii Vechi

Fig.2. b. Proiect de grup „Împreună – din respect pentru mediul înconjurător”, realizat de elevii
Liceului Teoretic „Nicolae Donici” , Dubăsarii Vechi
* Jocul didactic. Nu există frontiere între joc şi muncă. Şcoala trebuie să aibă ca funcţie
generală prelungirea copilăriei sau cel puţin, ocrotirea caracteristicilor ei, nepermisă fiind tendinţa de
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a scurta, fixând prea timpuriu copilul într-un tipar făcut pe măsura adultului. Jocul este un ansamblu
de acţiuni şi operaţii care paralel cu destinderea, buna dispoziţie şi bucuria, urmăreşte obiective de
pregătire intelectuală, morală şi fizică a copilului. În literatura pedagogică sunt cunoscute numeroase
teorii care încearcă să explice natura jocului punând accentul în mod unilateral, fie pe factorii
biologici, fie pe cei psihologici.
Edouard Claparède spunea că individul este obligat să recurgă la joc din două motive: pentru
că este incapabil să presteze o activitate serioasă din cauza dezvoltării insuficiente şi din pricina unor
împrejurări care se opun îndeplinirii unei activităţi serioase care să satisfacă dorinţa respectivă. Deşi,
practicat adesea cu mai multă intensitate decât munca, jocul oboseşte mai puţin, pentru că răspunde
tendinţelor de afirmare, refulate de necesităţile muncii şi de aceea lasă impresia că nu oboseşte, ci
chiar relaxează. “Jocul este cea mai buna introducere în arta de a munci”[5].

Fig.3 Activitate didactică prin joc, realizată cu elevii clasei a IX-a în contextul sărbătorii „Ziua
Pământului”, 22 aprilie 2021 în Liceul Teoretic „Nicolae Donici”, Dubăsarii Vechi
* Rezolvarea problemelor presupune operaţionalizarea conceptelor şi noţiunilor însuşite,
urmată de formarea abilităţilor de utilizare a acestora în vederea soluţionării unor probleme, la nivel
teoretic sau practic-acţional [9].
Problematizarea mai este denumită şi predare prin rezolvare de probleme sau predare prin
rezolvare productivă de probleme. În cadrul disciplinelor biologice, aplicabilitatea metodei presupune
realizarea de către profesor a unor situaţii – problemă, pe care elevii le realizează şi le rezolvă, găsind
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soluţia adecvată, în felul acesta avansând în asimilarea de noi cunoştinţe. Avantajele metodei
respective sunt următoarele:
- lărgeşte orizontul gândirii elevului, făcând loc raţionamentului probabilistic;
- favorizează aspectul formativ al învăţământului prin stimularea participării efective a elevului;
- sporeşte trăinicia şi aplicabilitatea informaţiei elevului în practică;
- antrenează aptitudinile creatoare ale elevilor;
- asigură motivaţia intrinsecă a învăţării.
Aplicabilitatea metodei problematizării în cercetarea de faţă contribuie la dezvoltarea
sistemului de finalităţi educaţionale, necesare elevilor din clasa a IX-a, la modulul „Reproducere în
lumea vie. Bazele geneticii”. Astfel, prin alocarea unui număr mai mare de ore la rezolvarea
problemelor de genetică, la biologie, elevii au obţinut rezultate înalte la proba de evaluare şi o viziune
mult mai clară asupra eredităţii şi factorilor ce o influenţează. Rezultatele cercetării sunt incluse în
diagrama din fig.4.

Fig.4 Rezultatele elevilor din clasele a IX-a, la evaluarea sumativă,
modulul „Reproducere în lumea vie. Bazele geneticii.
* Studiul comparativ. Prin aplicarea evaluării formative la două clase de a VIII-a, am dorit să
văd dacă această metodă “a studiului comparativ”, mă va ajuta să evit eşecul în evaluarea sumativă.
Astfel, am realizat că strategia este aleasă corect, iar elevii care au avut ca reper de învăţare studiul
comparativ al Claselor “Crustacee”, “Arahnide” şi “Insecte” din Încrengătura Artropode au obţinut
o notă medie mult mai mare comparativ cu elevii din aceeaşi clasă dar care a practicat metoda
studiului liber al conţinuturilor. Clasele a VIII-a A şi C un număr egal de elevi - 24. Fiecare clasă a
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fost divizată aleator, în 2 grupuri, astfel că fiecare clasă prezintă rezultate (vezi fig.5), atât în urma
învăţării după algoritm a studiului comparativ, cât şi în urma învăţării fără algoritm [9].

Fig.5 Rezultate primite în urma aplicării metodei studiului comparativ în
procesul instructiv-educativ la biologie, clasele a VIII-a
Concluzie
„Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă,
să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi cuvinte
când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile.”
Pestalozzi
Practica educativă constituie, pentru cercetător, o sursă de cunoaştere, un mijloc de
experimentare, de verificare a ipotezelor şi de generalizare a experienţei pozitive. În acelaşi timp,
cercetarea pedagogică, prin concluziile ei, contribuie la inovarea şi perfecţionarea procesului de
învăţământ şi de educaţie. Cercetarea ştiinţifică nu trebuie considerată ca fiind definitiv încheiată
odată cu obţinerea rezultatelor finale. Ele privesc, ca sarcină de realizare de moment, numai
împlinirea obiectivelor urmărite de la început de cercetarea respectivă. Dincolo însă de aceste
“obiective” se întrevăd, mai mult sau mai puţin distinct, alte aspecte, multe dintre ele noi, care se
înfăţişează ca posibile sau necesare “teme de cercetare” viitoare. În felul acesta, rezultatele cercetării
respective vor fi utilizate în sens “practic” imediat aplicativ, şi în sens “teoretic”. În acest din urmă
caz, ele vor constitui “premisele” unor cercetări viitoare, dar cel mai important “motivaţia” pentru a
dezvolta şi cultiva competenţe elevilor la disciplina biologie.
Elevii trebuie să aibă o direcţie foarte clară, prin care sunt definite aşteptările,
responsabilităţile, procesele şi calendarul activităţilor. În mod esenţial, ceea ce necesită mai mult timp
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de pregătire, are drept răsplată rezultatele bune în procesul învăţării. După spusele unui proverb
chinez: „Spune-mi - și voi uita.

Arată-mi - și îmi voi aminti.

Implică-mă și voi învăța”!
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DIVERSITATEA VEGETALĂ DIN CADRUL MONUMENTULUI NATURII
„RECIFELOR BRÎNZENI” RAIONUL EDINEȚ.
Beschieru Vadim, student,
Facultatea Biologie și Chimie, UST

Scopul cercetării: Scopul constă în evidențierea diversității florei monumentului naturii
„Recifele Brînzeni” din s. Brînzeni, pentru optimizarea conservării diversității plantelor și
folosirea durabilă.
Obiectivele cercetării: Stabilirea compoziției floristice și elaborarea conspectului florei
monumentului naturii „Recifele Brînzeni” din s. Brînzeni. Analiza florei sub aspect taxonomic, al
biomorfelor, geoelementelor, ecologic și categoriile de rarirate. Elaborarea recomandărilor de
conservare și folosire rațională a florei monumentului naturii „Recifele Brînzeni”
Noutatea și originalitatea științifică: Ca rezultat al investigațiilor efectuate a fost stabilită
compoziția floristică și conspectul florei vasculare, monumentului naturii „Recifele Brînzeni” din s.
Brînzeni raionul Edineț. Au fost identificate speciile de plante rare și periclitate din cadrul
monumentului naturii „Recifele Brînzeni”. Au fost elaborată harta de răspândire a speciilor rare în
cadrul monumentului naturii și propuse recomandări privind optimizarea conservării florei.
Caracteristicile generale ale localității Brînzeni. Privită de la est spre vest, sau de la nord
spre sud, comuna Brînzeni pare desprinsa dintr-un peisaj montan. Încercuită din toate părțile de recife
cu înălțimea de peste 210 m, localitatea Brînzeni are o moșie cu un patrimoniu natural și antropic
deosebit. În jurul satului se înalță câteva recife mari ce creează un relief inedit, iar pe alocuri sunt
străpunse de apele râurilor Racovăț și Draghiște care secole întregi șerpuiesc printre stânci. [24]
În partea de apus pe malul drept al Racovățului se afla reciful ''La moara de apă'', având
înălțimea de 165 m , aici se găsesc multe grote mici și necercetate, aici vizitatorii au observat lilieci,
găuri de jderi și vulpe. Denumirea stâncii provine de la o moara de apa care se afla pe râul Racovăț
în apropierea stâncii, dar care astăzi s-a distrus ( Fig. 1.a).
b

a
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Fig. 1. Stânca ''La moara de apă''(a) și Stînca ,,Ţugurlan”(b).
Tot în acest loc pe malul stâng a râului se găsesc încă 2 stânci: Stânca uriașilor și Stânca Ţugurlan,
care sunt despărțite de un pârâiaș care se varsă în Racovăț. Denumirea stâncii uriașilor provine de la
o legendă unde se spune ca aici ar fi îngropat ultimul uriaș care a locuit aici, și pentru că iubea oamenii
a fost îngropat lângă sat (fig. 2.a). Denumirea stâncii Țugurlan provine de la forma ei (fig. 1.b).
b

a

Fig. 2. Stânca ,,Mormântul uriaşilor”(a) și stânca ,,Eroilor”(b).
Spre răsărit de sat sunt 4 recife cu formă de cupolă ce au înălțimea de 200-213 m. Pe cupola
unui recif din centrul satului se înalță un monument al ostașilor căzuți în al doilea război mondial
pentru apărarea patriei. În trecut pe această stâncă se găsea și o bisericuță din lemn unde creștinii
veneau aici ca sa se roage, dar pe timpul ocupație sovietice această bisericuța a fost distrusă. Astăzi
pe acel loc se găsește o cruce (Fig.2b) [24].
Satul e așezat în pâlnia unui atol străvechi – formă foarte rară a formațiunilor rifogene. Cel
mai interesant s-a dovedit a fi reciful situat la 2 km sud-vest de sat pe panta stângă a râului Racovăț.
Înălțimea acestui recif este de 80 m, iar pe alocuri formează prăpăstii îngrozitoare. Urcând spre vârful
dealului se văd pietre de diferite mărimi și forme ,'' care sau rupt din stâncă și s-au oprit la o bucata
de cale , «prinzând» rădăcini în pământ'' [24,26].
a

b

Figura 3. Stânca din zona Mersîna (a) și grota din regiunea Mersâna (b).
La altitudinea de 62 m de la baza văii se găsește o grota, plasată în masivul stâncos din partea
stângă a pantei abrupte a râului Racovăț, în locul numit Mersâna (Fig.3a,b). E vorba de o cavitate
mare în stânca calcarelor toltrice adâncă de 9 m, lată de 18 m și înălțimea cupolei de la 0,5 până la 4
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m, cu intrare dinspre nord. Aproape toată suprafața grotei – 60 m² a fost dezvelită prin săpături
arheologice[ 24,26].
Reсifele Brînzeni

constituie o porțiune a

marelui lanț de formațiuni calcaroase de o

semnificație mondială – „Stâncile Prutului” sau „Toltre”, risipite pe o distanță de cca 200 km de-a
lungul Prutului de Mijloc [8]. A fost constituit la 13 martie 1962, având suprafața de 44 ha.
Actualmente suprafața monumentului naturii este indicată diferit în două lucrări: de 26,18 ha în
lucrarea „Starea Mediului și patrimoniul natural al bazinului Dunării (în limitele Republicii
Moldova)” (2012) [1], și de 31,97 ha în lucrarea „Ariile naturale protejate din Moldova. Vol. 1.
Monumente ale naturii: geologice, paleontologice, hidrologice, pedologice” (2016) [8]. Monumentul
naturii cuprinde 4 recife (zona Rîmbu): 2 recife amplasate la marginea de sud a satului sub formă
ovală (oncoid) și 2 recife la marginea de sud-est a satului. În ambele lucrări menționate anterior este
indicat și reciful de la marginea de vest a satului, însă conform hărților acest recif nu se află sub
protecția satului și nu este inclus în cadrul monumetului naturii „Recifele Brînzeni”.
Flora monumentului naturii „Recifele Brînzeni” este inedită și specifică toltrelor cu specii
pietrofite și de stepă care se combină armonios și creează un peisaj unic pentru nordul Moldovei.
Flora monumentului natural a fost cercetată în decursul perioadelor de vegetaţie 2018-2020.
Cercetarea florei a fost efectuată conform metodei itinerarului. În procesul de determinare a speciilor
de plante vasculare au fost consultate lucrările: " Flora ilustrată a României " (1992), "Flora
Basarabiei" (2016) şi "Lumea vegetală a Moldovei" (2007) [5,6,11,14,15]. Determinatoarele
elaborate de T. Гейдеман (1986) și A. Negru (2007) [12,25]. Speciile de plante rare au fost atribuite
la categoria respectivă de raritate în conformitate cu clasificarea internațională a speciilor periclitate
(U.I.C.N., 2001), Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat (1998), Cartea Roșie a
Republicii Moldova (2015) şi lucrările elaborate de A. Negru, G. Şabanova, V. Cantemir şi colab.
(2002) și P. Pînzaru (2020) [3,4,9,13,21,28]. Ca urmare a inventarierii florei, a fost elaborat
conspectul florei vasculare al monumentului naturii „Recifele Brînzeni”. În conspectul florei
vasculare se precizează denumirea ştiinţifică a fiecărei specii, denumirea populară, bioforma,
geoelementele, indicii ecologici: umiditatea (U), temperatura (T), reacţia solului (R) şi apartenența
fitosociologică. S-a consultat lucrările elaborate de autorii: V. Ciocârlan (1992), T. Chifu, C. Mânzu,
O. Zamfirescu (2006), A. Ciubotaru, A. Postolache, A.Teleuță, Ș. Lazu, V. Chirtoacă et al.(2007),
A. Negru, A. Ştefîrţă, V. Cantemir şi colab. (2002), A. Negru, V. Cantemir, I. Comanici (2016).
Nomenclatura taxonilor în limba latină, categoriilor taxonomice şi taxonilor supragenerici, precum şi
sistemul de clasificare utilizat este expusă conform lucrării „Flora vasculară din Republica Moldova.
Lista speciilor şi ecologia.” efectuată de P. Pînzaru și T. Sîrbu [17]. Denumirea speciilor de plante în
limba română este dată după determinatorul elaborat de A. Negru (2007) și T. Chifu, C. Mânzu, O.
Zamfirescu (2006) [4,12]. Conspectul florei vasculare este următorul: Familia Aspleniaceae 378

Asplenium trichomanes L, Asplenium ruta-muraria L; Familia Aceraceae - Acer negundo L.;
Familia Apocynaceae - Vincetoxicum hirundinaria Medik; Familia Aristolochiaceae - Aristolochia
clematitis L.; Familia Asteraceae - Achillea collina (Becker ex Rehb. f.) Heimerl, Achillea pannonica
Scheele, Cota Tinctoria (L.) J.Gray, Artemisia absinthium L, Artemisia austriaca Jacq., Artemisia
campestris L., Artemisia vugaris L., Centaurea diffusa Lam., Centaurea jacea L., Centaurea scabiosa
L., Cichorium inthybus L., Erigeron annuus (L.) Pers., Pilosella officinarum Vaill, Hieracium
Umbellatum L., Hypochoeris radicata L., Inula britanica L., Leontodon hispidus L., Picris
hieracioides L., Tragopogon dubius Scop, Jacobaea vulgaris L., Taraxacum camylodes G.E.
Haglund, Tanacetum vulgare L.; Familia Betulaceae - Carpinus betulus L.; Familia Boraginaceae
- Echium vulgare L.; Familia Brassicaceae - Alyssum saxatilis L., *Arabidopsis arenosa (L.)
Lawalree, Berteroa incana (L.) DC., Capsella bursa-pastoris (L.) Medic., Erysimum repandum
Hojer. Lepidium campestre (L.) R.Br., Lepidium draba L., Rorippa austriaca (Crantz.) Besser.,
Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. Ex DC., Thlaspi perfoliatum L.; Familia Campanulaceae Campanula sibirica L.; Familia Cannabaceae - Humulus lupulus L.; Familia Caprifoliaceae Cephalaria uralens (Murray) Roem. & Schult., Knautia arvensis L. Coult., Scabiosa ochroleuca L.;
Familia Caryophylaceae - Arenaria serpyllifolia L.; Familia Convolvulaceae - Convolvulus
arvensis L.; Familia Cornaceae - Cornus mas L., Cornus sanguinea L.; Familia Crassulaceae Sedum acre L., Sedum sexangulare L., Sedum maximum (L.) Hoffm.; Familia Euphorbiaceae

-

Euphorbia cyparissias L., Euphorbia agrarian M. Bieb.; Familia Fabaceae - Astragalus onobrychis
L., Chamaecytisus austriacus (L.) Link. s.l., Medicago falcata L., Trifolium arvense L., Trifolium
pratense L., Securigera varia (L.) Lassen., Robinia pseudoacacia L., Vicia cracca L.; Familia
Fagaceae - Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Familia Geraniaceae - Geranium robertianum L.;
Familia Hypericaceae - Hypericum perforatum L.; Familia Lamiaceae - Clinopodium acinos (L.)
Kuntze.L, Glechoma hederacea L., Lamium purpureum L., Leonurus cardiaca L., Marrubium
peregrinum L., Salvia aethiopis L., Salvia nemorosa L., Salvia pratensis L., Salvia verticillata L.,
Sideritis montana L., Stachys recta L., Teucrium chamaedrys L., Teucrium montanum L. var
montanum, *Teucrium montanum L. var. pannonicum (A. Kern.) Brandza., Thymus pannonicus All.
s.l.; Familia Linaceae - Linum perenne L.; Familia Moraceae - Morus alba L., Morus nigra L.;
Familia Oleaceae - Fraxinus excelsior L., Ligustrum vulgare L.; Familia Papaveraceae Chelidonium majus L., Corydalis solida (L.) Clairv.; Familia Plantaginaceae - Plantago lanceolata
L., Veronica prostrata L.; Familia Rannunculaceae - Adonis vernalis L., Ceratocephala testiculata
(Crantz.) Besser., Clematis integrifolia L., Consolida regalis S.F. Gray., Ranunculus sardous Crantz.,
Thalictrum minus L. var minus.; Familia Resedaceae - Reseda lutea L.; Familia Rosaceae Agrimonia eupatoria L., Cerasus avium (L.) Moench., Cotoneaster melanocarpus Frisch. Ex Blytt.,
Crataegus monogyna Jacq. s.l., Filipendula vulgaris Moench., Fragaria virirdis Duchesne., Geum
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urbanum L., Potentilla anserina L., Potentilla arenaria Borkh., Potentilla recta L., Potentilla reptans
L., Prunus spinosa L. var. spinosa., Rosa canina L., Rubus canescens DC. Var. canescens.; Familia
Rubiaceae - Asperula cycanchica L., Galium humifusum M. Bieb., Galium verum L.; Familia
Salicaceae - Salix caprea L., Salix viminalis L.; Familia Saxifragaceae - *Saxifraga tridactylites L.;
Familia Scrophulariaceae - Verbascum densiflorum Bertol., Verbascum nigrum L., Verbascum
phlomoides L., Verbascum phoeniceum L.; Familia Simaroubaceae - Ailanthus altissima (Mill.)
Swingle.; Familia Urticaceae - Urtica dioica L. var dioica; Familia Violaceae - Viola ambigua
Waldst. & Kit.; Familia Amaryllidaceae - Allium rotundum L., Allium scorodoprasum L.; Familia
Asparagaceae - Asparagus tenuifolius Lam., Anthericum ramosum L., Muscari neglectum Guss.,
Leopoldia comosa (L.) Parl.; Familia Liliaceae - Gagea lutea (L.) Ker. Gawl., Gagea pratensis
(Pers.) Dumort.; Familia Poaceae - Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv., Agrostis stolonifera L.,
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng., Bromus squarrosus L., Bromus sterilis L., Dactylis glomerata
L., Elymus intermedia (Host) Nevski., Festuca valesiaca Schleich. Ex Gaudin., Melica transilvanica
Schur., Poa angustifolia L., Sesleria heufleriana Schur., Stipa capillata L.
Analiza sistematică. În urma studiului florei „Recifelor Brînzeni” au fost înregistrate 142
specii de plante care aparțin la 39 de familii (tabelul 1). În cadrul analizei floristice s-a luat în
considerație şi cercetările făcute de alţi autori, în zona de studiu, după publicațiile din literatură. Cele
mai reprezentative familii din cadrul florei „Recifelor Brînzeni” sunt: Asteraceae ( 22 specii sau 15,49
%), Lamiaceae (15 specii, sau 10,56 %), Rosaceae (14 specii sau 9,86 %), Poaceae (12 specii sau
8,45 %), Brasicaceae (9 specii sau 6,34 %), Fabaceae (8 specii sau 5,63 %), Rannunculaceae (6
specii sau 4,23 %), Scrophulariaceae (4 specii sau 2,81 %), Asparagaceae (4 specii sau 2,81 %).
Aceste 9 familii includ 64 de specii sau 66,2 %, iar restul 30 de familii constituie 33,8 %. Familiile
Crassulaceae, Capriofoliaceae, Rubiaceae și Amaryllidaceae (3 specii fiecare). Celelalte familii sunt
reprezentate de un număr mai mic de specii 2 - 1 specii (figura 4.).
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Figura 4. Spectrul familiilor din flora monumentului natural „Recifele Brînzeni”
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Analiza categoriilor de biomorfe. Speciile de plante din flora vasculară a monumentelor
naturii „Recifele Brînzeni” și „Grotele Brînzeni” se încadrează în 10 categorii de bioforme. Spectrul
categoriilor de bioforme s-a analizat după lucrarea elaborată de P.Pînzaru și T.Sîrbu (2016) [22]. În
cadrul monumentului natural „Recifele Brînzeni” cele mai multe specii, 47,18 % (67 specii)
hemicriptofite (H), acestea indică apartenența teritoriului cercetat la climatul regiunilor temperate.
Din acest grup de plante putem enumera următoarele specii Asplenium trichomanes L.,Viola ambigua
Waldst. & Kit., Melica transilvanica Schur., Festuca valesiaca Schleich. Ex Gaudin., Clematis
integrifolia L. Următorul grup de plante sunt geofitele (G) care alcătuiesc 10,56 % (15 specii) dintre
care pot menționa: Anthericum ramosum L, Sedum maximum (L.) Hoffm, Allium rotundum L., Gagea
lutea (L.) Ker. Gawl., Leopoldia comosa (L.) Parl., Asparagus tenuifolius Lam. Terofitele anuale (Th)
alcătuiesc 10,56 % (15 specii), putem menționa următoarele specii Berteroa incana (L.) DC.,
Trifolium arvense L., Bromus sterilis L, Sideritis montana L. Nanofanerofitele reprezintă 7,75 %,
terofitele bienale (TH) 7,75%, camefitele erbacee (Che) 7,04 %, fanerofitele (P) 5,63 % și camefitele
cu tulpini lignificate (Chl) alcătuiesc 3,52% (figura 5.).
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Fig. 5. Spectrul biomorfelor din cadrul „Recifele Brînzeni”
Analiza ecologică. Răspândirea plantelor pe o anumită suprafață de teren este determinată
de factorii mediului abiotic. De aceea, pentru aprecierea comportării ecologice a speciilor față de
acești factori au fost elaborate scări și respectiv au fost alcătuite grupe de plante, în dependență de
comportarea față de un anumit factor ecologic [9].
Din punct de vedere ecologic, flora monumentului natural „Recifele Brînzeni” a fost studiată
în baza indicilor (U., T., R.,), după determinatorul elaborat de (V. Ciocârlan, ediția 2000), dar şi a
cerințelor plantelor față de conținutul elementelor nutritive, aprovizionării a solului cu azot şi sărurilor
din sol (figura 6.). După regimul de umiditate în cadrul florei monumentului natural „Recifele
Brînzeni” cele mai predominante sunt speciile de plante xeromezofile (U2-2,5) - 56,34% (80 specii),
prezența lor indică o climă călduroasă şi secetoasă în timpul verii. Speciile de plante xeromezofite
cresc pe soluri uscat-revene până la revene și ocupă cea mai mare parte a covorului vegetal din cadrul
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monumentului natural „Recifele Brînzeni”. Mezofile (U3-3,5) - 23,94 % (34 specii) , cresc pe soluri
revene până la reavăn-jilave și sunt răspândite printre stâncile monumentului naturii.
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Fig. 6 Spectrul indicilor ecologici din cadrul „Recifelor Brînzeni
Speciile de plante xerofile (U1-1,5) - 11,97 % (17 specii) ele sunt indicatoare ale uscăciunii
substratului a pajiștilor de stepă pietrofită, din reprezentanții acestui grup de plante pot fi menționate:
Asplenium ruta-muraria L, Artemisia austriaca Jacq., Alyssum saxatilis L., Schivereckia podolica
(Bess.) Andrz. Ex DC., Teucrium montanum L. var montanum, Bothriochloa ischaemum (L.) Keng.,
Festuca valesiaca Schleich. Ex Gaudin., Melica transilvanica Schur., Stipa capillata L. Speciile de
plante din acest grup vegetează printre stânci. Mezohigrofitele (U4-4,5) -

4,93 % (7 specii),

amfitolerantele (U0) - 2,11%, iar higrofitele (U5-5,5) doar 0,7%. Sub aspectul temperaturii, flora este
reprezentată de speciile micro-mezoterme (T3-3,5) – 50,8 %, urmate de cele moderat-termofile (T4-4,5)
– 25,4 %, caracteristice zonelor cu medii ale temperaturii anuale de 9 ºC. Un grup mai mic este
reprezentat de speciile amfitolerante (T0) – 16,72 %, microterme (T2-2,5) – 3,54%, termofile (T5-5,5) –
2,84 % și criofilele (T1-1,5) cu doar 0,7 %. Conform indicilor de reacție ai solului, cele mai multe
specii sunt slab acid-neutrofile (R4-4,5) - 52,12%, urmează speciile amfitolerante cu (R0) - 28,17% şi
acido-neutrofile cu (R3-3,5) - 11,27%, celelalte au un procent mai mic: neutro-bazofile (R5-5,5) - 6,34%
şi acidofile (R2-2,5) – 2,1%, aceasta indică prezența substratelor carbonatice cu puțin humus.
Analiza geoelementelor. Conform clasificării fitogeografice, flora monumentului naturii
„Recifele Brînzeni”, se evidențiază prin 15 categorii de geoelemente, care descriu microclimatul în
care s-au dezvoltat speciile. Spectrul categoriilor de geoelemente s-a realizat după lucrarea elaborată
de Pînzaru P. & Sîrbu T.,2016 [22]. Ca rezultat al analizei geoelementelor s-a constatat predominarea
speciilor eurasiatice cu 45%, urmate de cele europene 21,43% și mediteraneene cu 10%. Elementele
382

mediteraneean-pontice alcătuiesc 3,57%, la fel ca și cosmopolitele cu 3,57%, apoi urmează cele
ponto-panonice cu 2,86%, eurosiberiene 2,86%. Speciile circumpolare, asiatice și central europene,
sunt reprezentate cu câte 2,14% fiecare, iar speciile carpatice, caucaziene, ponto-panono-balcanice,
toate împreună au o pondere de 4,29% fiecare (figura 7.). Predominarea speciilor elementului
eurasiatic şi a celui european se datorează interferenţelor fitogeografice din zona de studiu, care
corespunde unui climat temperat cald şi uscat.
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Alte regiuni

2,14%
3,57%
3,57%

45,00%
10,00%
21,43%

Fig. 7. Analiza geoelementelor „Recifelor Brînzeni”
Plante rare. În baza studiului vegetație monumentului naturii „Recifele Brînzeni” au fost determinate
14 specii de plante rare. Descrierea plantelor s-a efectuat în baza următoarelor surse: A. Negru și
colaboratorii săi „Plante rare din flora spontană a Republicii Moldova” (2002); Gh. Postolache, S.
Drucioc „Speciile de plante rare din flora Moldovei incluse în convenția de la Berna” (2008) și P.
Pînzaru „Plante rare de stâncării din Republica Moldova (2020) [13,21]. Categoriile speciilor rare au
fost incluse în tabelul 1 [28].
Tabelul 1. Speciile de plante rare din cadrul monumentelor naturii „Grotele Brînzeni”
conform categoriilor sozologice
Nr.

1.

Denumirea speciei în

Denumirea

Categoria

Plante rare

Plante rare

latină

speciei în limba

sozologică

incluse în

incluse

română

(IUCN,

Cartea

ocrotite de

2001)

Roşie a

stat (legea

R.Moldova,

nr.1538-XIII,

ed. III,

din

2015

25.02.1998)

-

+

Adonis vernalis L.

Ruscuță de

VU

primăvară
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*Arabidopsis arenosa

Câșcîriță

(L.) Lawalree

arenicolă

3.

Aspleniul trichomanes L.

4.

Asplenium ruta-muraria

2.

VU

-

-

Acul pământului

NT

-

+

Ruginiță

NT

-

+

Umbra iepurelui

LC

-

+

Aurinie saxicolă

NT

-

+

L.
5.

Asparagus tenuifolius
Lam.

6.

Aurinia saxatilis (L.)
Desv.

7.

Clemantis integrifolia L.

Clocoței

VU

-

-

8.

Cotoneaster

Bârcoace neagră

EN

+

+

Garoafă capitată

NT

-

-

Siminoc

LC

-

+

melanocarpus
Fisch. Ex Blytt
9.

Dianthus capitatus
Balbis ex DC.

10.

Helichrysum arenarium
(L.)Moench var arenarium

11.

Muscari neglectum Guss.

Porumbei

DD

-

-

12.

*Saxifraga tridactylites L.

Prescurie

CR

+

-

VU

+

+

VU

+

+

tridigitată
13.

14.

Schivereckia podolica

Șiverechie

(Bess.) Andrz. Et DC.

podoliană

Sesleria heufleriana

Seslerie-Heifler

Schur

Abrevieri tabel:
+ specia este prezentă;
- specia lipsește;
* specia este indicată în baza cercetărilor efectuate de alţi autori.
Din cele 14 specii de plante rare din cadrul monumentelor naturii studiate 42,86 % (6 specii) sunt din
categoria aproape amenințate, 28,57 % (4 specii) sunt din categoria vulnerabile (VU), 2 specii sunt
din categoria periclitate, ceea ce reprezintă 14,29% și o specie de plante este din categoria critic
periclitate 7,14% (figura 8.).
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Informații insuficiente (DD)
Figura 8. Categoriile sozologice ale a speciilor de plante rare din cadrul monumentului naturii
„Recifele Brînzeni”.
Concluzii: În baza cercetărilor efectuate în anii 2018-2020, a fost stabilită compoziția floristică a
monumentului natural „Recifele Brînzeni” astfel s-a constatat:
•

Flora include 142 de specii de plante vasculare, familiile mai numeroase sunt: Asteraceae,
Lamiaceae, Poaceae, Rosaceae, Fabaceae, Brasicaceae care includ 80 de specii de plante;

•

Bioformele sunt reprezentate prin hemicriptofite (H) 47,18 % acestea indică apartenența
teritoriului cercetat la climatul regiunilor temperate. Geofitele (G) alcătuiesc 10,56
% , terofitele anuale (Th) alcătuiesc 10,56 % .

•

În rezultatul analizei geoelementelor, s-a constatat predominarea speciilor eurasiatice cu
45%, dar şi a speciilor de origine europeană cu 21,43%. Elementele cu o pondere mai mică
aparțin celor mediteraniene cu 10%, ponto-mediteraniene 3,57%, cosmopolite 3,57%,
circumpolare 2,14%, celelalte regiuni au mai puțin de 3 % fiecare.

Recomandări:
1) APL nivelul 1 trebuie să instaleze la hotarele monumentului naturii borne, panouri de avertisment,
indicatoare, itinerare turistice pedestre și să asigure integritatea lor;
2) APL nivelul 1 să asigure respectarea regimului de protecție al monumentului naturii;
3) APL nivelul 1 să instaleze un panou de informare cu lista speciilor rare care se găsesc în cadrul
monumentelor naturii;
4) prevenirea și stingerea incendiilor;
5) APL nivelul 1 interzicerea activităților neautorizate de recoltare a ierbii și a pășunatului;
6) Informarea publicului și educația ecologică a populației.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ Helicobacter pylori
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Татьяна БОРОЗАН, студентка II цикла,
Биолого-химического факультета
Введение
История открытия бактерии Helicobacter pylori связана с историей изучения этиологии
и патогенеза язвенной болезни, гастрита и гастродуоденальной патологии. Бактерия была
открыта более сорока лет назад австралийскими учёными Робином Уорреном и Барри
Маршаллом, которые изучали биоптаты слизистой оболочки антрального отдела желудка [1].
Это открытие стало поистине ярким и революционным в истории медицины. На примере
собственного заражения, Барри Маршалл сумел установить и доказать роль H. pylori в
патологии человека и возникновению заболеваний желудка – гастрита и язвенной болезни. До
момента открытия считалось, что в возникновении заболеваний желудка основную роль
играет стресс и неправильное питание [7, 10]. Учёные сумели доказать и обосновать что
причиной в первую очередь является инфекционный агент, а именно – бактерия Helicobacter
pylori. За своё открытие учёные были удостоены Нобелевской премии, присуждённой им в
2005 году. На сегодняшний день современная медицина официально считает бактерию H.
pylori действительно опасной и требующей серьёзного внимания [5, 6]. В связи с этим, были
созданы множество медицинских организаций, которые и по сей день занимаются изучением
патогенеза, путей передачи и развитием заболевания. Еще в 1994 году рабочая группа
Международного агентства по изучению рака – IARC (агентство ВОЗ), опираясь на
эпидемиологические исследования, заявила, что инфекцию H. pylori можно считать
канцерогеном первого типа [4, 6]. Для выработки оптимальных подходов к диагностике и
лечению H. pylori – ассоциированных заболеваний в 1987 году была создана Европейская
группа по изучению H. pylori (European Helicobacter Study Group) (EHSG), которая
периодически публикует рекомендации, называемые Маастрихтскими консенсусами, где
указываются различного рода рекомендации по диагностике и лечению [2].
Актуальность изучаемой темы заключается в том, что бактерия H. pylori
распространена на всех континентах Земного шара, среди различных популяционных групп,
встречается не зависимо от возрастных критериев. Основным фактором распространённости
считается социально – экономический и географический фактор. Наибольший уровень
заражённости наблюдается в развивающихся странах и странах третьего мира [7]. Учитывая
региональные оценки распространенности, в мире было зарегистрировано порядка 4,4
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миллиарда человек с инфекцией H. pylori, что является очень серьёзным критерием и поводом
для актуализации данной проблемы.
Инфицирование происходит, как правило, в детском возрасте и источником инфекции
является человек [4]. Механизмы передачи фекально – оральный, орально – оральный через
предметы личной гигиены, пути передачи – водный, алиментарный, контактно – бытовой.
Редкий путь – через недостаточно продезинфицированные эндоскопы и щипцы для биопсии
(ятрогенный, артифициальный путь). Особую роль в механизме передачи играют низкий
уровень жизни, отсутствие или игнорирование элементарных норм гигиены, отсутствие
санитарии, социально – бытовые условия [2].
Повышенный интерес к актуальности изучаемой темы вызывает распространение
инфекции H. pylori на территории Республики Молдова, среди населения различной
возрастной категории и половой принадлежности [1, 2]. Исследования, направленные на
изучение распространённости осуществляются методами лабораторной диагностики, которые
позволяют с точностью определить возможный уровень инфицированности и цикличность
распространения. Изучение такого распространения характеризует социальный уровень
жизни населения, образ и стиль жизни, а также уровень медицинского обслуживания и меры
профилактики направленные на снижение распространения инфекции.
Helicobacter pylori – представляет собой мелкую бактерию в форме изогнутой или
слегка спиралевидной S – формы [4, 8]. Толщина бактерии от 0,5 – 1,0 мкм, длина 2,5 – 3мкм.
Бактериальная клетка покрыта гладкой оболочкой, на одном из полюсов располагаются 1 – 6
жгутиков, длиной до 3 мкм и толщиной 30 нм каждый. На дистальном конце каждого жгутика
бактерии имеется небольшое плотное утолщение терминальная луковица, имеющая
микроворсинки. Спор и капсул не образует. По Граму окрашиваются в красный цвет
(грамотрицательные). Бактерия микроаэрофильна, растет в атмосфере, содержащей 5 – 10%
кислорода. Оптимальная температура для роста – 37°С, pH – 5,5 – 8,5. Требовательны к
питательным средам, хорошо растут на сложных средах с добавлением сыворотки крови,
крахмала, активированного угля. Растут очень медленно [8]. Колонии появляются после
посева на 3 – 5день, бесцветные, блестящие, выпуклые, диаметром 1 – 2 мм, окружены зоной
слабого гемолиза. Антигенная структура содержит – О и Н антигены. Продуцирует огромное
количество экзоферментов таких как: уреаза, каталаза, протеаза, фосфолипаза, гемолизин,
муциназа, оксидаза и аргиназа [10]. Обладает факторами патогенности и вирулентности.
Большинство штаммов H. pylori обладает островком патогенности CagA, VacA, IceA, BabA
(Сag-PAI) [2]. Геном H. pylori представлен кольцевой двухцепочечной молекулой ДНК, где
выявлено 62 гена, напрямую связанных с патогенностью возбудителя. Более чем 40 генов
сконцентрированы в “островке патогенности” бактерии [4]. Наиболее важные факторы
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патогенности H. pylori, представляющие собой компоненты его генома, приводят к синтезу
белковых продуктов, которые вносят изменения в регуляторные и защитные механизмы
организма хозяина, дезорганизуя их работу [2, 4].
Патогенные факторы H. pylori:
➢ ureA, ureB – гены кодирующие уреазу;
➢ CagA – белок, усиливающий секрецию цитокинов (IL-8) эпителиальными клетками
желудка;
➢ VacA – вакуолизирующий цитотоксин;
➢ rdxA, frxA, fdxB – гены, кодирующие ферменты окислительного метаболизма;
➢ sodB – ген, кодирующий супероксидисмутазу;
➢ kat – ген, кодирующий каталазу;
➢ BabA – мембранный белок, обеспечивающий адгезию бактерии;
➢ iceA – ген, кодирующий фермент, вырабатываемый при контакте с клетками
желудка;
➢ flaA, flaB – гены, кодирующие жгутиковые антигены.
Инфекция может протекать бессимптомно или приводить к диспепсии различной
выраженности [7]. Является основной причиной развития хронического гастрита, язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также рака желудка. При язвенной болезни
желудка инфицированность приближается к 85%, а при дуоденальных язвах достигает
порядка 90 – 100% [10].
Методы диагностики
Принципиальное и важное значение в диагностических исследованиях на H. pylori
имеет разделение всех существующих методов лабораторной диагностики до начала лечения
(первичная диагностика, используемая для обнаружения инфекции H. pylori и обоснования
назначения лечения) и после проведения эрадикационной терапии (контроль успешности
антибактериальной схемы) [9].
Существующие на сегодняшний день методы диагностического обнаружения H. pylori
в организме разделяют на две большие группы – инвазивные и неинвазивные. Инвазивные
методы, такие как гистологическое исследование, проведение экспресс – тестов на уреазу,
микробиологическое культивирование и полимеразная цепная реакция, требуют проведение
эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) и исследование полученных биоптатов [3].
Неинвазивные тесты – включают тест на антиген H. pylori в кале, серологические и
уреазные дыхательные тесты. Также методы диагностики H. pylori условно можно разделить
на прямые, которые определяют возбудитель, его генетический материал (антиген), и
непрямые (косвенные), которые выявляют продукты метаболизма микроорганизма или
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антитела к бактерии в крови [9]. По методологическим подходам методы лабораторной
диагностики H. pylori объединяются в следующие большие группы (таб.1) [2].
Таблица 1. Основные методы лабораторной диагностики H. pylori
Методы диагностики

Группа методов
➢ быстрый уреазный тест,

Биохимические методы

➢ уреазный дыхательный тест с 13С – мочевиной
➢ аммонийный дыхательный тест

Морфологические методы

➢ гистологический метод
➢ цитологический метод

Бактериологический метод
➢ выявление антител к H. pylori в слюне, зубном налете,
моче (иммуноферментный анализ).
➢ выявление антигена H. pylori в кале
Иммунологические методы

➢ выявление антител к H. pylori в крови (серологические
тесты).
➢ иммуногистохимическое выявление H. pylori в ткани
желудка.
➢ полимеразная цепная реакция (ПЦР), для изучения

Молекулярно –
генетические методы

биоптатов слизистой оболочки желудка. В последнее
время ПЦР проводится не столько для выявления H.
pylori, сколько для верификации штаммов H. pylori
(генотипирование).

Каждый из существующих методов обладает своими преимуществами и недостатками
[9]. Поэтому в каждой конкретной ситуации выбор метода или комплекса методов должен
соответствовать поставленной задаче проводимого обследования [3, 9].
Результаты и их обсуждение
Лабораторная диагностика исследований, анализ статистических данных полученных
результатов, проводились на базе Медицинской Лаборатории ''SYNEVO'', расположенной в
Кишинёве [1]. За весь период, начиная с 2018 по 2020 год, были проведены два вида
исследования следующими методами:
➢ Определение антигена Helicobacter pylori - экспресс тестами "Vitro track"
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➢ Выявление иммуноглобулинов класса G (IgG-количественно) в сыворотке
крови – серологический метод.
Исследования проводились среди населения следующих категорий:
✓ Дети – возраст которых составил от 1 месяца до 17 лет.
✓ Мужчины – возраст которых составил от 18 лет до 75 лет.
✓ Женщины – возраст которых составил от 18 лет до 80 лет.
Серологическими исследованиями с 2018 по 2020 год на определение титра H. pylori
было проведено тестирование среди мужчин, женщин и детей. Особый акцент уделялся не
только количественному анализу, но и количеству полученных положительных результатов
среди обследуемых групп населения (таб. 2) [1].
Таблица 2. Серологическое выявление иммуноглобулинов (IgG – количественно) в
сыворотке крови к Helicobacter pylori с 2018 – 2020 год
Пол

Год

Мужчины

пациента

исследования

Количество
исследований

Всего

Женщины

Тест Тест
(+)

(―)

Всего

Дети

Тест Тест
(+)

(―)

Всего

Тест

Тест

(+)

(―)

2018

4615

1564

871

693

1626

992

634

1425

801

624

2019

5647

1927

1002

925

2100

1118

982

1620

948

672

2020

4346

1584

811

773

1740

926

814

1022

536

486

Всего

14 608

5075

2684 2391

5466

3036 2430

4067

2285

1782

При выявлении иммуноглобулинов класса G (IgG-количественно) серологическим
методом в сыворотке крови в период с 2018 – 2020 год в Республике Молдова было проведено
– 14608 исследований, из которых 5075 – мужчины, женщины – 5466, а также дети – 4067
человек. Среди них положительные результаты за три года составили – 8008 определений, в
то время как отрицательные результаты – 6603 определения [1, 2].
Второй метод лабораторной диагностики, который мы использовали в своём
исследовании, был направлен на определение антигена Helicobacter pylori экспресс тестами
"Vitro track" за 2018 – 2020 год [1].
Таблица 3. Результаты экспериментального исследования на определение антигена
Helicobacter pylori экспресс тестами ”Vitro track” за 2018 – 2020 год
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Пол

Год
исследования

Мужчины

пациента
Количество
исследований

Всего

Женщины

Тест

Тест

(+)

(―)

Всего

Дети

Тест

Тест

(+)

(―)

Всего

Тест Тест
(+)

(―)

2018

3156

908

422

486

1412

743

669

836

436

400

2019

5590

1705

894

811

2321

1241 1080

1564

786

778

2020

5549

1682

824

858

2439

1386 1053

1428

712

716

Всего

14295

4295

2140 2155

6172

3370 2802

3828

1934 1894

При определении антигена H. pylori экспресс тестами "Vitro track" иммунологическим
методом с 2018 по 2020 год в Республике Молдова было обследовано – 14295 человек (таб. 3).
Среди всех обследуемых пациентов женщины составили – 6172, мужчины – 4295, дети – 3828
человек. Положительные результаты составили – 7444 определений, отрицательные – 6851
определений [1, 2].
Выводы
➢ По данным Всемирной Гастроэнтерологической Организации более половины населения
Земли является носителями Helicobacter pylori. Ежегодно в мире фиксируется увеличение
инфицированности населения и расширения ареала инфекции H. pylori, в том числе и в
Республике Молдова.
➢ Методы лабораторной диагностики имеют важное практическое и клиническое значение
для первичной диагностики инфекции и позволяют выявить H. pylori практически в 100%
случаев.
➢ Анализируя статистику данных лабораторных методов исследования, проводимых в
течение трёх лет в Республике Молдова, можно заметить ежегодный рост инфекции среди
всего населения. Наибольшее количество положительных результатов наблюдается среди
женщин и детей. Этот факт, должен послужить критерием для улучшения социально –
экономических условий в стране и улучшению пакета оказываемых медицинских услуг и
методов профилактики среди населения.
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SECȚIA 14. STUDII INTERDISCIPLINARE
ÎN ȘTIINȚA MATERIALELOR ȘI
DIDACTICA CHIMIEI
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STAREA ECOLOGICĂ ACTUALĂ ȘI CALITATEA APELOR DE
SUPRAFAȚĂ ȘI FREATICE DIN COMUNA BĂLĂNEȘTI
Drumea Mirela, studentă,
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Elena MOȘANU, cercetător, doctor,
Institutul de Ecologie și Geografie al AȘM
Rezumat: Apa determină natura lumii fizice și biologice pe planeta noastră, cea mai importantă
substanță chimică. Calitatea ei a început din ce în ce mai mult să degradeze ca urmare a modificărilor
de ordin fizic, chimic și biologic. Apa trebuie consumată cu responsabilitate, iar sursele acvatice
protejate. În lucrarea dată, se prezintă analiza cercetărilor a unelor surse acvatice din comuna
Bălănești, r-l Nisporeni și evaluarea stării ecologice a acesor ecosisteme. S-a examinat corelația dintre
ionii de Ca2+, durității și conținutul de nitrați din apele studiate cu scopul de a influența procesul
desolubilizare a solului din localitate. S-a studiat, deasemena și componența fizico-chimică a apelor
de suprafață (râul Nîrnova), cât și cele subterane.
Cuvinte-cheie: ecosistem acvatic, calitatea apei, ape de suprfață, ape subterane, stare ecologică,
parametri fizico-chimici, concentrație maximă admisibilă, indicatori de calitate, analiză, cercetare.

Abstract: Water determines the nature of the physical and biological world on our planet, the most
important chemical. Its quality has begun to deteriorate more and more as a result of physical,
chemical and biological changes. Water must be consumed responsibly and aquatic sources protected.
In this paper, the research analysis of some aquatic sources from Bălănești commune, Nisporeni
district and the evaluation of the ecological status of these ecosystems are presented. The correlation
between Ca2 + ions, hardness and nitrate content in the studied waters was examined in order to
influence the soil desolubilization process in the locality. The physico-chemical composition of the
surface waters (Nîrnova river) as well as the underground ones was also studied.
Keywords: aquatic ecosystem, water quality, surface water, groundwater, ecological status, physicochemical parameters, maximum permissible concentration, quality indicators, analysis, research.

Introducere
Comuna Bălănești este o localitate din Raionul Nisporeni, cu o suprafaţă totală de 26.69 km2.
Sursele acvatice din această localitate sunt: r. Nîrnova, afluent al Prutului, fântâni arteziene, fântânile
locale și iazul.
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Râul Nârnova izvorăşte din sat Bălănești, raionul Nisporeni şi se varsă în r. Prut s. Leuşeni,
raionul Hânceşti. Lungimea râului este de 49 km. Suprafaţa bazinului de recepţie este de 358 km2. În
teritoriul bazinului râului s-au construit 8 lacuri de acumulare cu o suprafaţă totală de 69,6 ha. Apa,
însă, nu are utilizări practice.
Ca să existăm, avem nevoie de aer, apă, hrană, căldură și lumină, deaceea nimic nu poate fi
conceput în economia planetei fără apă. Ea se folosește ca materie primă și ca sursă de căldură, și ca
o sistemă de transport, și ca o etapă intermediară, și ca un dizolvant și aproape întotdeauna ca o cale
de înlăturare a deșeurilor. Se pare că datorită consumului mare de apă, în curând, populația va suferi
de sete.
După componența chimică apele naturale sunt extrem de diverse, care reprezintă un ansamblu
complicat de substanțe minerale și organice, care se află în diferite forme ale sărurilor ionomoleculare și coloidale. Calitatea apelor naturale poate fi modificată atât în urma unor procese
naturale, chimice, biologice, cât și în urma activității umane. Factorii care conduc la poluarea
artificială a apelor pot fi grupați în factori urbaniști, demografici, industriali sau economici. Progresul
ingineresc măresc continuu consumurile casnice de apă. În aceste condiții tot mai acută este problema
utilizării raționale a resurselor de apă. Pentru a avea calitatea dorită a apei, fără a compromite
utilizarea durabilă și echilibrată a resurselor de apă, este necesar să cunoaștem problemele ei.
Fenomenul global și regional de poluare a apelor naturale (de suprafață și subterane) este
caracteristic și pentru Republica Moldova, țară preponderent agrară [1]. Astăzi apa potabilă este mai
valoroasă decât oricând în istoria noastră, fiind folosită intensiv în agricultură și industrie, primind
din ce în ce mai multă atenție pentru a fi folosită judicios pentru generațiile viitoare. Problema apei
poate fi rezolvată prin creșterea producției, o distribuție mai bună, și nerisipirea resurselor deja
existente [2].
Scopul lucrării a fost studierea fizico-chimică a apelor de suprafață (3probe: izvor, mijlocul
satului și aval de sat – r. Nârnova) și celor subterane (6 fântăni – 3 de pe malul drept și 3 de pe malul
stâng al r. Nârnova) din localitatea Bălănești. Pe parcursul experimentului s-a investigat analiza apelor
colectate unde s-a ținut cont ca apele colectate să fie reprezentative și să corespundă scopului și
programului de monitorizare, probele trebuie să respecte situația reală în locurile de colectare. S-a
efectuat un studiu amplu privitor la corelația dintre ionii principali din apele naturale ( Ca 2+, Mg2+),
duritatea și conținutul ionilor de nitrați. Datele experimentale au fost supuse unor calcule statistice,
folosind formulele: pentru corelația Ca2+ din apele subterane în studiu cu concentrația azotaților (y =
39,92x + 25,58 _ R2 = 0,9124); corelația durității în studiu cu concentrația azotaților (y = 3,4229x +
3,52 _ R2 = 0,7642); corelarea ionilor de calciu din apele de suprafață în studiu cu concentrația
azotaților ( y = -36,07x + 201,73 _ R2 = 0,9837); corelarea durității din apele de suprafață în studiu
cu concentrația azotaților ( y = 2,4x + 9,7333 _ R2 = 0,9977). Pe parcurs s-a consultat literatura de
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specialitate, unde s-au făcut studii privind calitatea și tipul apelor din bazinele râurilor Nistru [3-4],
și râului Prut [5].
Materiale și metode
Cercetările s-au efectiuat în teren şi laborator, unde s-au folosit metode fizico- chimice și
organoleptice, și corelarea parametrilor şi evaluarea statistică a rezultatelor.
Majoritatea metodelor utilizate în lucru sunt conforme standardelor naţionale şi internaţionale.
Recoltarea probelor de apă: s-au colectat probe de apă din râul Nîrnova și 6 fântâni de pe
malurile râului, respectând cerințele pentru prelevarea probelor de apă, tipul veselei și condițiile
pentru a exclude altă componență a probelor [6].
Analiza probelor: probele de apă au fost studiate, folosind metode clasice de analiză [7], fără
a fi conservate. În experiment au fost folosite metodele de investigare a indicilor organoleptici, pHul, duritatea, mineralizarea; conținutul ionilor de Ca2+, NH4+, Cl-, SO42-, HCO3-, NO2-, NO3-, din
probele colecate pe parcursul 2021.
Aparataj: spectrofotometru DR/2500, pH-metru, balanță analitică, reșou, biuretă.
Corectitudinea a fost verificată după STAS [8].
Rezultate și discuții
Datele experimentale privitor la determinarea parametrilor chimici ai apelor de suprafață și
subterane sunt prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1. Parametrii chimici medii a apelor subterane și de suprafață din zona de studiu pe
parcursul anului 21.
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Din cauza filtrării prin straturile de roci, apele subterane au compoziție și mineralizare diferită,
față de cele de suprafață. În baza datelor prezentate în tabel, se observă deosebiri prin indicii chimici
dintre apele subterane, comparativ cu cele de suprafață.
Datele experimentale din tabelul 1 au fost supuse calculelor statistice privitor la corelarea
ionilor de Ca2+, durității din apele subterane și de suprafață în context cu concentrația nitraților, care
sunt expuse in figura 1, 2, 3, și 4.

Figura 1. Corelarea Ca2+ din apele subterane în studiu cu concentrația nitraților.
Ca rezultat avem o corelare înalta a ionilor de calciu cu ionii de nitrat, ceea ce denotă că are
loc procesul de metamorfizare a apei (se schimba tipul apei, ca rezultat al poluării.)

Figura 2. Corelarea durității din apele subterane în studiu cu concentrația nitraților.
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Apa din fântânile în studiu este poluată din cauza stocării în apropierea sursei de apă a
deşeurilor animaliere şi menajere, din care compuşii azotului migrează în apele subterane, purtând
amprenta consecinţelor practicării agriculturii intensive. S-a constatat de asemenea că conţinutul
azotaţilor corelează cu cel al Ca2+ şi durității. Procesul de poluare cu compuși ai azotului, în special
forma NH4+, crează premize favorabile de creștere a durității prin substituirea ionilor de Ca2+ și Mg2+
din complexl solului.

Figura 3. Corelarea ionilor de calciu din apele de suprafață în studiu cu concentrația
nitraților.

Figura 4. Corelarea durității din apele de suprafață în studiu cu concentrația nitraților.
Ca și în cazul apelor subterane, în apele de suprafață avem o corelare înaltă între ionii de azotat
cu ionii de calciu și duritate.
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Dinamica parametrilor chimici NO3-, Cl-, SO42-, HNO3-, pe parcursul anului 2021 sunt
prezentate în figura 5 și 6.

Figura 5.Variația concentrației de azotați din probele de ape subterane.
CMA a NO3- = 50mg/L
În baza datelor analizei probelor testate conținutul ionilor de nitrați din cele 6 fântâni din
localitate, se denotă că în trei fântâni se observă o depășire a concentrației de azotați de 2-9 CMA,
conform STAS.

Figura 6.Variația concentrației de cloruri (Cl-), sulfați (SO42-) și hidrogenocarbonați (HCO3-) în
probele de apă din r. Nârnova
Conform rezultatelor testării, apa r. Nârnova, după concentrația azotaților și sulfaților, la izvor
și mijlocul satului Bălănești corespunde clasei de calitate V. După duritate aceste ape la izvor și
mijlocul satului corespund clasei de calitate III, iar în aval de sat clasei V de calitate. Referitor la
concentrația ionilor de amoniu din aval apa r. Nârnova corespunde clasei de calitate III, ceea ce
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demonstrează poluarea antropogenă a apei r. Nârnova. Astfel, impactul antropogen asupra apei
r.Nârnova este destul de evidențiat.
Concluzii
În urma investigațiilor privitor la calculele statistice a corelației dintre ionii de Ca2+, duritate,
comparativ cu conținutul ionilor de nitrați din probele de apă subterană și superficială se conchide o
modificare evidentă a factorilor de mediu.
Analiza recentă a ionilor de NO3- din cele 6 fântâni din localitate denotă că majoritatea apelor
nu corespunde standardelor după STAS.
Rezultatele obținute, denotă o poluare antopogenă a apelor din fântâni și r. Nîrnova, care sunt
coordonate cu Administrația Publică Locală, cu scopul de a informa populația cu starea ecologică a
ecosistemelor nesatisfăcătoare, și de a trasa unele măsuri de prevenire a poluării surselor acvatice
testate.
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UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR COMPLEXE DE POTABILIZARE A
APELOR CARE CONȚIN SUBSTANȚE NEBIODEGRADABILE
Pascal Mihaela, studentă,
Facultatea Biologie și Chimie, UST
Rezumat: În lucrarea dată s-au elaborat tehnologii complexe ce sunt aplicate în procesul de
potabilizare a apelor ce conțin substanțe nebiodegradabile. Pentru efectuarea experimentului dat s-a
preparat o probă de apă model care a fost tratată în condiții dinamice. Procedeele folosite în procesul
de potabilizare a apei sunt: filtrarea, oxidarea cu NaClO, aerarea, decantarea, adsorbția pe cărbunele
activ și schimbul ionic. Au fost testate procedee de tratare a apei model și identificați parametrii
optimi de purificare a apelor. În rezultatul procesului dat s-au identificat parametrii apei potabile
obținuți după fiecare etapă.
Cuvinte cheie: apă, potabilizare, adsorbție, cărbune activ, schimb ionic.
Abstract: In this paper complex technologies, that are applied in the process of drinking water
containing non-biodegradable substances, have been developed . To perform this experiment, a model
water sample was prepared and was treated under dynamic conditions. The procedures used in the
water purification process are: filtration, oxidation with NaClO, aeration, decantation, adsorption on
activated carbon and ion exchange. Model water treatment procedures were tested and the optimal
water purification parameters were identified. As a result of this process, the obtained parameters of
drinking water were identified after each stage.
Keywords: water, drinking water, adsorption, activated carbon.
Peste 90% din resursele acvatice a Republicii Moldova nu corespund cerințelor pentru apa
potabilă, conținând poluanți de origine naturală sau antropogenă. Accesul la apă curată și igienă este
o precondiție pentru o viață sănătoasă [1]. În Republica Moldova aproximativ 15-20% din incidența
de diaree acută și hepatita A, 22-25% din bolile gastrointestinale și 100% din incidența fluorozei
dentare sunt cauzate de nivelul scăzut a calității apelor. Aproape 44% din populația țării nu are acces
la apă potabilă curată. Autoritatea națională de salubrizare estimează că aproape 80% din fântâni, care
adesea reprezintă sursa principală de apă în sate, nu întrunesc normele de siguranță din cauza
factorilor naturali sau a factorilor provocați de om [2]. În conformitate cu Strategia națională de
alimentare cu apă și sanitație, aproximativ 54% din probele de apă preluate din apa cu care sunt
aprovizionate școlile depășesc concentrația maximă permisă a parametrilor chimici și sanitari, pe
când 20% din probe nu satisfac parametrii de siguranță microbiologică [3].
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Unii dintre poluanți pot prezenta pericol pentru sănătate, în timp ce alții pot schimba mirosul,
gustul și aspectul apei. Elaborarea tehnologiilor de potabilizare a apelor reprezintă un proces complex
care presupune analiza calității apelor, alegerea procedeelor adecvate, estimarea cheltuielilor de
implementare și mentenanță. O clasă specială de poluanți sunt acei care în mediul natural nu se supun
degradării biologice (pesticide, ioni ai metalelor, polimeri, compuși organici sintetici persistenți) și
care pot fi eliminați din ape doar utilizând tehnologii complexe de potabilizare [4].
Scopul studiului a fost elaborarea schemei de potabilizare a apelor care nu corespund
criteriilor admisibile după următorii parametri: duritate, conținutul de ioni de fier, amoniu, nitrați,
sodiu, sulfați, cloruri și a consumului chimic de oxigen. Studiul s-a efectuat pe apă model în condiții
dinamice, iar în calitate de poluanți organici sintetici s-au utilizat 2-nitrofenolul și colorantul murexid.
Ambele substanțe sunt stabile în mediu acvatic, iar 2-nitrofenolul nu poate fi eliminat prin utilizarea
oxidanților precum hipocloritul de sodiu sau clorul, ceea ce impune utilizarea procedeelor
suplimentare de purificare precum adsorbția pe cărbuni activi. A fost studiată cinetica și izotermele
de adsorbție pe cărbune activ a 2-nitrofenolului și murexidului, rezultatele obținute au permis
stabilirea condițiilor optime de eliminare a poluanților în condiții dinamice: cantitatea necesară de
oxidant, viteza de pompare, timpul de contact cu cărbunele activ. Ca rezultat a fost elaborată și testată
schema complexă de tratare a apelor care include: oxidarea, aerarea, schimb ionic și adsorbția pe
cărbuni activi.
Materiale și metode:
Materiale: cărbune activat din lemn de măr CA-M, cationit Purolite C-100, Anionit A-400,
murexid, 2-nitrofenol, hipoclorit de sodiu, sulfat de calciu, azotat de sodiu, hidrogenocarbonat de
sodiu, sulfat de amoniu, sarea Mohr.
Metode: spectroscopia UV-Viz, adsorbția gazelor, spectrometria de absorbție atomică.
Rezultate și discuții.
Testarea eficienții procedeelor de potabilizare aplicate a fost efectuată pe o proba de apă model
care conținea un șir de poluanți răspândiți în Republica Moldova: ioni de nitrat, sulfat, fier, amoniu,
calciu. În calitate de poluanți organici de origine antropogenă s-au folosit colorantul murexid și 2nitrofenolul, compuși nebiodegradabili în mediul acvatic. Deoarece 2-nitrofenolul este stabil și la
oxidare cu oxidanți actual utilizați la stațiile de tratare a apelor (hipoclorit de sodiu, clor), acesta poate
fi eliminat doar prin procedee de adsorbție pe cărbuni activi. Pentru a determina capacitatea de
reținere și timpul necesar pentru stabilirea echilibrului de adsorbție a murexidului si 2-nitrofenolului
pe cărbunele activ (CA) au fost măsurate curbele cinetice și izotermele de adsorbție la 25 oC.
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Pentru a stabili parametrii de adsorbție a cărbunelui activ CA-M a fost măsurată izoterma de
adsorbție a azotului la 77K, figura 1. După cum se observă izoterma este de tipul IV având un inel de
histereză ceea ce indică prezența mezoporilor.
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Figura 1. Izoterma de adsorbție-desorbție a azotului pe cărbunele activ CA-M
În tabelul 1 sunt prezentați parametrii de structură a adsorbantului care
indică că structura poroasă a cărbunelui activ este mixtă micro-mezoporoasă.
Tabelul 1. Parametrii de structură a cărbunelui activ CA-M.

Proba

SBET,
2

CBET

687

106

m /g
CA-M

Vtot.

Vmicro

3

Vmezo,
3

Sext

cm /g

cm /g

3

cm /g

m /g

2

0.400

0.255

0,145

134.0

SBET-suprafața BET, CBET-constanta BET, Vtot- volumul total al porilor, Vmicro- volumul microporilor,
Vmeso- volumul mezoporilor, Sext- suprafața exterioară.
În figurile 2 și 3 sunt prezentate curbele cinetice de adsorbție a murexidului și 2-nitrofenolului
pe CA CA-M. După cum se observă, stabilirea echilibrului de adsorbție pentru colorantul murexid
are loc peste 72 ore indiferent de concentrația inițială. Pentru 2-nitrofenol se constată o dependență
dintre timpul de stabilire a echilibrului și concentrația inițială, astfel, la concentrația inițială de 100
mg/L echilibrul de adsorbție se atinge după 18 ore. Datele obținute permit alegerea optimă de trecere
a apei model prin coloanele de adsorbție.
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Figura 2. Cinetica de adsorbție a colorantului

Figura 3. Cinetica de adsorbție a 2-nitrofenolului

murexid pe cărbunele activ CA-M

pe cărbunele activ CA-M

Rezultatele obținute au fost folosite pentru calculul parametrilor cinetici aplicând ecuațiile
cinetice de ordinul pseudo I și pseudo II, tabelul 2. Pentru ambele substanțe procesul este descris mai
bine de ecuația cinetică de ordinul pseudo II ceea ce indică că viteza de adsorbție depinde de
concentrația adsorbatului și masa adsorbantului.
Tabelul 2. Parametrii cinetici de adsorbție a murexidului și 2-nitrofenolului pe CA-M
Ecuația cinetica ordinul I

Ecuația cinetica ordinul II

Co,
Adsorbat

ae (teor),
mg/l

2-nitrofenol

R2

K2

mg/g

Murexid

(exp),

ae (teor),
R2

K1

ae

mg/g

mmol/g

50

0,0017

0,100

0,969

0,029

0,144

0,997

0,130

100

0,0045

0,25

0,764

0,019

0,229

0,995

0,206

150

0,0021

0,25

0,991

0,011

0,335

0,999

0,292

100

0,0029

0,18

0,582

0,047

0,71

0,999

0,693

200

0,0039

2,48

0,818

0,006

1,41

0,999

1,363

300

0,0014

1,195

0,938

0,0032

1,85

0,998

1,774

În figurile 4 și 5 sunt prezentate izotermele de adsorbție experimentale și teoretice a murexidului și
2-nitrofenolului pe CA CA-M. Datele experimentale au fost prelucrate utilizând ecuațiile Langmuir
și Freundlich, iar parametrii obținuți sunt prezentați în tabelul 3.
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Tabelul 3. Parametrii de adsorbție calculați utilizând ecuația Langmuir și Freundlich
Ecuația Langmuir

Adsorbat

Ecuația Freundlich

am(exp),
am,

KL,

KF,
R2

mmol/g
mmol/g

l/mmol

R2

n
l/g

Murexid

0,201

0,24

11,51

0,997

2,2

0,324

0,938

2-nitrofenol

1,945

2,23

6,32

0,973

3,00

1,730

0,951

Rezultatele obținute indică că procesul de adsorbție a murexidului este descris mai bine de

0,25

2,0

0,20

1,6

0,15

a, mmol/g

a, mmol/g

ecuația Langmuir, iar a 2-nitrofenolului de ecuația Freundlich.

0,10

experiment
ecuatia Langmuir
ecuatia Freundlich

0,05

0,00

1,2

0,8

experiment
ecuatia Langmuir
ecuatia Freundlich

0,4

0,0
0,0

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Ce, mmol/l

Ce, mmol/l

Figura 4. Izoterma de adsorbție a murexidului

Figura 5. Izoterma de adsorbție a 2-

pe CA-M

nitrofenolului pe CA-M

Tratarea apei model. Pentru testarea procedeelor complexe de potabilizare a apelor care
conțin substanțe nebiodegradabile, a fost preparat un volum de 19L de apă cu o compoziție
prestabilită. În tabelul 4sunt indicați parametrii inițiali ai apei model și normele admisibile a apei
potabile în raport cu speciile analizate.
Tabelul 1. Compoziția apei model și normele admisibile a speciilor analizate
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nitrofenol

2-

21,6

Murexid

296,6

pH

288

mg/l
CCO

0

mg/lSO4 ,

mg/l
+
Na ,

122,3

mg/l
Cl ,

45,34

mg/l
NO3 ,

+

2,42

NH4 NH3,

8,85

mg/l

Fe2+,

Concentrați

D, dH

Componenta

7,86

29,

55,5

36

7

-

-

a inițială,
mg/l
5

CMA

0,3

0,5

200

250

200

250

5

6,5
9,5

CMA – concentrația maximă admisibilă
Apa preparată a fost tratată în condiții dinamice aplicând procedeele: filtrarea, oxidarea cu
hipoclorit de sodiu, aerarea, decantarea, adsorbția pe cărbune activ CA-M, schimbul ionic pe cationit
și anionit.
În Tabelul 2 sunt prezentate etapele de potabilizare a apei model preparate și procedeele de
tratare a apei.
Tabelul 4. Etapele și procedeele de tratare a apei
Etapa

Procedee aplicate
Oxidare NaOCl + aerare
(v (aerare) =5l/min)

I

C(NaOCl)=16%
P1 v(pompare)= 154,76 ml/min
P2 v(pompare)= 136,65 ml/min
P3 v(pompare)= 1,9 ml/min

II

E1+Adsorbtia pe cărbune activ

III

E2+Cationit Purolite C-100

IV

E3+Anionit-400

V

E4+Adsorbtia pe cărbune activ
P2 v(pompare)= 201,3 ml/min

VI

E5+P2 v(pompare)= 214,2 ml/min

VII

E5+Vasul pentru osmoză
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P2 v(pompare)= 214,2 ml/min

VIII

E5+Vasul pentru osmoză
P2 v(pompare)= 285,13 ml/min

P1 – pomparea apei model, P2 – pomparea apei prin coloane, P3 – pomparea hipocloritului de sodiu
Pentru efectuarea analizei sau prelevat câte 1L de apă după fiecare etapă și supuse analizei.
Rezultatele obținute în urma procesului de tratare sunt indicate în Tabelul 5 și figura 6. Prima etapă
(EI) include oxidarea cu hipoclorit de sodiu și aerarea, utilizarea simultană a procedeelor permite o
agitare uniformă, eliminarea speciilor volatile formate la oxidare și mărirea potențialului de oxidare
a hipocloritului. Apa obținută după EI a fost trecută în decantor unde parțial s-au sedimentat ionii de
Fe(III) formați la oxidare. Din partea superioară a decantorului apa a fost pompată prin coloana cu
CA CA-M (EII), apoi prin coloana cu cationit (EIII) și anionit (EIV). Utilizarea CA înainte de
schimbători de ioni previne oxidarea acestora în cazul excesului de hipoclorit de sodiu, totodată
excesul oxidantului permite oxidarea substanțelor adsorbite de pe suprafața CA. Etapa finală (EV) a
fost trecerea apei prin altă coloană de CA pentru a elimina restul de substanțe organice care nu au fost
eliminate. La fel au fost testate diferite viteze de pompare a apei prin coloane pentru a stabili timpul
optim de adsorbție în condiții dinamice (EVI-EVIII).
Tabelul 5. Compoziția apei după fiecare etapă de tratare
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Murexid, mg/l

2-nitrofenol, mg/l

0

pH

296,6

CCO

288

0

OCl-

SO4-, mg/l

122,3

Na+, mg/l

45,3

Cl-, mg/l

NO3-, mg/l

2,42

NH4+, NH3, mg/l

8,85

Fe+ , mg/l

Duritatea, dH
0

21,6

7,86

29,3

55,57

6

4
I

4,32

0,66

0,41

81,2

1152,

1260

295

357

4

8,22

1,08

27,5

1194

286,7

85,1

3,84

9,2

3,97

7,48

1410

272,1

66,2

3,04

9,55

0

6,07

1480

<2

0,35

6,4

8,96

0

0,45

5
II

0,98

0,14

0,11

74,7

1258,
8

III

0,42

0,14

0,1

75

1471,
6

IV

0,56

<0,1

0,05

1,01

2216,
3

V

0,84

<0,1

0,41

<0,5

2039

1480

<2

0,07

6,08

8,5

0

0,002

VI

0,7

<0,1

0,62

1

2092,

1590

<2

0,07

6,4

8,66

0

0,01

1510

16,2

0,07

4,8

8,59

0

0,25

1590

62,5

0,36

7,52

8,62

0

0,31

1
VII

1,4

0,1

0,48

1,63

1932,
6

VIII

1,01

<0,1

1,79

3,75

2056,
7

Din figura 6 se observă dinamica de schimbare a concentrației speciilor analizate: se observă o
scădere bruscă a ionilor de nitrat și sulfat după EIV, datorită schimbului ionic pe anionit. Concentrația
cationilor (fier, amoniu, calciu) începe să scadă după primele două etape datorită proceselor de
oxidare și sedimentare, ajungând la o valoare minimă după trecerea prin coloana cu cationit. Mărirea
vitezei de pompare duce la o creștere a concentrațiilor speciilor analizate datorită timpului mai mic
de contact cu adsorbantul/schimbătorii de ioni. Totodată se constată o creștere a ionilor de sodiu și
clor datorită schimbului ionic, astfel că eliminarea acestor ioni poate fi efectuată utilizând procedeul
de osmoză inversă.
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0
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Figura 6. Dinamica schimbării parametrilor analizați în funcție de etapa de tratare. (linia roșie
indică valoarea CMA)
Concluzii: Pe parcursul efectuării experimentului dat au fost testate procedee de tratare a apei
model și identificați parametrii optimi de purificare a apelor, s-a stabilit că pentru eliminarea
substanțelor greu degradabile procedeul de oxidare cu hipoclorit de sodiu nu este potrivit și necesită
utilizarea adsorbanților carbonici. Eliminarea ionilor de clor și sodiu poate fi efectuată aplicând
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procedeul de osmoză inversă, iar utilizarea schimbului ionic, dimpotrivă, duce la creșterea
conținutului acestor ioni.
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ABORDAREA DIFERITOR METODE MATEMATICE LA REZOLVAREA
PROBLEMELOR DE CALCUL ÎN CHIMIE
Lambarski Angelia, studentă,
Facultatea Biologie și Chimie, UST
Rezumat: Partea esențială a unei probleme de calcul în chimie constă în metoda matematică aplicată
la rezolvarea ei. De aceea, din diversitatea metodelor de calcul matematice se pot aplica acele metode
care sunt eficiente, sunt necesare cunoștințe temeinice în matematică. Una dintre cerințelele actuale
ale învățământului este formarea la elevi a deprinderilor de studiu individual, a capacităților de a
gândi creativ. Această cerință se realizează într-un mod deosebit, aplicând la rezolvarea problemelor
în chimie, metodele matematice. Astfel de metode ar fi: aplicarea formulelor de calcul, proporția,
sisteme de ecuații, completarea datelor în tabel. De asemenea se aplică raționamente de deducție
matematică, construirea și citirea datelor de pe grafic.
În articol se mai examinează rezultatele chestionarului, aplicat elevilor clasei a IX-a A care au
utilizat atât metode ordinare, cât și metode neordinare la rezolvarea problemelor de calcul în chimie.
Cuvinte-cheie:

proporție, sistem de ecuație, aplicarea tabelelor, metoda grafică, cantitate de

substanță, volumul molar, masa molară, valorificare, chestionar.
Abstract: The essential part of a calculation problem in a chemistry is the mathematical method
applied to solve it. For those from the diversity of mathematical calculation methods, those methods
can be applied that are effective, thorough knowledge in mathematics is required. One of the current
requirements of students for individual study skills, the ability to think creatively. This requierement
is realized in a special way by applying mathematical methods to solving problems would be: the
application of calculation systems, felling out the data in the table. Also mathematical deduction
reasoning applies, construction and reading the data on the graph.
In the article also examines the results of the questionnaire, applied to students in the ninth
grade A who used both ordinary and non-ordinary methods to solve computational problems in
chemistry.
Keywords: proportion, system of equation, application of tables, graphic method, the amount of
substance, molar volume, revaluation, questionnaire.
Introducere
Rezolvarea problemelor de calcul în chimie utilizând calculul matematic este partea cea mai
importantă în studiul chimiei. Obiectivul primordial este aplicarea raționamente matematice mai
eficiente a căror abordări implică aplicarea metodelor mai raționale pentru determinarea soluției
problemei optim.
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În prezentul articol se relatează atât metodele ordinare (proporția, noțiuni și legi fundamentale,
sistemul de ecuații), cât și cele neordinare ( metoda – grafică, metoda – de aplicarea a tabelelor) de
rezolvare a problemelor de calcul în chimie și rezultatele chestionarului privind metodele utilizate la
rezolvarea problemelor de calcul în chimie, metoda cea mai rațională, care solicită un grad sporit a
cunoștințelor matematice, mai originală, dezvoltă creativitatea/gândirea critică.
Metode și materiale
Calculul matematic este:
-

un ansamblu de operații matematice făcute cu scopul de găsire a uneia sau a mai multor
mărimi ;

-

un grafic, aplicat la rezolvare a unor probleme cu ajutorul unor construcții geometrice.

-

un tabel, aplicat la rezolvarea unor probleme, completând tabelul cu aplicarea raționamentului
logic .

Metoda – proporția
Această metodă constă în aplicarea datelor cunoscute și a celor care trebuie calculate în reacția
chimică, care reies la egalarea cantității de substanță, exprimată ca raportul masei substanței la masa
molară și volumul gazului la volumul molar.
De asemenea, proporția se mai utilizează și atunci când se poate de calculat o parte de masă
𝑚

𝜈 = 𝑀𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡.
𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡.
necunoscută sau deducerea unei formule chimice. Matematic se poate exprima astfel: {
𝑉𝑔𝑎𝑧. ⇒
𝜈=𝑉
𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟

𝑉𝑔𝑎𝑧.
𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟

𝑚

= 𝑀𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡.
𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡.

Metoda – sistem de două ecuații.
Această metodă este eficientă în rezolva problemelor unde se indică un amestec de substanțe și
este necesar de calculat masa/ volumul/ partea de masă a fiecărei substanțe din amestecurile
respective.
Dacă se dă datele problemei D1 și D2, atunci prin x se notează masa primei substanțeși respectiv
D1-x, masa celeilalte substanțe din amestec; iar prin y – masa substanței și respectiv D2-y, masa
celeilalte substanțe din amestecul al doilea. Pe parcurs se alcătuiesc două proporții printr-un sistem
de două ecuații cu două necunoscute. La rezolvarea acestui sistem se aplică cel mai des metoda
substituției. În clasele liceale se mai poate rezolva sistemul de ecuații aplicând metoda lui Gauss, care
constă în calcularea determinanților de ordinul II (principal și secundari), apoi fiecare necunoscută
din sistem, fiind egală cu valoarea raportului dintre determinanții secundari și determinantul principal.
Metoda – de aplicare a tabelelor
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Această metodă se aplică atât la rezolvarea problemelor, unde se indică masa substanțelor
reactante și/sau a produșilor de reacție, cât și la rezolvarea problemelor, unde nu se indică nici masa
substanțelor reactante și nici masele produșilor de reacție.
Se alcătuiește un tabel în care se indică: parametrii, substanțele/substanța reactante și
produșii/produsul de reacție. Se completează aplicând raționamentul logic cu utilizarea metodelor de
calcul matematic.
Parametrii

Substanțele reactante

Produsul de reacție

Metoda - grafică.
Baza matematică a acestei metode explică funcția de proporționalitate dintre valoarea mărimii
cunoscute și cea necunoscută, ce trebuie calculată. Relația dintre aceste două valori se exprimă grafic:
pe axa Oy se notează datele cunoscute din problemă, iar pe axa Ox – datele necunoscute, în urma
căreia se obține linia de calibrare sau linia de proporționalitate, după care se efectuează calculele.
Acestă metodă se aplică:
-

în efectuarea calculelor după ecuația unei reacții chimice;

-

la rezolvarea problemelor la tema soluțiile;

-

la determinarea părții de masă a izotopilor după numărul de masă a lor și masa atomică medie
a izotopilor;

-

la examinarea maselor substanțelor dintr-un amestec.

Materiale și discuții
Problema nr. 1 (Manual clasa a IX-a, problema nr. 9, pag. 97)
Conținutul azotului în îngrășăminte se determină ca partea de masă a elementului dintr-un
compus. Determină care îngrășământ este cel mai bogat în azot: NaNO3, Ca(NO3)2, KNO3, NH4NO3.
Numește îngrășămintele.
Rezolvare:
I metodă. Metoda – aplicarea formulei de calcul a părții de masă a unui element dintr-un
compuse.
𝜔(𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡) =
NaNO3 – azotat de sodiu.

𝑀𝑟(𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)
∙ 100%
𝑀𝑟(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑠)

Mr(NaNO3) = 85. Mr(N) = 14; 𝜔(𝑁) =

14
85

∙ 100% = 16,5%.

Ca(NO3)2 – azotat de calciu. Mr(Ca(NO3)2) = 164. Mr(N) = 28. 𝜔(𝑁) =
KNO3 – azotat de potasiu. Mr(KNO3) = 101. Mr(N) = 14. 𝜔(𝑁) =
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14
101

28
164

∙ 100% = 17,1%.

∙ 100% = 13,9%

NH4NO3 – azotat de amoniu.

28

Mr(NH4NO3) = 80. Mr(N) = 28. 𝜔(𝑁) = 80 ∙ 100% = 35%

Răspuns: Cel mai bogat îngrășământ în azot este NH4NO3 – azotat de amoniu.
II metodă. Metoda – grafică.
Construim sistemul de coordonate: axa Oy – partea de masă, iar pe axa Ox - masele moleculare
relative ale compușilor și masa elementului din compus.
y,%
100%

O
14

28

80 85

101

NH4NO3 NaNO3 KNO3

164

x

Ca(NO3)2

Din reprezentrea grafică observăm că partea de masă cea mai mare se atinge în prima linie de
calibrare care îi corespunde compusului NH4NO3. Prin urmare acest compus este cel mai bogat în
azot. Dacă să facem o analiză calitativă a metodei de rezolvare și sarcina problemei, adică relația
dintre metoda de rezolvare și sarcina problemei, putem să deducem că în acest caz cea mai eficientă
metodă este metoda grafică, deoarece în sarcina problemei nu se cere valoarea părții de masă a
azotului din compus.
Problema nr. 2 (Manual clasa a IX-a, problema nr. 6, pag. 113)
La construcția unei case s-au folosit 15 t de mortar ce conține 30% de Ca(OH) 2. Calculează:
a) masa calcarului din care s-a obținut Ca(OH)2 necesar;
b) masa apei folosite pentru stingerea varului.
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Rezolvare
I metodă. Metoda – aplicarea formulei de calcul a părții de masă dintr-o soluție 𝜔 =

𝑚𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡
𝑚𝑠𝑜𝑙

100% și proporția.
𝜔(𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 ) =
𝑚(𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 ) =

𝜔(𝐶𝑎(𝑂𝐻) 2 )∙𝑚(𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟)
100%

=

𝑚(𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 )
∙ 100%
𝑚(mortar)

30%∙15𝑡
100%

= 4,5𝑡 = 4500𝑘𝑔 = 4500000𝑔

Scriem ecuațiile reacțiilor chimice:
x,g

y,g

4500000g

CaO + H2O → Ca(OH)2
56g/mol 18g/mol
z,g

74g/mol

3405405g
→ CaO + CO2

CaCO3
100g/mol

56g/mol

M(CaO) = 56 g/mol. M(H2O) = 18 g/mol.M(Ca(OH)2) = 74 g/mol.M(CaCO3) = 100 g/mol.
𝑥, 𝑔
4500000𝑔
56𝑔/𝑚𝑜𝑙 ∙ 4500000𝑔
=
; 𝑥=
= 3405405𝑔; 𝑚(𝐶𝑎𝑂) = 3405405𝑔.
56𝑔/𝑚𝑜𝑙
74𝑔/𝑚𝑜𝑙
74𝑔/𝑚𝑜𝑙
𝑦,𝑔
18𝑔/𝑚𝑜𝑙

=

𝑧,𝑔
100𝑔/𝑚𝑜𝑙

4500000𝑔

=

74𝑔/𝑚𝑜𝑙

;

3405405𝑔

;
56𝑔/𝑚𝑜𝑙

𝑦=
𝑧=

18𝑔/𝑚𝑜𝑙∙4500000𝑔
74𝑔/𝑚𝑜𝑙

100𝑔/𝑚𝑜𝑙∙3405405𝑔
56𝑔/𝑚𝑜𝑙

= 1094594𝑔; 𝑚(𝐻2 𝑂) = 1094594𝑔.
= 6081080𝑔; 𝑚(𝐶𝑎𝐶𝑂3 ) = 6081080𝑔.

II metodă. Metoda – aplicarea metodei grafice și a formulei cantității de substanțe.
CaO + H2O → Ca(OH)2; (1)

CaCO3

→ CaO + CO2. (2)

Calculăm ν(Ca(OH)2) conform datelor problemei.
𝜈(𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 ) =

4500000𝑔
= 60810,8𝑚𝑜𝑙.
74𝑔/𝑚𝑜𝑙

Din ecuațiile reacțiilor (1) și (2) observăm că
ν(Ca(OH)2) = ν(H2O) = ν(CaCO3) = 60810,8 mol.
m(H2O) = ν(H2O)∙M(H2O) = 60810,8 mol∙18g/mol = 1094594 g.
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∙

m(CaCO3) = ν(CaCO3)∙m(CaCO3) = 60810,8 mol∙ 100g/mol = 6081080g.
III metodă. Metoda – grafică
Calculăm masa Ca(OH)2 din mortar.
y,%
100

30
O
4,5

15

x,t

m(Ca(OH)2) = 4,5 t = 4500kg = 4500000g.
Determinăm din grafic m(H2O) și m(CaCO3).
y,g/mol
100
74

18

O

11094,5942

3

4

5

66081,087

m,t

IV metodă. Metoda – tabelelor.
Parametrii

Substanțe reactante

Produsul de reacție

CaO

Ca(OH)2

420

H2O

ER

CaO + H2O = Ca(OH)2

Cantitatea de substanță conform ER

1

1

1

m(Ca(OH)2)

-

-

4500000 g

Masele molare

56g/mol

18g/mol

74g/mol

60810,8 mol

60810,8 mol

-

Cantitatea de substanță conform datelor 60810,8 mol
problemei
Masele substanțelor

3405405 g

1094594 g

Parametrii

Substanța

Produșii de reacție

reactantă
CaCO3

CaO

CO2

ER

CaCO3 = CaO + CO2

Cantitatea substanțelor conform ER

1

1

1

m(CaO)

-

3405405 g

-

Masele molare

100g/mol

56g/mol

-

60810,8 mol

-

-

-

Catitatea substanțelor conform datelor 60810,8 mol
problemei.
m(CaCO3)

6081080g

Răspuns: m(CaCO3) = 6081080g; m(H2O) = 1094594g.
Elevilor, în clasa unde au utilizat atât metodele ordinare, cât și cele neordinare la rezolvarea
problemelor de calcul în chimie le-au fost aplicat un chestionar obținând următoarele rezultate.
Metodele utilizate în rezolvarea problemelor la chimie
Tabelul 1. Metode utilizate în rezolvarea problemelor
Noțiuni și legi fundamentale Proporția Sistemul de ecuații
11
65%

Grafică

7

8

8

71%

41%

47%

47%

Randamentul

Fig. 1. Reprezentarea metodele utilizate

Grafică

Tabel…

0%

Siste…

100%

Grafică

15
10
5
0

Noțiuni și…
Proporția
Sistetemu…
Tabelară

Randament

Tabelară

12

Propo…

17

Noțiu…

Nr. de elevi

Fig. 2. Reprezentarea randamentul metodelor
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Metoda mai rațională în rezolvarea problemelor la chimie.
Tabelul 2. Metoda mai rațională: Noțiuni și legi fundamentale sau metoda grafică
Nr. de elevi

Noțiuni și legi fundamentale

Metoda grafică

17

11

8

Noțiuni și legi
fundamentale

8

11

Metoda grafică

Fig. 3. Reprezentarea metodei raționale: Noțiuni și legi fundamentale/metoda grafică
Tabelul 3. Metoda mai rațională: Proporția sau metoda în baza tabelelor
Nr. de elevi

Proporția

Metoda în baza tabelelor

17

11

8
Proporția

8
11

Metoda tabelară

Fig. 4. Reprezentarea metodei mai raționale: Proporția/ metoda în baza tabelelor
Tabelul 4. Metoda mai rațională: Sistemul de ecuații sau metoda grafică
Nr. de elevi

Sistemul de ecuații

Metoda grafică

7

10

17

Sistemul de ecuații

7
10

Metoda grafică

Fig. 5. Reprezentarea metodei mai raționale: Sistemul de ecuații/metoda grafică
Metoda/metodele ce solicită un grad mai sporit a cunoștințelor matematice.
Tabelul 5. Metoda/metodele ce solicită un grad sporit a cunoștințelor matematice
Nr. de elevi

Noțiuni și legi

Proporția Sistemul de ecuații

Tabelară

Grafică

10

10

fundamentale
17

7

10
422

12

20
10
0

Fig. 6. Reprezentarea Metoda/metodele ce solicită un grad sporit a cunoștințelor matematice
Metoda ce v-a impresionat cel mai mult cu originalitatea la rezolvarea de problemelor de calcul în
chimie.
Tabelul 6. Metoda cea mai originală în rezolvarea problemelor de calcul
Nr. de elevi

Noțiuni și legi

Proporția Sistemul de ecuații

Tabelară

Grafică

14

14

fundamentale
17

2

4

11

15
10
5
0

Fig. 7. Reprezentarea metodei cea mai originală în rezolvarea problemelor de calcul.
Metoda cea mai des utilizată în rezolvarea problemelor de calcul în chimie
Tabelul 7. Metoda cea mai des utilizată în rezolvarea problemelor de calcul.
Nr. de elevi

Noțiuni și legi

Proporția Sistemul de ecuații

Tabelară

Grafică

8

8

fundamentale
17

12

14

7

20
10
0

Fig. 8. Reprezentarea metodei celei mai des utilizate în rezolvarea problemelor.
Metodele care dezvoltă la elevi creativitatea/ gândirea logică.
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Tabelul 8. Metodele care dezvoltă creativitatea/gândirea logică
Noțiuni și legi

Nr. de elevi

Proporția Sistemul de ecuații

Tabelară

Grafică

15

15

fundamentale
17

3

7

9

20
10
0

Fig. 9. Reprezentarea metodelor care dezvoltă creativitatea/gândirea critică
Metoda/metodele pe care le veți aplica la rezolvări de probleme la chimie.
Tabelul 9. Metoda/metodele ce vor fi aplicate
Numărul de elevi

Metodele ordinare

Toate, în situație de caz

17

5

12

Metode
ordinate

5

Toate, În
situație de
caz

12

Fig. 10. Reprezentarea metodei/metodelor ce vor fi aplicate
Concluzii
La aplicarea metodelor neordinare la rezolvarea problemelor la chimie elevul trebuie să aplice
cunoștințele matematice, să posede o abilitate și o gândire logică foarte bună pentru a determina din
start metoda cea mai eficientă ce poate fi utilizată la rezolvarea problemei la chimie. Pentru ca elevul
să fie înzestrat cu această calitate, trebuie permanent să se implice în rezolvarea celor mai dificile
probleme, aplicând ca instrument de bază cunoștințele și metodele matematice.
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FORMAREA COMPETENȚEI DE CERCETARE LA ELEVI ÎN CADRUL
ORELOR DE CHIMIE PRIN PROIECTE ECOLOGICE REALIZATE CU
SUPORTUL PLATFORMELOR ONLINE
Varaniţă Diana
Liceul Teoretic „Universul”, Scoreni, r-nul Strășeni
Rezumat: În contextul modificărilor curriculare și a procesului educațional, tot mai mult este pus
accentul pe trecerea de la învăţarea tradiţională la învăţarea bazată pe cercetare, care are drept scop
integrarea elevului în activităţi de dezvoltare şi afirmare a acestuia ca personalitate. Cercetarea
conduce la rezolvarea unor sarcini creative de către elevi, fiind puse în valoare capacităţile
intelectuale, organizatorice şi integratoare ale acestora. Competența de cercetare este una dintre
competențele care stă la baza formării altor competențe specifice disciplinei chimia, fiind totodată
și una dintre competențele indispensabile pe parcursul întregii vieți.
Cuvinte cheie: competență de cercetare, metoda proiectului, proiecte ecologice, platforme online

Abstract: In the context changes and the educational process, more and more emphasis is placed on
the transition from traditional learning to research-based learning, which aims to integrate the pupil
in development activities and asserting himself as a personality. The research leads to the solving of
some creative tasks by the pupils, being highlighted their intellectual, organizational and integrative
capacities. Research competence is one of the skills that underlies the formation of other skills
specific to the discipline of chemistry, being also one of the indispensable skills throughout life.
Keywords: research competence, project method, ecological projects, online platforms

Introducere
Elevul contemporan este o persoană cu noi viziuni, un „explorator”, care dorește să cunoască,
să cerceteze, să descopere ceva nou și necunoscut [1]. Este necesar de a cultiva la elevi deprinderea
de a acţiona în diferite situaţii şi respectiv de a găsi soluţii pentru rezolvarea unor probleme din diferite
domenii. Cercetarea poate fi definită ca fiind direct proporţională cu învăţarea, care pune accent pe
dezvoltarea creativă a elevilor, ajutându-i pe elevi să privească lumea multidimensional, să
supervizeze, să dezvolte propriul proces de gândire şi să experimenteze cu instrumente de investigare
ştiinţifică pe câmpul propriu, să identifice probleme şi soluţii pentru a le rezolva [2].
În scopul formării competenței de cercetare la elevi, profesorul poate utiliza la ore metodele
moderne de predare, în care elevul este actorul principal al procesului educațional. Una dintre
metodele care pot fi aplicate la lecţii pentru a forma la elevi competenţe de cercetare este metoda
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Proiectului, care oferă elevilor posibilitatea de a lucra într-un ritm propriu, dezvoltând capacitatea de
comunicare a acestora şi mai cu seamă competențele lor de a aplica în practică cunoştinţele.
Sistemul modern de educație, pune un accent deosebit pe cercetarea și învățarea prin descoperire,
în acest context, tehnologiile digitale sunt mai mult decât necesare. Tehnologiile moderne
digitale sunt percepute de elevii ca o necesitate a vieții de zi cu zi, de care nu se pot despărți nici
atunci când sunt în clasă, de aceea nouă, profesorilor, ne revine misiunea de a-i deprinde pe elevi să
folosească eficient aceste mijloace, încadrându-le în procesul educațional.
Scopul cercetării a fost de a studia impactul instruirii în baza proiectelor, prioritar cu caracter
ecologic, asupra formării atitudinii prietenoase mediului, dezvoltării competenței de cercetare și
sporire a calității procesului de instruire la domeniul Științe ale naturii, în ansamblu. Una dintre
avantajele instruirii în baza proiectelor de cercetare este faptul, că se creează premise reale de
integrare a achizițiilor din diverse domenii pentru a elabora soluții pentru situații concrete. Aceste
situații educă spiritul de inițiativă, analiza constructivă a situației și aplicarea celor mai relevante
mecanisme bazate atât pe cunoștințele anterioare, cât și pe intuiție, proces care permite afirmarea
convingerilor anterioare și descoperirea noilor adevăruri.
Metode și materiale
Aplicarea metodei proiectului la orele de chimie și încadrarea produsului final al cercetării în
platforme educaționale online. Materialele utilizate – chestionare pentru elevi în scopul colectării
informaţiilor şi opiniilor privind implementarea proiectelor ecologice la orele de chimie, bazate pe
platforme online. De asemenea instrumentele de bază utilizate au constituit platformele educaționale
online, cu ajutorul cărora elevii au realizat proiectele ca produs final al activităților de cercetare.
Studiul a fost realizat pe contingentul de elevi din clasele VII-XII, din Liceul Teoretic “Universul”
din Scoreni, r. Strășeni.
Rezultate și discuții
Marele pedagog elvețian Johann Pestalozzi, spunea că, învățarea prin proiecte, înseamnă “A
învăța cu mintea, inima și mâinile.” Un capitol aparte în acest context îl reprezintă proiectele de
cercetare ecologică – care vin să facă legătura între realitatea care există în jurul nostru și temele de
studiu abordate în cadrul Curriculumului modificat 2019.
Fiind o metodă care include un set de acțiuni desfășurate într-o anumită perioadă de timp
determinată, se pot evidenția anumite etape în realizarea unui proiect (Figura 1):
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Etapa de
proiectare

•Determinarea domeniului de cercetare
•Alegerea temei
•Stabilirea scopului și a obiectivelor

•Elaborarea planului de lucru
•Identificarea resurselor necesare
Etapa de
planificare •Distribuirea rolurilor

Etapa de
realizare

Etapa de
evaluare

•Informatizarea și documentarea
•Realizarea cercetării propriu-zise
•Analiza și prelucrarea rezultatelor
•Schimb de opinii
•Elaborarea concluziilor
•Prezentarea proiectului
•Autoevaluarea și evaluarea proiectului

Fig. 1. Etapele generale de realizare a unui proiect
Realizarea unui proiect ca produs al unei activități devine mai accesibilă și mai atractivă pentru
elevi, prin utilizarea tehnologiilor informaționale și resursele Web. Accesul la informație, mijloace
audio şi video, animaţii cât şi simulări, oferă elevilor o vedere realistă asupra materiei studiate, acestea
provocându-i pe elevi să gândească şi să facă legătura cu concepte care contează în lumea reală.
Astfel pentru a putea utiliza concomitent toate aceste resurse, putem încadra proiectele în
platforme online, prezentându-le sub formă de prezentări ingenioase sau cărți digitale. Cele mai
optime platforme în acest scop ar fi următoarele:
Bookcreator
Story
Jumper

Issuu

Flipsnack

Bookemon

Canva

Genially

Fig. 2. Platforme online utilizate pentru realizarea și prezentarea proiectelor de cercetare

428

Încadrarea proiectelor de cercetare și prezentarea acestora cu suportul acestor platforme nu
face altceva decât să sporească motivația elevilor pentru învățare, tehnologiile digitale fiind foarte
atractive pentru elevi.
Am urmărit formarea și dezvoltarea competenței de cercetare la elevii din Liceul Teoretic
“Universul” din Scoreni, r. Strășeni, prin aplicarea metodei proiectului la orele de chimie și încadrarea
proiectelor în platformele online menționate. Curriculum modificat 2019 susține și propune învățarea
pe bază de proiecte, am aplicat aceste platforme pentru realizarea proiectelor curriculare, cât și
extracurriculare. De asemenea unul dintre obiectivele generale ale învăţământului actual, este
formarea culturii ecologice la elevi, care ar asigura o atitudine responsabilă faţă de natură, astfel am
pus un accent deosebit pe proiectele de cercetare ecologică.

Fig. 3. Realizarea proiectelor curriculare cu suportul platformelor online: Canva [3], Flipsnack [4],
Genially [5]
Un alt proiect care a avut un impact mai mare în formarea și dezvoltarea competenței de
cercetare la elevi, precum și a culturii ecologice, este proiectul extracurricular EcoScoreni. În cadrul
acestui proiect elevii s-au implicat activ prin acțiuni de informare și ecologizare a localității Scoreni.
Am început prin realizarea unei lecții informative în regim online, la care au participat elevi, cadre
didactice, reprezentanți ai APL Scoreni, în care am încercat împreună cu elevii, prin prezentarea
diferitor materiale realizate de asemenea cu suportul platformelor online, să aducem la cunoștința
celor prezenți efectele poluării asupra mediului și a sănătății. Ulterior au urmat acțiuni precum: studii
de caz a situației ecologice din localitate, elaborarea pliantelor cu scop informativ și desigur acțiuni
de ecologizare în teritoriu.
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Fig. 4. Acțiuni de informare și ecologizare în cadrul proiectului extracurricular EcoScoreni
Metoda proiectului poate fi utilizată deopotrivă și ca instrument pentru evaluarea sumativă.
Astfel am utilizat această metodă pentru evaluarea sumativă la modulul “Nemetale” în clasa IX-a. În
cadrul acestui capitol elevii au studiat unele nemetale, proprietățile chimice/fizice, compușii acestora,
rolul biologic și domeniile de utilizare. Elevii au elaborat proiecte în care au caracterizat un nemetal.
Proiectele au fost prezentate cu suportul platformelor online menționate mai sus și prezentate în clasă.
Lucrările elevilor au fost evaluate conform următoarelor criterii.
Criterii de evaluare:
1. Caracterizarea nemetalului selectat conform așezării în S.P

5p.

2. Deducerea proprietăților chimice/fizice

10p.

3. Enumerarea principalilor compuși ai nemetalului. Caracterizarea succintă a

10p.

acestora
4. Argumentarea importanței și rolului biologic

5p.

5. Enumerarea domeniilor de utilizare

5p.

6. Elucidarea impactului nemetalelor şi a compuşilor lor asupra mediului

8p.

7. Elaborarea concluziilor

5p.

8. Utilizarea noțiunilor și limbajului adecvat specific chimiei în timpul

2p.

prezentării

Total 50p.

Ulterior am făcut o analiză comparativă între evaluarea la modulul “Metale”, care a decurs în formă
tradițională, scrisă și evaluarea modulul “Nemetale”, evaluare prin metoda proiectului.
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Evaluare I - metodă tradițională, formă scrisă.
Evaluare II - metoda proiectului, prezentare cu suportul platformelor online.
8

7,84

7,8
7,6

7,41

7,4
7,2

Evaluare I "Metale"
7,31

7,14

Evaluare II "Nemetale"

7
6,8
6,6
Clasa IX-A

Clasa IX-B

Fig. 5. Analiza comparativă a rezultatelor evaluărilor în clasele a IX-a
Conform diagramei se poate observa o ascensiune în rezultatele elevilor la evaluarea II „Nemetale”,
evaluare prin metoda Proiectului, comparativ cu evaluarea tradițională formă scrisă evaluarea I
„Metale”.
Putem enumera următoarele avantaje ale utilizării metodei proiectului ca instrument de evaluare:
➢ Stimulează creativitatea elevilor;
➢ Sporirea abilităţii de control asupra emoţiilor (susţinerea proiectelor în faţa unui public);
➢ Oferă elevilor posibilitatea de a lucra într-un ritm propriu;
➢ Contribuie la cultivarea gândirii proiective a elevilor;
➢ Diminuarea muncii profesorului.
Unele aspecte negative ale aplicării acestei metode s-au evidențiat în momentul prezentării
proiectelor:
➢ Elevii nu posedă destul de bine limbajul chimic de comunicare;
➢ Pentru evaluarea individuală a fiecărui elev este nevoie de o perioadă mai îndelungată de timp;
➢ Nu toți elevii au avut acces la internet și tehnologii avansate, pentru a încadra proiectele în
platforme online. În acest context unii elevi au elaborat referate, postere sau mici comunicări
pe care de asemenea le-au prezentat.
Pentru a face o analiză finală a rezultatelor cercetării, am propus elevilor un chestionar bazat pe câteva
întrebări simple, pentru a afla opiniile acestora în urma realizării acestor activități.
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Dezbateri
Masa rorundă
Elaborarea posterelor

7,80%
11,20%
20,70%

Metoda proiectului, realizarea cu suportul
platformelor online

60,30%

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%

Fig. 6. Metode de realizare a activităților ecologice, care i-ar motiva pe elevi spre învăţare
Cum apreciaţi activităţile ecologice realizate cu ajutorul
platformelor online?
11,30%

8,80%

26,30%

Le apreciez în mare
măsură
Îmi plac
Le apreciez în mică
măsură

53,80%

Nu le apreciez deloc

Elevii au afirmat că metoda proiectului și realizarea acestor proiecte cu suportul platformelor
online ar fi una dintre metodele care i-ar motiva mai mult spre învățare (Figura 6), iar activitățile
realizate cu suportul platformelor online, le plac (53,80%) sau le apreciază în mare măsură (26,30%).
Concluzii:
•

Cercetarea a demonstrat că învățarea bazată pe proiect formează și dezvoltă la elevi
competența de cercetare, totodată fiind eficientă în sprijinirea elevilor pentru a înțelege mai
profund ceea ce învață și a dobândi cunoștințe cu un conținut valoros.

•

Cercetarea problemelor de mediu dezvoltă și educă la elevi un comportament ecologic.

•

Încadrarea proiectelor de cercetare în platforme online a dus la sporirea motivaţiei elevilor
pentru a studia această disciplină și pentru a-și demonstra competențele, fiind un stimul pentru
obținerea progresului școlar.

Bibliografie:
1. CRISTEA S. Instruirea prin proiecte. În Didactica Pro..nr.1 (107) 2018, p.57-60
432
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SECȚIA 16. PROBLEME ACTUALE ALE
PSIHOPEDAGOGIEI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
GENERAL
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EFECTELE POZIȚIONĂRII TATĂLUI ÎN FAMILIE ASUPRA STĂRILOR
PSIHOEMOȚIONALE ALE COPIILOR
Ciobanu Doina, studentă,
Facultatea Pedagogie, UST
Rezumat: Decenii întregi, psihologii au scos în evidenţă rolul fundamental al mamei pentru
copii, subliniindu-l ca fiind cel mai important în viaţa copiilor. S-a realizat astfel un focus asupra
acestei relaţii şi de fiecare dată când copilul era analizat, mama era lăudată sau, după caz, blamată
pentru insucces în educaţie.
În ultimii ani, după cercetări avansate, oamenii de ştiinţă au început să realizeze cât de mult
contează taţii. Aşa cum se întâmplă și cu femeile în cazul maternității, și trupul tatălui răspunde la
paternitate, stilul de a fi „tată” afectează copiii la fel de mult ca stilul de a fi „mamă”.
„Am început să realizăm nu numai că taţii au influenţă mare în creșterea copiilor, ci că au mai mare
influenţă decât mamele”, a spus Ronald Rohner, directorul Centrului de Studiu al Acceptării şi
Respingerii Interpersonale de la Universitatea din Connecticut.
„Cunoaşterea faptului că un copil este iubit de către tatăl său este o predicţie mai bună a
simţului tânărului pentru fericire, mulţumire, satisfacţie de viaţă, decât faptul de a şti că este iubit de
mamă”, spune Rohner. El şi colegii săi au detaliat aceste cercetări în „Jurnalul despre Personalitate şi
Psihologie Socială”.
În cele mai multe cazuri, copiii tind să acorde mai multă atenţie la ceea ce face şi zice tatăl,
decât la ceea ce face şi zice mama, iar influenţa lui este mai mare pe termen lung. Există, astfel, o
legătură directă între persistenţa şi statornicia copiilor, care sunt calităţi majore în viaţă, şi rolul unui
tată bun în familie. O personalitate caracterizată de persistență înseamnă mai puţină delicvenţă şi
angajament în educaţie.
Conform unuia dintre cele mai puternice stereotipuri, responsabilitatea creşterii şi educaţiei
copiilor îi revine în mod firesc mamei, rolul ei educativ constituind multǎ vreme tema privilegiatǎ a
studiilor asupra dezvoltǎrii şi integrǎrii sociale a copilului.
Astǎzi unii cercetǎtori considerǎ cǎ modelul tatǎlui autoritar nu mai corespunde realitǎţii, iar
teza legǎturii slabe dintre el şi copil poate fi abandonatǎ. În acelaşi timp, mai multe autoare propun
iniţierea mişcǎrii pentru emanciparea bǎrbaţilor, eliberarea societǎţii de ideea superioritǎţii bǎrbǎteşti
şi de privilegiile nemeritate, inclusiv în familie, care submineazǎ spiritualitatea şi profesionalismul
lor. Pe prim plan este înaintatǎ influenţa negativǎ a stereotipurilor de gen. Bǎrbǎţia nu trebuie
confundatǎ cu agresivitatea, grosolǎnia, duritatea. Este indiscutabil faptul cǎ studierea problemei în
cauzǎ trebuie realizatǎ ţinîndu-se cont de condiţiile istorice şi socioculturale. Astfel, în Occident, unde
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parteneriatul între femei şi bǎrbaţi (inclusiv în viaţa de familie) devine o normǎ a vieţii, discuţiile
despre importanţa rolului tatǎlui în educaţia copilului şi-au pierdut actualitatea. Se schimbǎ şi
imaginea bǎrbatului ale cǎrui caracteristici de bazǎ erau masculinitatea, bǎrbǎţia. În multe ţǎri
prezenţa tatǎlui la naştere, parti- ciparea lui la îngrijirea nou-nǎscutului, creşterea şi educarea copiilor
împreunǎ cu mama, implicarea în activitǎţile casnice etc. sînt abordate ca o necesitate şi prezintǎ o
condiţie a coeziunii şi armoniei familiale. Vorbind despre societatea noastrǎ, putem constata cǎ
stereotipurile privind rolurile şi imaginea femeilor şi cea a bǎrbaţilor sînt destul de puternice (în
deosebi, în cadrul familiei). Tatǎl se implicǎ prea puţin în creşterea şi educarea copilului.
În acest context, prezintǎ interes rezultatele studiului comparativ al familiei şi rolurile soţilor
realizat printre tineri şi adulţi de masteranzii Universitǎţii de Stat din Moldova (2001), în baza cǎruia
putem constata urmǎ- toarele:
Schimbǎrile din societate în perioada de tranziţie influenţeazǎ şi viziunile tinerilor privind
imaginea rolurilor în societate şi în familie. Rolurile funcţionale din cadrul familiei nu mai sînt atît
de strict standardizate, ci net diferenţiate.
Caracteristica de bazǎ a familiei tradiţionale – autoritatea (cu tot apanajul ei: ierarhia,
conformismul, represiunea, superioritatea pǎrinţilor asupra copiilor) – este substituitǎ în familia
contemporanǎ prin cooperare (egalitate, comunicare).
Concepţiile tinerilor privind rolurile şi diferenţele de gen în societatea contemporanǎ depǎşesc
aria stereo- tipurilor tradiţionale. Majoritatea lor, indiferent de gen, au un coeficient înalt de
androginitate psihicǎ, o viziune exhaustivǎ asupra stereotipurilor tradiţionale ale masculinitǎţii şi
feminitǎţii. Aceasta coreleazǎ pozitiv cu plasticitatea, creativitatea şi anxietatea socialǎ mai redusǎ,
subiecţii adrogini, avînd un grad mai înalt de dezvoltare şi avansare al propriului Eu; tendinţa spre
egalitate în drepturi atît în plan social cît şi în cadrul relaţiilor dintre parteneri
Tema dată este actuală prin faptul că în prezent se pune problema nașterii și educației copiilor
fără prezența tatălui sau unde tatăl este subestimat de către mamă.
Obiectul cercetării: copiii de vârstă preadolescentă care se confruntă cu mamă autoritară și un tată
subestimat în familie.
Scopul cercetării: Cercetarea experimentală a stărilor psiho-emoționale ale preadolescenților unde
tatăl este subestimat.
Ipoteza de fond: În familiile în care tatăl este subestimat de către mamă, copiii se confruntă cu
diverse stări psiho-emoționale accentuate.
Ipotezele de lucru:
1. Copiii, care au un tată subestimat de către mamă dau dovadă de un nivel accentuat al anxietății
generale, anxietății de separare, depresiei, fobiei-socială;
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2. În comportamentul copiilor respectivi se manifestă pregnant așa numitul opoziționism provocator
și devieri de conduită.
Obiectivele cercetării:
1. Analiza teoretică a aspectelor psihopedagogice ale educației familiale;
2. Analiza literaturii de specialitate cu referință la rolul tatălui în educarea copiilor;
3. Cercetarea exprimentală a stărilor psihoemoționale ale copiilor din familiile în care tatăl este
subestimat;
Metodele de cercetare:
1. Testul proiectiv „Desenul kinetic al familiei.”
2. Chestionarul de determinare a climatului psihologic în familie.
3. CSI-4 (Chestionar de evaluare a simptomelor copilului)
Eşantionul: 14 copii lotul experimental; 14 copii lotul de control.
CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A STĂRILOR PSIHOEMOȚIONALE ALE
COPIILOR DIN FAMILIILE ÎN CARE TATĂL ESTE SUBESTIMAT.
1. Testul proiectiv „Desenul kinetic al familiei.”
În urma aplicării testului proiectiv „Desenul familiei” au fost selectate acele desene în care în prim
plan a fost poziționată (pe desen) mama, iar tatăl- în plan secundar. Totodată, printre acestea au fost
evidențiate desene, în care tatăl „secund” era redat prin culori „agresive” (negru, cafeniu închis,
indigo) și altele, în care prevalau culorile galben, roșu. Culorile de la urmă nu sunt doar o expresie a
feminității bărbaților în cauză (așa cum sunt percepuți) ci și a tendinței lor de asumare a rolului de
mamă în familie.
2. Chestionarul de determinare a climatului psihologic în familie.
Tabel nr. 1
Rezultatele și valorile medii la chestionarul „Climatul psihologic în familie”

În familiile din lotul experimental climatul psihologic este unul mai degrabă negativ. Acesta
se desfășoară pe fondalul unor confruntări, certuri și neacceptări ale partenerilor din cuplu. Iar copilul
este victima majoră, el suportă consecințele „războiului” familial.
3. CSI-4 (Chestionar de evaluare a simptomelor copilului)
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Tabel nr. 2
Criteriul „Anxietatea generalizată”.

Datele din tabel demonstrează, că o bună parte din copiii incluși în primul grup se situează la
un nivel înalt de anxietate generalizată (severitate gravă) iar restul copiilor din grup s-au situat la un
nivel moderat de severitate al anxietății. Dimpotrivă, doar câțiva copii din cel de-al doilea grup s-au
situat la un nivel moderat de anxietate, restul copiilor din acest grup s-au regăsit la un nivel scăzut al
anxietății generalizate. O concluzie (ipotetică) se impune în legătură cu datele incluse în tabel: copiii
din primul grup n-au avut și nu au o încurajare a propriilor acțiuni din partea unei persoane investite
cu autoritate (tatăl).

Tabel nr. 3
Criteriul „Tulburări depresive”.

Valorile incluse în tabelul nr. 3 indică existența a trei copii cu gravitate înaltă la capitolul
depresie, acestea fiind fetițe, iar restul copiilor din primul grup se regăsesc la un nivel moderat al
depresiei. În cel de-al doilea grup doar un copil (o fetiță) manifestă depresie moderată, iar ceilalți
copii dau dovadă de un nivel scăzut al depresiei.
Tabel nr. 4
Criteriul „Tulburarea opoziționism provocator”.
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Datele, incluse în tabelul numărul 4 arată că 11 copii din primul grup s-au situat în limitele
severității grave la criteriul „Tulburarea opoziționism provocator”. Toți acești copii (7 băieți și 4
fete) l-au reprezentat pe tatăl pe desen în poziție secundă și în culori întunecate (de la negru până la
maro).

Cifrele incluse în tabelul nr. 5 atestă prezența sindromului ADHD combinat de severitate crescută
la 3 copii (doi băieți și o fetiță) din primul grup, iar la ceilalți copii din

acest grup a fost

înregistrată o severitate moderată a sindromului ADHD.
Tabel nr. 6
Criteriul „Anxietatea de separare”.

Valorile incluse în tabelul nr. 6 atestă un nivel înalt de anxietate de separare la 6 copii din primul grup
și un nivel moderat la 8 copii. Este evident că acești copii sunt dependenți emoțional de mamă, iar
apropierea de tată lasă de dorit.
Tabelul nr. 7
Criteriul ,,Devieri de conduită”
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Datele incluse în tabelul numărul 7 atestă o prezență net superioară a copiilor din lotul experimental
cu un grad înalt și moderat de severitate la criteriul devieri de comportament (chiuleala de la școală,
minciuna, fuga de acasă, furturi mărunte, etc), în raport cu copiii din lotul de control, care s-au situal
la un grad moderat și scăzut de severitate în raport cu criteriul respectiv.
Tabelul nr. 8
Criteriul ,,Fobia socială”

Fobia socială se referă la frica pronunțată față de anumite situații sociale, în special în preajma unor
persoane necunoscute. Observăm în baza datelor incluse în tabelul numărul 8 că la copiii din grupul
experimental distribuția de grad de severitate este în favoarea primelor două: înalt și moderat.
Concluzii:
Experimentul de constatare, realizat în cadrul acestei cercetări, a oferit date, care confirmă
plenar ipotezele, înaintate în preambulul acestei cercetări.
Astfel, cea dintâi ipoteză, cu referire la stările psihoemoționale accentuate ale copiilor din familiile,
în care tatăl este subestimat, a fost confirmată. Copii din lotul experimental au prezentat rezultate,
care denotă persistența unor valori mai accentuate în raport cu anxietatea generalizată, deasemeni un
grad mai accentuat/sever al depresiei și al anxietății de separare.
Cea de a două ipoteză deasemeni a fost confirmată prin rezultatele înregistrate în cadrul
experimentului de constatare. Datele, înregistrate la două criterii ale chestionarului CSI-4, și anume
”Tulburarea opoziționism provocator” și ” Tulburarea ADHD” s-au situat, pentru copiii din lotul
experimental la două grade de severitate: înalt și moderat, pe când la copiii din grupul de control la
nivele moderat și scăzut.
Rezultatele înregistrate la acești doi criterii demonstrează, de fapt, rolul insuficient sau eficient
al tatălui în cultivarea la copii a normelor de comportament.
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PROCESUL EDUCAȚIONAL ÎNTR-O ERĂ DIGITALIZATĂ
OPORTUNITĂȚI, PROVOCĂRI, EXPERIENȚĂ
Colun Anastasia , elevă
Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei, Republica Moldova
Rezumat: Era digitală a contribuit esențial la dezvoltarea societății moderne, deschizând în
fața noastră un șir de oportunități, care s-au dovedit indispensabile și în momentul sistării activității
educaționale din martie 2020. Pandemia ne-a impus o alternativă. Pentru noi, elevii Colegiului
„Vasile Lupu” din Orhei, utilizarea tehnologiilor moderne în cadrul procesului educațional ne-a
conferit libertatea de a făuri, de a cerceta, de a ieși de sub tiparele lecțiilor tradiționale și a crea produse
noi, originale, inovative. În ciuda provocărilor cu care se confruntă societatea modernă, nativii
digitali se simt ca „peștele în apă” în mediul online, le dezvoltă conștiința, sunt mai pregătiți pentru
viața de mâine. Utilizarea TIC-ului are rolul de a susține eforturile cadrelor didactic, impunând o nouă
calitate, atractivitate și o nouă diversitate cromatică în procesului instructiv și educativ.
Abstract: The digital age contributed to the development af modern society, opening before
us a serie of opportunities which proved to be indispensable even at the moment of the sistation of
educational activity in March 2020. The pandemic impused us an alternative. For us, the students of
the College „Vasile Lupu” from Orhei, the use of modern technologies in educational process
conferred us the freedom to make, to research, to get out of the patterns of traditional lessons and to
create new, original and innovative products. Despite the challengies which facing the modern
society, digital natives feel as „ the fish in the water” in the online environment, they develp their
consciousness, they are better prepared for tomorrow’s life. The use of ICT has the role of supporting
the teachers’s efforts, imposing a new quality, attractiveness and new chromatic diversity in the
educative and instructive process.
Revoluția industrială ce a luat amploare la sfârșitul secolului al XVIII-lea şi la începutul
secolului al XIX-lea, a servit drept undă verde pentru apariția unui nou proces istoric, cel al revoluţiei
digitale.
Era digitală, care ia amploare în anii 1995-2000 a adus un „boom” în societatea modernă,
contribuind esenţial la dezvoltarea societății, având efecte esenţiale asupra învățământului. În toată
istoria civilizației umane nu a existat o perioadă în care informația să fie atât de accesibilă, iar
schimbul de idei să fie atât de eficient și echitabil precum în era digitală. Făcând o retrospecție, în
antichitate și de-a lungul Evului Mediu arta citit-scrisului era rezervată unui grup restrâns de oameni,
aristocrați, nobili, monarhi sau diferitor instituții culturale și spirituale precum: universitățile,
templele, mănăstirile, bisericile[1]. Astăzi datorită progresului tehnologic, informația a devenit mult
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mai accesibilă, iar în Biblioteca Electronică este stocată o cantitate mai mare de informații decât în
vestitele biblioteci din Alexandria și Constantinopol.
Era digitală a influențat decisiv dezvoltarea procesului instructiv-educativ. Geneza
învăţământului online s-a consituit în mileniul al treilea în cadrul universităţilor și campusurilor, însă
debutul acestuia este cu siguranță provocat de situația epidemiologică de COVID-19, când a luat
amploare învățământul online la ciclul primar, ca urmare a sistării oricărei activități economice,
inclusiv și a celei educaționale.
Pandemia COVID-19 a fost un moment prielnic de aplicare a TIC-ului în procesul instructiveducativ, demonstrând rolul major al educației în cadrul societății și confirmâdu-ne faptul că în orice
situație există o alternativă.[2] Mulți „apostoli” ai noii ere informaționale au fost puși în ipostaza de
a folosi mijloacele digitale în alt scop, total difeit de cel obișnuit, astfel și-au utilizat gadgeturile în
scopuri instructive și mai puțin în scopuri distractive.
Era digitală deschide în fața noastră un șir de oportunități, acestea fiind revalorificate pe deplin
în primăvara anului 2020, fiind considerată această periodă un „new deal” al societății contemporane.
În această etapă ne-am convins de faptul că, cu o sută de ani în urmă, sistemul educațional nu ar fi
putut face față acestor provocări. Era digitală favorizează continuarea procesului de învățământ la
distanță în cazuri excepționale, precum a fost primăvara anului 2020, care ne-a instruit în domeniul
TIC mai bine decât am fi făcut-o individual mai mulți ani la rând.
Ca urmare a politicilor educaționale și a procesului de dezinstituționalizare, era digitală a
favorizat incluziunea școlară la nivelul claselor primare, astfel Tic-ul are rolul de a susține eforturile
cadrului didactic, implicând calitate, atractivitate și cromatică a procesului instructiv-educativ, prin
jocuri distractive pentru dezvoltarea competențelor de citit-scris, calcul aritmetic și alte jocuri ce
contribuie la dezvoltarea proceselor și fenomenelor psihice [3, 282]. TIC-ul favorizează crearea unui
mediu accesibil și prietenos copilului, servind drept sprijin incluziunii școlare în următoarele situații:
în cazul copiilor cu deficiență de vedere – creștere a fonturilor și a contrastului, prin sisteme de
interacțiune în Braille; pentru copii cu deficiențe severe de învățare – jocuri de memorie, jocuri
educative ce atrag atenția și mențin interesul copiilor; în cazul copiilor cu dizabilități motorii, aceștia
se pot integra în procesul educațional online pe platformele educaționale: Google Meet, Times.
Învățământul primar în epoca digitală este mult mai optim, astfel se oferă posibilitatea ecranizării
unor opere literare, care sunt accesibile și captivante pentru elevii de vârstă școlară mică. TIC-ul
contribuie la stimularea motivației pentru învățare, punând accent pe motivația intrinsecă. Învățarea
asistată de calculator este deosebit de eficientă prin faptul că anume copilul obține un feedback
imediat, oferit de prietenul său digital [4, 176]. Mijloacele digitale în învățământul primar crează
situații ce dezvoltă imaginația și creativitatea copiilor, responsabilizarea asumată în propria învățare
și posibilitatea de autocontrol. Era digitală este o eră „eco friendly”, în care se promovează consumul
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rațional al resurselor materiale, formându-le elevilor o cultură ecologică, de a utiliza hârtia în scopuri
bine determinate.
Utilizarea prietenului digital în scopuri instructiv-educative contribuie la sporirea
entuziasmului și a independenței elevilor; toată informația se află la un click distanță; utilizarea
platoformei Google Classroom permite oferirea unor comentarii private elevilor, conferinduse un
feed- back pentru fiecare elev; îi face pe elevi să devină mai conștienți și mai pregătiți pentru viața
de mâine.
Referindu-ne la experiența digitală la nivelul claselor primare ne referim la lecțiile desfășurate
pe platformele educaționale sincron: Zoom, Google Meet, Teams, Skype, etc. De asemenea s-au
realizat și lecții pe rețelele de socializare: Viber, Messenger, dar în grupuri restrânse de elevi,
platformele educaționale asincron (Moodle, Google Classroom) s-au dovedit a fi ineficiente în
mobilizarea elevilor în procesul instructiv-educativ. Nativii digitali au fost îndemnați să participe la
programul educațional pentru săptămâna pascală “Redescoperim Republica Moldova Împreună”, prin
intermediul căreia au avut posibilitate zilnic să-și aleagă activități ce îi interesează: să cerceteze, să
plece în excursii virtuale, să deseneze, să cânte, etc. [6]
Dacă pentru elevii claselor primare lecțiile asincron s-au dovedit a fi ineficiente, pentru noi,
elevii Colegiului „Vasile Lupu ” din Orhei, desfășurarea studiului individual pe platforma Google
Classroom a fost o experiență inedită, unde am avut libertatea de a crea, de a cerceta, de a ieși de sub
tiparele lecției tradiționale. TIC-ul facilitează accesul la eucație continuă, serviciile educaționale sunt
oferite oricând, oriunde și prin orice echipament. În cadrul orelor online ne-am format competențe de
a lucra cu diferite instrumente și aplicații TIC: Power Point, Wizer me, Wordwall, Excel, Word,
Photoshop. Am devenit creativi, autodidacți, stăpânind sete de cunoaștere și interes față de inovație.
Precum agenții economici tind să aducă un produs nou pe piață, aidoma și noi, ca studenți și viitori
specialiști, am tins să realizăm lucrările individuale originale, iar la lecțiile practice, desfășurate în
clasele primare, să valorificăm diferite tehnici de predare- evaluare digitale, ceea ce îi motivează și
le captează atenția elevilor, iar lecțiile căpătând un caracter interactiv. Lecțiile online au contribuit la
sporirea curiozității față de unele teme. Au fortificat cunoștințele noastre generale și au sporit apariția
interesului față de învățare. Probabil lecțiile online pe platforme didactice asincron au contribuit la
formarea profilului viitorilor cercetători în diferite domenii și probleme globale. Platforma Google
Classroom ne permite să ne valorificăm și potențialul artistic, astfel în cadrul lecțiilor de Arta teatrală,
am bătut tiparele lecțiilor tradiționale și am avut ocazia să fim adevărați actori în fața camerelor video.
Din experiența personală, fiind un introvertit, este mult mai ușor să vorbești în fața camerei decât în
fața unui auditoriu, asta ne conferă libertate, flexibilitate, control a emoțiilor. Tehnologiile
informaționale ne permit să creăm filmulețe distractive pentru elevi, care contribuie la formarea
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comunicării expresive, îi familiarizăm cu componentele intonației (ritm, ton, timbru, viteză) și
sporește afectivitatea și interesul în cadrul lecțiilor.
Provocările ar fi că societatea contemporană se confruntă cu unele neajunsuri economice,
astfel, în ciuda progresului tehnologic, unele categorii sociale rămân la limita existenței, deci nu toți
copii sunt dotați cu echipamente de ultimă generație pentru a face față noilor tendințe educaționale.
Pandemia COVID-19 a fost o mare provocare pentru cadrele didactice, managementul școlar, cât și
pentru părinții elevilor. În timp ce elevii se simțeau „ca peștele în apă”, învățătorii au fost nevoiți să
se autoinstruiască în mare parte. Munca cadrului didactic se dublează, pe alocuri triplează; atenția
elevilor este susținută pe o durată mică de timp ca acțiune a factorilor perturbatorii – „acasă sunt
multe lucruri pe care cadrele didactice nu le pot lua în considerație: condițiile de viață și trai diferite;
faptul că copiii mai sunt implicați în munci agricole sau casnice; au grijă de animale sau frați/surori
mai mici; nu toți dispun de calculatoare sau sunt mai mulți copii în casă la un calculator; viteza
Internetului e diferită și capacitatea calculatorului la fel etc” [4, 27].
Pe lângă arsenalul de avantaje, învățământul primar în acestă epocă a digitalizării prezintă și
câteva dezavantaje: dependenţa, nesiguranța cibernetică, robotizarea sistemului educațional, de
asemenea şi gestionarea proastă a timpului petrecut în fața micilor ecrane poate să se manifeste prin
performanțe academice mai slabe. Copiii pot transforma cu ușurință computerul în proteză cognitivă,
instalându-se un soi de „lene intelectuală”. Multe dintre sarcinile sau activitățile de învățare trebuie
realizate direct de către copil, fără nici un fel de ajutor [5, 165].
Conform cercetărilor, comunicarea nonverbală este un element primordial în receptarea
mesajului. Elevilor le place să învețe de la profesorii care emană căldură, afectivitate, pasiune față de
disciplină, interes față de discipoli. Profesorii trebuie nu doar să comunice informația, dar să le insufle
discipolilor sete de cunoaștere și spiritul unei învățări permanente. Expresivitatea cadrului didactic
(mimică, gesturile, postura, atitudinea, vestimentația) îl fac pe elev să fie mai atent și mai interesat de
mesajul educațional transmis. Sarcina cadrului didactic vis- a –vis de concentrarea atenției și trezirea
interesului elevului față de subiectul tratat în cadrul orelor online, devine dificilă, pentru că, prin
intermediul ecranului profesorul în multe cazuri, nu poate transmite acel talaz afectiv elevilor.
Într-o eră digitalizată sarcina cadrului didactic se dublează acesta nu este doar emițător de
mesaje educaționale, dar și un făuritor a profilului moral, un exemplu demn de urmat.. Din toate
timpurile meseria de cadru didactic era una universală, astăzi, datorită tendințelor inovatoare
profesorul este un inginer care nu își propune să făurească niște roboței care realizează totul automat,
fără a pune întrebări și a explora lumea din jur, ci tineri activi, cu inițiativă, dominați de spirit civic
și conștiință democrată.
În concluzie, educația online nu tinde să înlocuiască sistemul tradițional, ci vine ca o
alternativă, ca un suport în cazuri excepționale, însă nu putem vorbi de o educație sută la sută online.
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Ținând cont de cele cinci limbaje ale iubirii copiilor, orice copil are nevoie de afectivitate, de căldură
sufletească, dar aceşti „prieteni reci” nu pot înlocui relațiile interumane, relațiile profesor-elev.[7]
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INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR.
Damaschin Valeria, elevă
Colegiul “Alexei Mateevici” din Chișinău

1.

Rezumatul articolului

În lucrarea elaborată subiectul principal îi revine procesului de predare-învățare prin
intermediul tehnologiilor digitale.
Competențele cheie reprezintă un pachet multifuncțional, transferabil de cunoștințe, abilități
și atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea
socială și găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie să se fi dezvoltat la sfârșitul educației obligatorii
și trebuie să acționeze ca fundament pentru învățare, ca parte a educației pe tot parcursul vieții.
Importanța instrumentelor digitale reflectă un rol esențial pentru formarea atât a cadrelor
didactice competente, cât si dezvoltarea personalității preșcolarilor.
Învățământul preșcolar este ramura fundamentală care stă la baza educației, unde schimbările
care se produc favorizează nivelul de cunoaștere și dezvoltare multilaterală.
Deși suntem într-o perioadă dificilă, (să-i spunem așa) mereu trebuie să tindem spre dezvoltare
și succes, de aceea toate resursele au venit val odată cu instituirea regimului online de învățare.
Da ! Este greu și complicat, dar fiecare platformă oferită drept suport informațional captează
atenția tuturor utilizatorilor acestora, de aceea fiecare din tehnologiile digitale este însoțită de un ghid
de utilizare care ajută să utilizăm corect instrumentele oferite de acestea în cadrul activităților cu
preșcolarii.
Instruirea cu ajutorul instrumentelor digitale reprezintă o metodă didactică / de învățământ,
care valorifică principiile de modelare şi de analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul
noilor tehnologii, informaţionale şi comunicaţionale, caracteristice societăţii de tip postindustrial.
Instruirea asistată de calculator reprezintă o nouă cale de învăţare eficientă, valabilă la
toate nivelurile, treptele şi disciplinele preşcolare, şcolare şi universitare.
Resursele sale interactive angajează practic „o modalitate de articulare a diferitelor categorii
de valori, teorii şi cunoştinţe existente în planurile şi programele şcolare de astăzi şi de mâine”
La fel învăţarea asistată de instrumente digitale impune o regândire şi o restructurare a
procesului educativ, o intensificare a cercetărilor privind psihologia cognitivă; Informatizarea
învăţământului evidenţiază resursele pedagogice angajate la nivel de politică a educaţiei prin:
•

Valorificarea noilor tehnologii în direcţia procesării, esenţializării şi amplificării

activităţii intelectuale la parametrii de eficienţă individuală şi socială;
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•

Promovarea unei educaţii /instruiri individualizate în contextul (auto)evaluării

formative/continue a rezultatelor acţiunii didactice / educative care reflectă calitatea corelaţiei
funcţional-structurale dintre subiectul şi obiectul educaţiei;
•

Stimularea creativităţii „actorilor educaţiei” în condiţii de productivitate inventivă-

inovatoare şi de procesualitate optimă în raport cu posibilităţile maxime ale fiecărei personalităţi
implicate în activitatea didactică / educativă;
•

Antrenarea tuturor dimensiunilor educaţiei (intelectuală-morală-tehnologică-estetică-

fizică) în contextul unor acţiuni de instruire formală-nonformală-informală, integrate /integrabile în
sensul educaţiei permanente.
În alegerea instrumentelor digitale, cadrele didactice trebuie să urmărească valențele
pedagogice ale acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea
competențelor secolului al XXI-lea etc.). Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai
confortabil, dar care necesită suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării de acasă).Un aspect
motivant pentru cadrele didactice îl reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din partea
colegilor. Câteva dintre aplicaţiile și instrumentele digitale care se pot utiliza în facilitarea învățării
on-line și în susținerea grădiniței de acasă sunt:
➢

Software educaţional reprezintă orice produs software fiind o alternativă sau unica

soluţie faţă de metodele educaţionale tradiţionale (tabla, creta, etc.).
➢

INVĂȚAREA PRIN JOCURI VIRTUALE :

Utilizarea calculatorului în educatia preşcolarilor permite transmiterea şi asimilarea noilor
cunoştinţe într-un mod atractiv pentru copii. Procesul de educatie este mult mai eficient. Copiii învaţă
jucându-se, sunt puşi în situaţia de găsi repede soluţii şi de a lua decizii pentru rezolvarea problemelor.
Calculatorul este un mijloc de instruire care ţine atenţia copilului activă pe tot parcursul
activităţii de învăţare. Imaginaţia, la vârsta preşcolară, intră într-o nouă fază de dezvoltare, capătă noi
aspecte.
Instruirea diferenţiată individuală, pe nivel de vârstă, cu ajutorul softului educaţional, poate fi
o alternativă de succes.
Folosirea calculatorului în grădiniţă constituie o modalitate de creştere a calităţii predării şi
învăţării. Operarea pe calculator reprezintă o nouă strategie de lucru a educatoarei cu copiii, prezintă
importante valenţe formative şi informative, este un nou mod de instruire.
Integrarea noilor tehnologii în educaţie este una dintre problematicile de actualitate; aceasta
este analizată din multiple perspective, fiind în special evidenţiate avantajele, resursele necesare şi
implicaţiile estimate la diferite niveluri. S-au înregistrat progrese semnificative: dotarea şcolilor cu
tehnologie informatică, racordarea la internet, dezvoltarea de soft educaţional, elaborarea de materiale
suport şi furnizarea de activităţi de formare pentru cadrele didactice. Foarte multe programe sau
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proiecte au urmărit promovarea noilor tehnologii în educaţie şi susţinerea învăţării asistate de
computer. Majoritatea programelor de formare promovează utilizarea noilor tehnologii ale
informaţiei şi comunicării la nivelul sistemului de educaţie, cu scopul de a influenţa pozitiv rezultatele
procesului instructiv-educativ sau de a îmbunătăţi performanţa sistemului educaţional ca sistem social
deschis. Există o multitudine de programe, nu doar proiectele şi programele instituţionale, care fac
apel la noile tehnologii și care urmăresc promovarea colaborării la distanţă pentru schimburi de bune
practici între sistemele de învăţământ, sau care vizează componenta de formare a cadrelor didactice
în utilizarea computerului.
În alegerea instrumentelor digitale, educatorii trebuie să urmărească valențele
pedagogice ale acestora:
▪

Gradul de interacțiune

▪

Gradul de comunicare și colaborare.

▪

Gradul de dezvoltare a competentelor specifice.

Pentru că principala activitate în grădiniță este jocul, sub toate formele sale, în strategia
didactică se vor folosi folosit instrumente digitale care să păstreze simțul ludic, dar care să ofere și
posibilitatea de a capta atenția și a menține interesul copiilor pe toată durata activității, îmbinând
aspectul formativ cu cel informativ într-un context creativ, urmărind în același timp crearea de
abilități și competențe specific activității propuse.
În cadrul activităților cu preșcolarii, sunt evidențiate câteva instrumente care formeaza
procesul de predare- învățare si asimilarea de cunoștințe.
JOCURI DIDACTICE – instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul
conferințelor on-line. Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps.
WORLDWALL – este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive
pentru susținerea învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lipsă,
Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia
et c); Este un instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice
inserate. https://wordwall.net
•

worldwall - este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri

interactive

pentru

susținerea

învățării,

De exemplu: Cuvântul lipsă îl putem folosi în cadrul activităților de dezvoltare a limbajului unde
prin

imagini

concrete

demonstrate

preșcolarilor

reflectăm

realitatea

înconjurătoare.

La fel îl folosim la educația pentru mediu, unde prin jocul “ Denumeste printr-un cuvânt “- teiul,
bradul, arțarul, sau adaugă un cuvânt – albina, buburuza, fluturele.
•

Un alt instrument digital, este wheel of names – care reprezinta o metoda interactiva,

de captare a atentiei copiilor, aici putem selecta copii dupa ce ordine sa raspunda in cadrul unei
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activitati, la fel la dezvoltarea limbajului unde avem: povestea Scufița Roșie, preșcolarii rotesc roata
și la semnalul educatorului, povestesc un fragment din povestea dată, astfel învață jucându-se, si se
concentreaza pânâ în monentul unde anume se va duce săgeata
•

Edpuzzle-este un instrument pe o platformă în care putem edita videoclipul, putem

tăia fragmentul necesar, putem adăuga comentarul audio la videoclip, La fel putem crea un test cu
mai multe tipuri de întrebări.care apar în videoclip la un moment dat.Acest intrument se poate utiliza
în toate domeniile ( limbaj si comunicare, eu, familia și societatea, științe și tehnologii, sănătate și
motricitate.)Exemplu video despre animale sălbatice, în care pe parcursul vizionării videoului se oferă
întrebări copiilor, la fel pot apărea surprize ( cu ar fi o mascotă, sau o siluetă, care să evalueze
cunoștințele copiilor)
•

Powerpoint la fel este un intrument foarte valorificat unde prin relizarea animațiilor

putem realiza activități la domeniul : educație pentru mediu ( cum se îngrijesc animalele , sau evoluția
unei plante ).
•

Piktochart- este o aplicație ușor de folosit pentru crearea de infografice de calitate. Le

putem îmbina prin jocuri( continuă șirul, ordonează și sortează obiectele) la domeniul științe și
tehnologii.
Prin jocul ( În livadă ) copilul este pus în situație de problemă, respectiv trebuie să selecteze toate
merele de culare roșie după care să numere câte are în coș.
•

Intrumentul Diffen ajută să planifici însărcinări pentru dezvoltarea gândirii critice a

preșcolarilor. Este folosită în cadrul activităților de formare a reprezentărilor elementare matematice,
unde comparăm noțiuni ( mare-mic, lung-scurt, care este mai greu mingea sau un sac de cartofi.)
•

Art este un instrument folosit în cadrul activităților de dezvoltare a limbajului,

deoarece prezintă proverbe, ghicitori care se realizează în relație cu ed. Muzicală, asfel copii se
distrează

și

învață

concomitent.

Acest intrument dezvoltă gândirea,atenția,observația și auzul muzical al copilului.
•

APLICATII FEED-BACK– instrumente de măsurare a impactului învățării, de

sondaj și de evaluare. Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. KAHOOT–
Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste interactive pentru
copii; profesorul creează testu l, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor care accesează testul întrun timp limitat. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de
interacțiune al jocului. Se poate juca pe deskt op, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt
vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. https://kahoot.com/
•

JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice

doarece îşi păstrează simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line.
JINGSAWPLANET- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi
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decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită( de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este
o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. Se poate accesa de
aici: www.jingsawplanet.com.
Dupa cum ştim societatea informatizată a ultimilor ani a impus utilizarea calculatorului în
procesul didactic. Instruirea asistată de calculator a devenit una dintre metodele de învăţământ de
bază în procesul didactic modern.
Legatura între procesului de învăţământ şi calculatorul presupune: predarea unor lecţii de
comunicare de noi cunoştinţe, aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe,.. Procesul
instructiv- educativ atât de complex, devine scena a trei actori:educatorul, copilul şi calculatorul, care
împreună caută să asigure succesul demersului didactic. Educatorul are rolul schimbat, el nemaifiind
actorul principal care dirijează întregul proces didactic. Putem spune în acest context ca educatorul
devine un consultant, un coordonator şi un verificator al procesului didactic, el nemaifiind principala
sursa de transmitere de cunoştinţe. Şi nu doar educatorul îşi pierde rolul principal ci şi cartea, care nu
mai este sursa informaţională de bază, el devenind un mijloc de start care se completează cu
informaţiile obţinute cu ajutorul calculatorului. Copilul este un adept al utilizării calculatorului în
procesul didactic, mai ales în contextul ultimilor ani. Jocurile sunt predominate de activităţi de
simulare; copilul este pus în faţa unor situaţii problemă pe care trebuie să le rezolve cu ajutorul unor
reguli şi prin diferite modalităţi de acţiune care să vizeze atingerea scopurilor.
În derularea jocului copilul trebuie să aibă posibilitatea să se corecteze atunci când greşeşte,
atenţionat fiind că a greşit. Prin astfel de jocuri se pot învăţa limbi străine, operaţiile elementare în
matematică, cunoaşterea mediului, ş.a. Foarte mult se întâlnesc jocurile în învăţământul preşcolar.
Fiind un mijloc modern de educaţie, utilizarea sistemelor informatice a câştigat teren datorită
virtuţilor foarte atractive pentru copii, accesibilităţii pentru aceştia şi facilitării prezentării
informaţiilor. Utilizarea calculatorului în educaţie are marele avantaj de a facilita trecerea de la
acumularea pasivă de informaţii de către copii la învăţarea prin descoperire, ei învaţă să înveţe,
dezvoltându-şi în acest mod abilităţile şi strategiile cognitive pe care le vor folosi şi adapta în diverse
alte situaţii. Acest fapt aduce o mare flexibilitate în învăţare şi la stimularea copiilor de a se implica
în procesul educaţional şi de a deveni parteneri ai educatorului în cadrul clasei. Calculatorul nu poate
înlocui cadrul didactic, care rămâne o prezenţă activă, vie, în comunicarea cu copii, iar relaţia aceasta
nu poate fi substituită de lecţiile interactive.
Metodele învăţământului tradiţional nu pot face faţă avalanşei de cunoştinţe şi acestei dispersii
accentuate a calificărilor, meseriilor şi domeniilor de activitate, care devin tot mai specializate şi mai
interconectate. Astfel, în sprijinul educaţiei intervin noile thnologii ale societăţii informaţionale.
Introducerea tehnologiei informaţiei în toate domeniile de activitate a influenţat şi sistemul de
învăţământ. Utilizarea calculatorului în procesul de predare – învăţare – evaluare reprezintă o metodă
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modernă de activitate didactică, interactivă şi dirijată. Tehnologia, prin ea însăşi, nu schimbă şi nu
îmbunătăţeşte predarea şi învăţarea. Cheia pentru introducerea cu succes a tehnologiei în predare şi
în învăţare , constă în acordarea unei atenţii sporite, managementului proceselor, strategiei, structurii
şi mai ales rolurilor şi deprinderilor.” Tehnologia este doar vârful icebergului în procesul de
planificare a instruirii, servind doar ca vehicul util, printre altele vitale.
Avantajele oferite de utilizarea instrumentelor digitale în procesul de instruire impun stabilirea
cât mai exactă a modului în care, calităţile acestora ca interactivitatea, precizia operaţiilor efectuate,
capacitatea de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor şi, mai ales, faptul că pot
interacţiona consistent şi diferenţiat cu fiecare copil în parte, pot fi cât mai bine valorificate. Metoda
aceasta moderna a instruirii valorifică următoarele operaţii didactice integrate la nivelul unei acţiuni
de dirijare euristică şi individualizată a activităţii de predare – învăţare – evaluare:
• Organizarea informaţiei conform cerinţelor programei;
• Provocarea cognitivă a copilului prin secvenţe didactice şi întrebări care vizează depistarea
unor lacune, probleme, situaţii – problemă;
• Rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior prin reactivarea sau dobândirea
informaţiilor necesare de la nivelul resurselor tehnologice activate de / prin calculator;
• Asigurarea (auto)evaluării rezultatelor copilului prin medierea resurselor autoreglatorii
existente la nivelul calculatorului;
• asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a creativităţii și imaginației preșcolarului.
2.Concluzii
Învăţarea cu ajutorul instrumentelor digitale încearcă să depăşească modelul linear al
comunicării didactice, realizând o diversitate a modurilor de construcţie a realităţii de către
participanţii la actul învăţării, o compatibilizare a noilor conţinuturi – prin trimiteri la realităţi
abstracte, ştiinţifice şi culturale – cu constructele subiecţilor.
Materialele audiovizuale pot pune la dispoziţie resurse valoroase pentru sistemul de învăţare.
Copiii trebuie să înveţe şi trebuie să fie implicaţi, să fie provocaţi să se gândească la ceea ce li se
prezintă.
Adevăratele sisteme interactive de învăţare pot evolua prin sistemele multimedia sau
pedagogice care să uşureze predarea şi învăţarea.
Este important ca educatorul utilizator să poată diferenţia un soft educaţional (în accepţiunea
clasică a învăţării asistate de calculator) de un soft utilitar sau de soft-urile de prezentare (tematice).
Toate pot fi utilizate în demersul instruirii, dar numai softul educaţional cuprinde în el şi o strategie
pedagogică (concretizată în sarcinile de lucru) care determină modul de interacţiune a elevului cu

452

programul: această interacţiune, a cărei specificitate este determinată de obiectivele urmărite, produce
învăţarea.
Fără să uit că unul dintre obiectivele importante ale activităţii din grădiniţă este pregătirea
pentru şcoală, cu multitudinea de aspecte pe care le îmbracă: motivaţional, afectiv, intelectual,
acţional, fizic, ea este completată alături de celelalte forme de organizare şi prin activităţi comune,
complementare, individuale în care utilizăm calculatorul ca mijloc de învăţământ integrat în cadrul
acestor activităţi.
Folosit cu îndemânare şi fără exces, calculatorul, a devenit un mijloc prin care s-a îmbunătăţit
simţitor eficienţa unor activităţi folosite în vederea pregătirii preşcolarilor pentru şcoală. Principalele
aspecte ce vizează trecerea spre învăţarea şcolară, sunt legate de realizarea obiectivelor privind
educarea limbajului şi a comunicării orale (cu aspectele fonetic, lexical şi gramatical) precum şi
educarea comunicării scrise prin pregătirea pentru scris-citit alături de cunoştinţele matematice şi cele
de cunoaştere a mediului, am considerat că mai ales în cadrul acestor activităţi este necesară integrarea
calculatorului.
Utilizarea calculatorului în educatia preşcolarilor permite transmiterea şi asimilarea noilor
cunoştinţe într-un mod atractiv pentru copii. Procesul de educatie este mult mai eficient. Copiii învaţă
jucându-se, sunt puşi în situaţia de găsi repede soluţii şi de a lua decizii pentru rezolvarea problemelor.
Calculatorul este un mijloc de instruire care ţine atenţia copilului activă pe tot parcursul activităţii de
învăţare.
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Abstract. In this article the main subject is online learning . With the increase of population
now learning is more important
then ever . Considering this fact studying can help you to get yourself a well payed job and
integrate in the modern day society. In the nowadays technology quickly established as one of the
most important features especially the last 12-18 months . Using technology in the right way could
make or brake our next generation of teachers and preschoolers. Talking in more detail about
preschoolers Preschool education is one of if not the most important part because there you learn how
to behave and automatically results in a better all round knowledge development.
Online learning is a new efficient learning solution because there you can learn a lot of new
things for a child or grown up . It’s a new and more flexible option for everyone because with elearning it’s a new step that pushes the hole education process to change in a better way that requires
new policies like : 1 using technology in the useful way so that compiles with the society of the 21 th
century 2 educational action that reflects the quality of the functional-structural correlation between
the subject and the object of education 3 Raise the wages and the bonuses for education employees
for their dedication and patience in the educational program 4 Training of all dimensions of education
(intellectual-moral-technological-aesthetic-physical) in the context of formal-non-formal-informal
training actions, integrated.
In choosing digital tools, teachers must follow their pedagogical values (degree of
interaction, communication and collaboration, development of 21st century skills, etc.). Benefits for
preschoolers: a much more comfortable learning environment, but which requires support for adults
(parents, in the case of home learning). A motivating aspect for teachers is the exchange of good
practices and assistance from colleagues. Using tech in kindergarten is essential because the young
kids could learn much more things . Using tech represents a new direction for the kindergarten
teachers because that is a new strategy .
It shows the new requirements of the society . Integrating modern technology in education
represents one of if not the biggest and most challenges in a long long time . Still there is a lot of
progress like integrating high speed internet, new software from the biggest corporations , and
teachers guides . A lot of new projects are about this topic and rightly so , there a lot of programs that
can be used to train teachers for this change to help the younger and hungrier for success teachers and
also the elder generation of teachers . So it’s possible! . In choosing digital tools, educators must
follow their pedagogical values:
1 Degree of interaction
2 Degree of communication and collaboration.
3 The degree of development of specific competencies.
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Because the main activity in kindergarten is the game, in all its forms, in the didactic strategy
will be used digital tools that keep the playful sense, but also offer the possibility to capture the
attention and maintain the interest of children throughout the activity, combining the formative aspect
with the informative one in a creative context, aiming at the same time the creation of abilities and
competences specific to the proposed activity.

Coordonator: Cașu Diana, profesor de pedagogie și științe socio-umane, grad didactic doi, șef al
Catedrei Științe Psihopedagogice Sociale și Juridice, Colegiul „Alexei Mateevici”
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MANAGEMENTUL FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE AL
CADRELOR DIDACTICE LA NIVEL INSTITUȚIONAL
Oprea Nadejda, masterandă,
Facultatea Pedagogie, UST
„Gloria încetează în momentul în care ai uitat că
eşti un permanent debutant.’’ N. M. Stanciu
Rezumat: În prezentul articol, am elucidat importanța unui management eficient în formarea
profesională continuă al cadrelor didactice la nivel instituțional.
Reprezentarea socială a unei profesii, un statut ridicat, recunoașterea importanței ei de către
alte categorii profesionale, depind atât de nivelul de calificare a celor care o practică, de competența
și profesionalismul lor, cât și de nevoile profesionale și motivația acestora. Profesia didactică se
încadrează cu succes în această regulă generală .[4, p. 431]
Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o perspectivă de devenire profesională a
cadrului didactic în plan cognitiv, afectiv și psihosocial, constituind un prilej de dezvoltare personală
care să-i permită să creeze noi cunoștințe și să adapteze cunoștințele acumulate la contexte aflate întro continuă schimbare. [ 5, p. 33]
Astfel pornind de la provocările actuale în domeniul formării continue, determinarea
nevoilor la nivel instituțional, este evident că o pregătire de calitate a cadrelor didactice, bazată pe un
sistem integrat și integrativ de formare și dezvoltare profesională continuă este necesară acum mai
mult decât oricând pentru a răspunde cerințelor actuale ale sistemului educațional, nevoilor personale
și profesionale, dar și ritmului schimbării aflat în creștere, precum și noilor cerințe pe care le
înaintează Documentele de Politici educaționale, care au fost actualizate de curând, dar și viziunea
Codului Educației al RM privind formarea profesională continuă și al misiunii Educației Timpuri din
Republica Moldova.
Pentru a ajunge la rezultate remarcabile, educabililor trebuie să li se asigure un corp profesoral
bine pregătit și motivat. Nici o reformă a educației nu se poate realiza dacă se ignoră importanța
pregătirii teoretice și practice specifice profesiei didactice. Tocmai de aceea este important să se
sublinieze necesitatea unei permanente creșteri a calității în proiectarea și punerea în practică a
programelor de formare a cadrelor didactice în toate sistemele de învățământ .[4, p. 431]
Recalificarea sau specializarea cadrelor didactice se face în funcție de cerințele sistemului de
învățământ și de opțiunile individuale.[6]
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Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice nu poate avea caracter opțional atâta timp cât
obiectul muncii lor (curriculum-ul, tehnologiile de învățare, mijloacele de instruire etc.) sunt într-o
continuă evoluție.
Un sistem de învăţământ poate fi considerat eficient doar atunci „când asigură accesul
continuu la educaţie şi formare, oferă deschiderea către mediul muncii, răspunzând astfel nevoilor în
schimbare ale angajatorilor şi ale pieţei muncii.”[3] În contextul modernizării standardelor
educaţionale apare necesitatea de a construi o şcoală nouă, o şcoală a calităţii. Asigurarea calităţii în
educaţie prevede implicarea personalului cu un grad înalt de profesionalism. Acest lucru poate fi
realizat printr-o formare

continuă. În consecinţă „pregătirea personalului menţine standardul

competențelor la un nivel ridicat. Acest proces vizează toate persoanele angajate în cadrul
instituţiei”.[1]
Astfel, domeniul de cercetare pe care l-am ales este managementul formării profesionale
continuă al cadrelor didactice la nivel instituțional. În rezultatul studierii subiectului ce vizează
pregătirea personalului am evidenţiat unele probleme la nivel de instituţie:
Provocări:
 Lipsa unor criterii detaşabile pentru evaluarea eficienţei activităţii didactice;
 Antrenarea în activităţi episodice de formare / atestare;
 Prestarea serviciilor de formare contra plată;
 Nivelul creativităţii personalului didactic este mediu sau peste mediu;
 Lipsa stimulării cadrelor didactice implicate ca subiecţi în activităţi de formare continuă;
 Utilizarea insuficientă a tehnologiilor informaţionale în procesul de predare / învăţare /
evaluare;
 Lipsa de timp pentru implicare în alte tipuri de activităţi;
 Motivarea slabă a cadrelor didactice din cauza salariilor mici.
 Utilizarea insuficientă a tehnologiilor informaţionale în procesul de predare / învăţare.
 Scăderea motivaţiei pentru obţinerea gradelor didactice în rezultatul remunerării muncii
indiferent de gradele didactice;
 Conservatismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice;
 Lipsa de timp a unor cadre didactice implicate în alte tipuri de activităţi;
Formarea continuă, în ansamblul său, funcționează în scopul satisfacerii anumitor nevoi,
prevenirii și/sau soluționării situațiilor dificile personale și profesionale ale cadrelor didactice din
sistemul învățământ general din Republica Moldova. Studiul de identificare a nevoilor de formare
continuă a cadrelor didactice reprezintă demersul prin care se stabilesc cerințele, trebuințele,
necesitățile ce impun și justifică proiectarea și susținerea unui proces de formare profesională a
cadrelor didactice.
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Problema cercetării: Care sunt reperele teoretice şi metodologice ale procesului de formare
profesională continuă al cadrelor didactice la nivel de instituţie ?
Obiectul cercetării: Managementul formării profesionale continue al cadrelor didactice la nivel de
instituţie.
Scopul cercetării: Elucidarea reperelor teoretice şi elaborarea strategiei manageriale al formării
profesionale continue a cadrelor didactice.
Ipoteza cercetării:
Strategia managerială promovată la nivel de instituţie va servi drept mijloc eficient de formare
profesională continuă a cadrelor didactice dacă:
-

Se vor valorifica reperele manageriale ale procesului de formare a cadrelor didactice;

-

Se vor elucida dimensiunile specific formării continue ale cadrelor didactice;

-

Vor fi elaborate instrumente manageriale de analiză a nevoilor de formare continua a cadrelor
didactice;

-

Va fi promovată de cadrele manageriale competente în domeniul formării profesionale
continue acadrelor didactice:

Obiectivele cercetării:
1. Analiza cadrului normative al procesului de formare profesională continuă din Republica
Moldova;
2. Elucidarea esenței formării profesionale continue ale cadrelor didactice:
3. Evidențierea dimensiunilor specifice formării continue ale cadrelor din învățământul
preșcolar;
4. Implimentarea unor instrumente manageriale de analiză a nevoilor de formare
profesională continue ale cadrelor didactice;
5. Elaborarea și validarea experimentală a unei strategii manageriale de formare profesională
continuă al cadrelor didactice la nivel instituțional.
Metodologia cercetării:
- teoretice: documentarea, analiza şi sinteza ştiinţifică, generalizarea şi sistematizarea, abstractizarea
şi modelarea teoretică;
- praxiologice: experimentul pedagogic, conversaţia, observaţia, activităţi metodice, ancheta,
studierea documentelor manageriale;
- hermeneutice: interpretarea surselor teoretice şi a datelor experimentului.
Valoarea teoretică a cercetării constă în:
•

dimensiunile specifice formării continue a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar;

•

aspectele manageriale specifice procesului de formare profesională a cadrelor didactice la
nivel de instituţie;
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•

strategia managerială a formării profesionale continue a cadrelor didactice la nivel de instituţie

•

instrumentele manageriale de analiză a nevoilor de formare profesională continuă a cadrelor
didactice;
Valoarea practică a investigației:

•

Rezultatele cercetării pot fi valorificate la elaborarea proiectului de dezvoltare strategică a
instituţiei , a strategiei de formare continuă la nivel de instituţie preşcolară.

•

Elaborarea şi confirmarea valabilităţii instrumentelor de analiză a nevoilor de formare
profesională continuă a cadrelor didactice, a strategiei manageriale orientate spre formarea
profesională continuă la nivel de instituţie în contextul nevoilor profesionale ale cadrelor
didactice face posibilă utilizarea acestora în managementul formării continue la nivel de
instituţie preşcolară.

•

Valorile teoretice şi metodologice promovate în lucrare sunt recomandate managerilor
instituţiilor de învățământ general și IET, generând astfel o progresie dinamică în asigurarea
calităţii formării profesionale continue la nivel de IET.

Experimentul de constatare:
Baza experimentală: Instituţa Privată Instituţia de învăţământ " Excelsis ", or. Chişinău, sector
Centru.
lotul experimental: 2 grupe de subiecți,

angajați în sistemul de invățământ din RM.

Grupul de control: 12 cadre didactice din Școala primară-grădiniță nr. 226 ,sector centru , or.
Chișinău.
Grupul experimental : 12 cadre didactice din IPIÎ ” Excelsis”, sector centru, orașul Chișinău.
Obiectivele experimentului de constatare: .
1.Constatarea experienței de management axat pe formarea continuă a cadrelor didactice la nivel
instituțional;
2. Determinarea nivelului inițial de dezvoltare a formării profesionale al cadrelor didactice la nivel
instituțional de către subiecții lotului experimental și lotului martor.
3. Identificarea nevoii de formare continua a cadrelor didactice la nivel instituțional;
Metodele aplicate la etapa de constatare:
-Observarea, -Intervievarea, -Chestionarea
Instrumentele aplicate:
-fișa de observare, -interviul, -chestionarul.
Intervievarea- am aplicat-o cu scopul identificării nevoii de formare continuă a cadrelor didactice
la nivel instituțional;
Chestionarea – am aplicat această metodă pentru a determina nivelul inițial de dezvoltare a formării
profesionale continue a cadrelor didactice la nivel instituțional.
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Criterii de analiză a nivelului formării continue al cadrelor didactice:
-organizează traininguri de formare pentru cadre didactice în vederea formării profesionale
continue;
- dezvoltă un mediu informațional propice de dezvoltare profesională, din care selectează resurse
relevante folosind diverse metode;
-realizează sesiuni de instruire pentru colegi și alte grupuri țintă în vederea formării profesionale
continue în procesul didactic;
-identifică și experimentează strategii interactive de formare profesională și a celor specializate în
organizarea creativă a activităților educaționale;
-promovează implementarea diverselor platforme educaționale în activități didactice;
-elaborarează materiale și utilizează platforme educaționale moderne în vederea formării
profesionale și în activitatea didactică;
-asigură spațiul și mediul adecvat desfășurării sesiunilor, trainingurilor de formare profesională
continuă;
-crează situații de învățare creativă, interactivă ce facilitează formarea profesională continuă la nivel
instituțional;
Caracteristica nivelelor pentru identificarea gradului de formare profesională a cadrelor cadrele
didactice la nivel instituțional.
Nivel avansat: Cadrul didactic este capabil să:
- organizeze sesiuni de instruire pentru cadre didactice în vederea formării profesionale continue;
- elaboreze un mediu informațional propriu, din care selectează resurse relevante folosind diverse
metode;
-realizeze sesiuni de instruire pentru colegi și alte grupuri țintă în vederea formării profesionale
continue;
- identifice și să experimenteze noi strategii interactive de formare profesională și a celor specializate
în organizarea creativă a activităților educaționale;
- dispună de creativitate în elaborarea materialelor și utilizarea platformelor educaționale moderne
în activitatea didactică;
- elaboreze materiale creative în vederea formării profesionale și în activitatea didactică;
- asigure spațiul și mediul adecvat desfășurării sesiunilor, trainingurilor, seminarelor de formare
profesională continuă;
- creeze situații de învățare creative, interactive ce facilitează formarea profesională continuă la
nivel instituțional;
Nivel intermediar: Cadrul didactic este capabil să:
- promoveze sesiunile de instruire în vederea formării profesionale disponibile în comunitate.
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- promoveze utilizarea cursurilor de formare , a trainingurilor, în rîndul cadrelor didactice.
- implimenteze strategiile interactive de formare continuă în activitățile didactice .
- elaboreze parțial diverse materiale creative ce ar facilita formarea profesională continuă a cadrelor
didactice.
- promoveze un mediu informațional ce facilitează formarea profesională continuă a cadrelor
didactice.
- experimenteze noile strategii interactive de formare profesională continuă proprie , dar și a colegilor.
Nivel de bază: Cadrul didactic este capabil să:
-explice serviciile de formare profesională continuă disponibile în instituție.
-informeze cadrele didactice și partenerii educaționali despre sesiunile de formare continuă la nivel
instituțional.
-utilizeze instrumentele standard de formare profesională pentru transmiterea și recepționarea
sarcinilor de învățare, feed-back individual și de grup.
-utilizeze informațiile disponibile în vederea formării profesionale continue, în activități de instruire
și comunicare în instituție.
-să implementeze ocazional sesiunile, trainingurile de formare profesională în activitățile didactice.
În scopul determinării nivelului inițial și al nevoii de formare profesională continuă a cadrelor
didactice și pentru determinarea direcțiilor de implimentare a programului de formare, în cercetare
am identificat și aplicat 2 chestionare privind identificarea nevoii de formare continuă a cadrelor
didactice și Determinarea nivelului inițial de dezvoltare a formării profesionale al cadrelor didactice
la nivel instituțional destinate pentru 12 cadre didactice din instituție, și 12 cadre didactice dintr-o
altă instituie .
Chestionarele vor furniza informaţii relevante situaţiei personalului didactic din instituţie vis-a-vis
de nivelul formării profesionale continue al cadrelor didactice şi va servi drept punct de plecare
pentru un program de formare, care va ajuta cadrele didactice să-şi formeze/dezvolte competenţa în
cauză.
În următoarele diagrame prezint rezultatele obținute la identificarea nevoilor de formare
profesională continuă a cadrelor didactice din lotul experimental și cel de control, în cadrul
experimentului de constatare:
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Fig.2.1. Nivelul inițial al nevoii de formare profesională continuă al cadrelor didactice la nivel
instituțional.
Prin nevoie se înțelege diferența dintre nivelul actual de dezvoltare intelectuală a unei persoane sau a
unui grup de persoane și nivelul dorit.
Stabilirea nevoilor de formare pemite: omogenizarea metodelor de evaluare, selectarea tipurilor de
cursuri la care poate participa cadrul didactic, a programelor de pregătire profesională;
dezvoltarea competențelor profesionale în funcție de schimbările din sistemul educațional, de
cerințele la zi ale acestuia.
Obiectivele experimentului de formare:
Elaborarea programului experimental ” Dezvoltare și excelare pentru transformare” , cu scopul:
-

Dezvoltării competențelor profesionale ale cadrelor didactice;

-

Dezvoltării competenței tehnice și tehnologice al cadrelor didactice;

-

Dezvoltarea competenței manageriale și de management al carierei;

Activitățile organizate în cadrul programului de formare : ” Dezvoltare și excelare pentru
transformare ”
Nr/o

Denumirea activității

Platforma

educațională

valorificată/locație
1.

Seminar :” Predarea și învățarea combinată- Sala

de

festivități

a

păstrarea conexiunii și relaționării pozitive în Excelsis
cadrul procesului instructiv-educativ”;
2

Prezență fizică

Training de formare: ”Modalități de predare Online-Google Meet ( ppt)
combinată- realități și perspective”

3

seminar teoretico-practic în vederea dezvoltării Google Meet, Zoom
competențelor de predare-învățare și comunicare
eficientă a cadrelor didactice cu copii prin
intermediul metodelor interactive;
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IPIÎ

” Metodele interactive – o cheie a succesului ”
(prezentare ppt)
4

Training de formare: ”Stilul predării - sursă de Sala de festivități
motivaţie şi inspiraţie”
Formarea profesională continuă a cadrele didactice la nivel instituțional prezintă o prioritate

deoarece :
-în condițiile create de situația pandemică cadrele didactice au nevoie de un program
inovativ și interactiv tehnologizat de formare profesională în vederea asigurării calității în domeniul
educațional;
- instruire și formare a cadrelor didactice, dar și diseminarea bunelor practici se realizează în mare
parte în regim online și asigurarea cadrelor cu seminare/ traininguri prin intermediul lor
educaționale interactive în această perioadă sunt prioritare;
-educația de calitate oferită de cadrele didactice copiilor facilitează procesul de predare -învățareevaluare;
-cadrele didactice au nevoie de formări profesionale continue sistematic dar și de autoinstruire,
autoformare pentru dezvoltarea personală proprie, dar și de a facilita și asigura o educație de calitate
a generației viitoare.
În cadrul experimentului de control am realizat următoarele obiective:
-evaluarea nivelului final de formare profesională continuă al cadrele didactice din ambele grupe.
-analiza comparativă a rezultatelor obținute la subiecții din lotul experimental și lotul de control.
Am observat o dinamică foarte pozitivă a creșterii profesionale a cadrelor didactice în diferite
situații:
- în cadrul programului experimental
-în cadrul activităților didactice propriu -zise
-în cadrul cursurilor de formare continuă
În baza analizei celor observate și evaluate, sa evidențiat un progres pozitiv a formării profesionale
continue a cadrelor didactice la nivel instituțional din grupa experimentală.
Drept dovadă sunt rezultatele obținute la etapa finală.
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Fig.2.2. Nivelul final al nevoii de formare profesională continuă a cadrelor didactice la nivel
instituțional
Concluzii:
Nivelul final al satisfacerii nevoilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice din lotul
experimental și cel de control a demonstrat o dinamică pozitivă .
Analiza rezultatelor experimentului ne permit să estimăm

următoarele concluzii că:

- Formarea profesională continua pentru cadrele didactice la nivel instituțional constituie o verigă
importantă, ceia ce va asigura educația de calitate, care este un imperativ al succesului cadrului
didactic, dar și al instituției.
- Asigurarea formării profesionale continue de calitate la nivel instituțional, facilitează dezvoltarea
atât profesională cât și profesională, dar implică realizarea un conținut didactic creativ și interactiv.
-Prin experimentul de formare, desfășurat sa demonstrat eficiența implementării programului de
formare: ” Dezvoltare și excelare pentru transformare”.
-

Rezultatele experimentului de formare au confirmat ipoteza cercetării prin atingerea unor

performanțe semnificative înregistrate de cadrele didactice a eșantionului experimental, comparativ
cu rezultatele obținute de cadrele didactice a eșantionului de control, fapt demonstrat de rezultatele
chestionarelor propuse, astfel s-a dovedit eficiența programului realizat.
-

Un management eficient în formarea profesională continuă al cadrelor didactice la nivel

instituțional asigură o educație de calitate și realizarea creativă și interactivă a activităților didactice.
-

Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o perspectivă de devenire profesională a

cadrului didactic în plan cognitiv, afectiv şi psihosocial, constituind un prilej de dezvoltare personală
care să-i permită să creeze noi cunoștințe şi să adapteze cunoştinţele acumulate la contexte aflate întro continuă schimbare.
Progresul semnificativ este rezultatul unei curajoase renunțări la modul tradițional de a
gândi.” R. Covey.
Alege să te dezvolți !
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EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE DIN PERSPECTIVA INSTRUIRII LA
DISTANȚĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC
Rotari Ludmila
Introducere: Paradigma de viață a copilului contemporan este marcată profund de revoluția
tehnologică, deoarece viața de familie, activitatea profesională, modul de afirmare spirituală, stilul de
viață al copilului contemporan sunt determinate esențial de progresul tehnologiei.
Actualitatea articolului: Având în vedere situația excepțională, a răspândirii pandemiei Covid-19 în
întreaga lume și în țara noastră, care a afectat toate domeniile sociale și nemijlocit Sistemul de
Învățământ din RM, în perioada în care accesul în instituții/școli a fost restricționat, procesul
educațional (predare-învățare-evaluare) s-a realizat la distanță/on-line (Ordin nr. 350 din 19.03.2020).
Oportunități, provocări, experiențe:
-

Ce m-a motivat să elaborez acest articol?

Principalele argumente care explică interesul pentru elaborarea acestui articol sunt următoarele:
•

Argument ontic: Tehnologia informaţiei este tot mai mult folosită în scop educaţional prin
mijloace de prezentare, stocare şi procesare a informaţiei. Un învăţământ modern, bine
conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea
lor, rolul educatorului căpătând noi valenţe, depăşind optica tradiţională.

•

Argument de ordin etic: Instruirea asistată de calculator reprezintă o nouă cale de învăţare
eficientă, valabilă la toate nivelurile, treptele şi disciplinele preşcolare. Apariţia
învăţământului electronic a fost determinată de mai mulţi factori: dinamica foarte mare a
informaţiei, ocazia de a avea acces flexibil la învăţare de-a lungul întregii vieţi și situația
pandemică, care a apărut imprevizibil.

•

Argumente de natură intelectuală: În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, educatorul
devine un coparticipant alături de copil la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează
copilul pe drumul cunoaşterii. [3, p. 127-128].
Care este impactul învățării la distanță a elevului în situația pandemică?

-

Copiii se fac cunoscuți cu un nou tip de socializare și de interacțiune. Experiența preşcolară on-line
este una inedită, iar acest tip de învățământ necesită o implicare activă a tuturor factorilor educaționali
pentru valorificarea eficientă şi raţională a tuturor resurselor. Avantajele sistemului virtual este acela
că elevii sunt mult mai atrași de tehnologie decât de cărți. Copiii își pot face propriul program de
învățare, se pot odihni mai bine, au posibilitatea de a vorbi cu profesorul în privat, fără a-i fi rușine
de ceilalți colegi.
-

Cum este educatorul modern într-o eră digitală, în viziunea copiilor?
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Pentru grădinița tradițională educatorul se poziționează în centru, el este unica sursă de
cunoaștere și de putere, transmite informațiile ce trebuie preluate la nivel de proces și sistem.
Transmite într-o formă creativă, originală ce impune perspective de cunoaștere. În grădinița modernă
educatorul este partener de învățare; el construiește și participă la împărtășirea de experiențe și
facilitează producerea învățării. [2, p. 13].
Abilitățile de care avem nevoie pentru a face o educație digitală performantă sunt următoarele:[1, p.
20-21] Nouă abilități necesare fiecărui copil și educator în organizarea învățământului la distanță:
1. Înregistrarea și editarea clipurilor video;
2. Crearea conținuturilor vizuale, atractive și adnotate;
3. Crearea conținuturilor vizuale îmbinate (Google Driwe)
4. Utilizarea rețelelor de socializare pentru elaborarea planurilor, conectări, descoperire de noi
conținuturi și pentru dezvoltarea personală și profesională;
5. Utilizarea blogurilor și aplicațiilor sincronice (google Meet, ZOOM ) pentru a crea spații
participative pentru copii-educatori;
6. Utilizarea site-uri marcate pentru a folosi resursele în comun cu grupa (Viber, Messenger)
7. Crearea de prezentări îmbinate (PPT)
8. Crearea de portofolii digitale (care cuprinde produse individuale )
9. Crearea de chestionare non-tradiționale (de exemplu: poate fi inclus starea de sănătate,
accesibilitatea la conexiunea internet, instrumentele utilizate pentru a participa la lecții on-line.)
În continuare voi împărtăși un mini-studiu aplicativ în care am participat în carul orelor on-line
în perioada situației pandemice.
Data: 23.04.2021
Durata:20-25 minute.
Nivelul de vârstă/grupa: Nivelul I, grupa mijlocie ,,Fluturașii”
Temă anuală de studiu: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
Tema săptămânii : În lumea poveștilor
Domeniul experenţial:-estetic și creativ (DEC)
Tema activităţii: Povestea ,,Degețica” de Hans Cristian Andersen
Tipul activității: formare de priceperi și deprinderi
Scopul: priceperilor și deprinderilor de a confecționa insecte din obiecte reciclabile
Obiective operaţionale:
•

să execute exercițiile de încălzire a mușchilor mici ai mâinii;

•

să elaboreze, cu ajutorul obiectelor reciclabile trei obiecte de formă rotundă;

•

să realizeze o compoziție plastică originală, expresivă și creativă, în baza explicațiilor date
de educatoare:
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•

să evalueze lucrările realizate conform criteriilor de succes stabilite;

Strategii didactice:
Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă,
demonstrația, expunerea;
Mijloace didactice: buburuză model, sticluță de plastic, guaș, pensulă.
Forme de organizare: frontal, individual.
Cu privire la demersul lecției on-line, am stabilit reflecții personale, oportunități de viitor și
convingeri valorice, ce ne-a satisfăcut interesul cognitiv în participarea instruirii la distanță. În acest
sens putem conchide următoarele:
Concluzie: Noile tehnologii didactice ar putea oferi oportunități de personalizare a contextelor de
învățare, îmbunătățind astfel motivația copiilor. Educatorii și copii sunt deschiși la schimbare, astfel
au valorificat potențialul sistemului educațional și s-au mobilizat pentru a implementa soluții rapide
și eficiente de modernizare a educației. După opinia mea, clasele virtuale nu vor putea niciodată
înlocui clasa reală, pot fi complementare, dar în contextul epidemiologic, îmbinarea învăţării, faţă în
faţă cu instruirea on-line, este soluţia optimă pentru continuarea procesului educaţional. Astfel, acest
tip de învăţare, generează necesitatea unor adaptări şi dezvoltări la nivel organizaţional, tehnic,
didactic, etic etc. În scopul organizării cât mai eficiente a procesului educațional la distanță, stabilim
și consolidăm parteneriate între părinte-copil–educator.
Bibliografie:
1. Simion Caisîn, (2016). Curs de formare continuă. Dezvoltarea abilităților digitale necesare
profesorului de azi, Editura, Chișinău.
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SEMNIFICAȚIA BULLYING-ULUI ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL
Iustina SOROCEAN, masterandă, ciclul II, UST
Fenomenul bullying-ului în sistemul educațional constituie o problemă stridentă la nivel
internaţional, o ameninţare serioasă pentru dezvoltarea sănătoasă și echilibrată a copiilor. Nedepistat
la timp, bullying-ul poate lăsa traume și consecințe ireversibile asupra adaptabilității copilului în
societate.

Frica, umilința, complicitatea forțată, toate acestea creează un context psiho-social

vulnerabil, în care relațiile sociale sunt denaturate, iar încrederea, una dintre achizițiile esențiale ale
unui elev, este compromisă [12]. Elevii au nevoie să trăiască într-un mediu în care se simt în siguranță
și să învețe să rezolve situațiile dificile într-un mod corect.
Bullying-ul face instituția de învățământ un loc nesigur, ceea ce determină o scădere a
performanțelor școlare, un număr crescut de absențe și implicit, în situații extreme poate conduce
chiar la abandon școlar [9]. Este necesar ca tinerii care agresează, cei care sunt agresați, dar și cei
care sunt martori la bullying, să recunoască fenomenul, să știe cum pot acționa, la cine să apeleze și
când. Considerăm că în realizarea acestui tip de activități este necesară implicarea activă a tinerilor,
aceștia dezvoltându-și o serie de abilități sociale și de comunicare necesare în viața cotidiană.
Comportamentul de tip „bullying” poate fi încadrat în sfera conceptului general de violenţă
şcolară ca fiind o formă specifică a acesteia. Totodată este considerat de Olweus [8] drept „o
subcategorie a comportamentului agresiv” care se caracterizează în funcţie de trei criterii:
1) este un comportament agresiv sau o acţiune de a face rău intenţionat;
2) este un comportament care se repetă în timp;
3) relaţiile interpersonale se caracterizează printr-un dezechilibru de putere.
În cartea „Bullying in school”, Olweus explică că un elev este hărțuit „atunci când este expus
în mod repetat și în timp la acțiuni negative din partea unuia sau mai multor elevi” [10]. Acțiunea
negativă „vizează modul intenționat prin care o persoană cauzează sau încearcă să provoace suferință,
rănire, neplăceri altei persoane și se poate manifesta prin contact fizic, cuvinte, strâmbături, gesturi
obscene precum și excluderea intenționată dintr-un grup” [7]
De multe ori, copiii învață să agreseze pentru că văd comportamentul agresiv al adulților sau provin
dintr-o familie unde violența este prezentă în relaționarea dintre membrii acesteia. Copiii care sunt
agresați în mod repetat au o stimă de sine scăzută și nu au încredere în ceilalți. Pe de altă parte,
fenomenul bullying nu dezvoltă caracterul agresorului, acesta învăţând că orice se poate obține prin
agresiune și supunerea celorlalți [12].
Formele de bullying reprezintă un comportament învățat. Copiii pot imita un comportament
agresiv pe care îl văd la televizor sau acasă. Conștientizarea comportamentului agresiv, chiar și de
către copii, conduce la dezvoltarea unor caractere armonioase. Oricare ar fi forma de bullying care
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apare în mediul școlar, aceasta trebuie remediată imediat pentru a restabili confortul emoțional al
tuturor copiilor implicați: agresori, victime sau martori [6].
Potrivit studiului „Bullying-ul în rândul adolescenților din Republica Moldova”, realizat de
UNICEF Moldova în 2019, 86,8% din numărul total de elevi ai claselor 6-12 sunt afectați de bullying
[1]. Raportul a scos în evidență faptul că adolescenții implicați în situații de bullying ca agresori,
victime sau martori, sunt mai predispuși spre absenteism, abandon școlar și au rezultate academice
joase. Agresorii sau victimele bullying-ului sunt mai predispuși să se confrunte cu simptome de
depresie și anxietate, au un nivel redus de stimă de sine, se simt singuratici și, în unele cazuri, își
pierd interesul pentru orice activități [11].
Nu este nimic normal sau acceptabil când vine vorba despre bullying, iar ignorarea acestor
comportamente repetate, care generează atâta suferință, nu duce automat la dispariția lor. Bullyingul erodează stima de sine și încrederea unui copil că școala este un loc sigur în care învățăm și ne
facem prieteni [4]. Nu există semne specifice care să ne indice cu certitudine că un copil este agresor.
Ba mai mult, același copil, poate fi victimă sau agresor, în circumstanțe diferite ale vieții sale [5].
Odată cu tehnologizarea, bullying-ul a căpătat noi valențe, evoluând la fenomenul de
„cyberbullying”, care definește hărțuirea online. Potrivit UNICEF [1], milioane de copii sunt expuși
unui risc crescut să li se întâmple lucruri rele, pe măsură ce viața lor se deplasează din ce în ce mai
mult pe internet în timpul pandemiei COVID-19.
Spre deosebire de bullying-ul tradițional, cel virtual pune în postura de victimă 24 din 24 copiii,
ceea ce înseamnă că nivelul de stres resimțit crește vertiginos și ajunge să le afecteze nenumărate
aspecte ale vieții. Adesea, se ajunge la stări de anxietate, depresie, dependență de substanțe și, în
unele cazuri, chiar tentative de suicid. Frica și rușinea, care își fac cuib în sufletul elevilor din cauza
umilinței vizibile pentru toată lumea, ajung să le încețoșeze judecata și luciditatea, fără ca să mai
gândească limpede și rațional pentru prezent și viitor [12]. Deoarece mediul online este unul extrem
de vast, mesajele postate nu au distanţe limitate fizic: practic, orice utilizator de internet, din orice
parte a globului, poate accesa acea informaţie.
După părerea psihologului Izzy Kaleman, cel mai eficient mod de a combate și preveni
fenomenul bullying este să oferim elevilor „înțelepciunea” de a ști cum să reacționeze față de agresori
fără ajutorul unui adult. Atunci fenomenul bullying va dispărea repede, copiii vor fi mai fericiți și mai
încrezători în ei înșiși. Pentru a-și dezvolta abilitățile sociale, copiii au nevoie să experimenteze
interacțiuni sociale negative fără a fi supervizați de adulți [3].
Izzy Kalman aplică Regula de Aur în soluțiile pe care le recomandă profesorilor pentru a
combate eficient fenomenul. Regula de Aur înseamnă „să-i tratezi pe ceilalți așa cum vrei să fii tu
tratat”, să-ți transformi dușmanii (agresorii) în prieteni. Este o soluție oferită copiilor pentru a învăța
cum să nu mai fie victime și cum să facă în mod corect față situațiilor neplăcute. În multe cazuri
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agresorul va renunța într-un final la a mai ataca. De ce? Este ca un „joc” al dominării – și cine se
supără, pierde. Iar dacă agresorul observă că nu mai ajunge să câștige, nu va mai fi motivat să
continue, lipsindu-i practic satisfacția „victoriei” [2].
Modalități de combatere a bullying-ului:
• Ignorarea copilului care tachinează - să se comporte ca şi cum celălalt este invizibil şi să
acţioneze ca şi cum nimic nu s-a întâmplat. (Manifestarea furiei sau izbucnirea în plâns adesea
accelerează comportamentele de tachinare). Ignorarea NU este o metodă bună în situaţii în care cineva
tachinează de foarte mult timp şi foloseşte comportamente de bullying cu scopul de a-l intimida).
Dacă este posibil, este recomandat să plece din situaţie [4].
• Transmiterea de mesaje la persoana I - mesaj asertiv: „Sunt trist/nu-mi place când faci glume
pe seama ochelarilor mei, aş prefera să încetezi”. Exersarea acestei tehnici presupune stabilirea
contactul vizual şi folosirea unei ton ferm. Această tehnică funcţionează când este folosită într-un
cadru controlat, în care există un adult, există nişte reguli (cum ar fi în clasă, la şcoală). Folosirea ei
în recreaţie sau în curtea şcolii poate să ducă la agravarea situaţiei (copilul care tachinează face şi mai
rău deoarece a observat că ceea ce face el, produce o emoţie sau a obţinut ceea ce şi-a dorit) [12].
• Răspunsul paradoxal. Această tehnică învaţă copilul cum să-şi schimbe modul în care vede
sau înţelege cuvintele pe care celălalt le spune la adresa sa. Astfel, el poate să schimbe cuvintele de
tachinare în complimente. De exemplu, un copil face glume pe seama sa că poartă ochelari şi spune
„aragaz cu 4 ochi”. În această situaţie, poate să răspundă politicos: „Mulţumesc că ai remarcat că am
ochelari!” (copilul care a făcut remarca nepotrivită este de regulă confuz când nu primeşte reacţia
obişnuită de furie sau de frustrare). Un alt tip de răspuns paradoxal este exprimarea acordului faţă de
aspectele la care se referă cel ce tachinează. De exemplu, răspunsul adecvat la adresa unui copil care
tachinează şi spune „Ai aşa de mulţi pistrui!” ar putea fi „Este adevărat, am o mulţime de pistrui!”.
Acordul cu aspectele semnalate elimină dorinţa de a ţine ascuns pistruii, lasă agresorul fără replică
deoarece conflictul este blocat [12].
• Răspunsul cu un compliment este un alt tip de reacţie care descurajează tachinarea. De
exemplu, dacă cineva râde de modul în care copilul aleargă, acesta ar putea răspunde cu un
compliment „Tu eşti un bun alergător!”. Umorul este un alt tip eficient de reacţie deoarece este total
diferit de răspunsul aşteptat şi subliniază faptul că nu există un punct vulnerabil care să fi fost atins.
În plus, râsul poate să schimbe o situaţie cu potenţial de rănire, într-una comică [6].
De multe ori, situațiile de bullying sunt tăinuite atât de către elevi, cât şi de către cadrele
didactice. Multe cazuri de bullying nu ajung în atenția psihologilor din cauza fricii sau a rușinii de a
se adresa la un specialist, dar și din cauza lipsei de încredere și a dubiilor referitoare la
confidențialitatea infomației [4].
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D. Olweus, autorul programul de intervenţie asupra comportamentelor agresive / bullyingului
[9] abordează patru principii-cheie:
- pregătirea personalului şcolar;
- dezvoltarea unor politici de disciplinare;
- informarea părinţilor;
- predarea valorilor prosociale conform unei curricule.
Aceste principii implică crearea la nivelul şcolii a unui mediu caracterizat prin:
✓ căldură, interes pozitiv, şi implicarea adulţilor;
✓ stabilirea de limitele ferme cu privire la comportamentul inacceptabil;
✓ aplicarea consecventă a unor sancţiuni non-punitive, non-fizice, pentru comportament
inacceptabil sau de încălcare a regulilor;
✓ oferirea, de către adulţii investiţi cu autoritate, a unor modele pozitive de comportament [8].
Intervenţia cuprinde un set de informaţii furnizate şcolilor, set de informaţii adresate părinţilor,
filme de vizionat în clasă precum şi chestionare, pentru şcoală, de evaluare a dimensiunii problemei
[12].
O serie de activităţi desfăşurate de profesori, alături de training-uri pe abilităţi sociale ar oferit
un program eficient de prevenţie a comportamentelor agresive. Pentru elevii în rolul de victime să se
ofere training-uri de dezvoltarea abilităţilor de gestionare a situaţiilor de expunere la
comportamentele agresive ale colegilor. Elevii - agresori să primescă training-uri pe managementul
furiei, asertivitate, şi alte abilităţi de auto-gestionare. Părinţii să primească training-uri de parenting
pentru gestionarea comportamentului agresi [1].
Profesorul ar trebui să îi învețe pe elevi cum să fie rezistenți emoțional, astfel încât să nu fie
deranjați de cuvintele sau acțiunile meschine ale oamenilor, cum să identifice de ce cineva este rău
și cum să oprească comportamentul rău. Ceea ce se predă trebuie să fie simplu, distractiv și eficient copiii de toate nivelurile de dezvoltare să înțeleagă și să practice conceptele cu succes. Dacă fiecare
elev din școli ar afla de ce anumiți copii sunt răi pentru ei și cum să-i oprească, va exista o scădere
semnificativă a rapoartelor de intimidare. Ceea de ce au nevoie școlile nu este ca acest subiect să fie
abordat o singură dată și atât, este important ca informația să fie întărită prin practici, astfel încât
elevii să aibă multe șanse să reînvețe și să folosească abilitățile sociale pe care le dezvoltă prin diferite
activități și studii de caz.
Un climat pozitiv în clasă îmbunătățește empatia în timp ce, în același timp, crește
comportamentul prosocial, care la rândul său, reduce agresiunea [12].
Bullyingul, ca formă de manifestare a agresivităţii, reprezintă o problemă foarte serioasă în a
cărei rezolvare trebuie să fie implicaţi toţi factorii care contribuie la creşterea şi educarea copiilor.
Părinţii au nevoie să fie implicaţi în acţiuni de susţinere a efortului de reducere şi prevenire a
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fenomenului de bullying, realizate de către specialiştii din mediul şcolar (profesori, consilieri
şcolari). Astfel, un exemplu de susţinere ar fi ”recompensarea acasă a comportamentelor prosociale
de la şcoală”.
Prin colaborarea părinților, profesorilor și elevilor, avem puterea de a schimba lucrurile și de a
crea un viitor mai bun pentru copiii noștri. Este important pentru ei să fie învățați să își rezolve
problemele prin comunicare non-agresivă și echilibrată.
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SECȚIA 17. PROBLEME ACTUALE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
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RELAȚIILE DINTRE MOTIVELE DE ÎNVĂȚARE ȘI ÎNSUȘITA
ELEVILOR DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ
Ceban Vica, studentă,
Facultatea Pedagogie, UST
Introducere. Științele și practica pedagogică au demonstrat, că formarea motivelor de învățare
la elevii de vârstă școlară mică reprezintă un factor de bază al succesului școlar. Lipsa motivelor către
activitatea de învățare reprezintă un obstacol al reușitei scăzute la elevi. Este important de a forma
și dezvolta motivele de învățare, pentru a asigura succesul școlar al fiecărui elev. Activitatea de
învățare favorizează formarea motivelor cognitive la elevi atunci când, se vor forma condiții
psihopedagogice favorabile ale activității de însușire a materiei de învățământ.
Conceptul de însușită/reușită școlară a fost analizat de mulți cercetători din domeniul
pedagogiei și psihologiei. Bontaş I. definește succesul școlar ca fiind o „alternativă pozitivă,
favorabilă, optimă a randamentului școlar, denumită şi reușită școlară. Succesul școlar este dat, în
primul rând, de o pregătire teoretică şi practică înaltă şi eficientă a elevilor” [1, p. 211].
Termenul de reușită școlară desemnează gradul de stăpânire de către elev a informațiilor, a
deprinderilor intelectuale și practice, a strategiilor cognitive prevăzute în curricula școlară. Reușita
sau nereușita școlară a elevului la un anumit obiect de învățământ se evaluează în funcție de exigența
normelor școlare și de obiectivele educaționale urmărite.
Reușita școlară exprimă o potrivire, o concordanță ce se stabilește între solicitări și nivelul
dezvoltării psihofizice a elevului, ea are menirea să ne informeze despre competențele câștigate și
dezvoltarea psihică a elevului, adică să releve nivelul aptitudinilor, al aspirațiilor, al atitudinilor
acestora. Crearea premiselor și a condițiilor optime pentru succesul școlar al fiecărui elev este
îndatorirea fundamentală a instituțiilor de învățământ și a cadrelor didactice. Dacă accesul la succes
este deschis tuturor elevilor, nivelul acestuia este însă diferit, calitativ în funcție de nivelul și calitatea
activității de predare, potențialul intelectual al elevilor, gradul de efort, de voința și conștiința în
activitatea de învățare [12].
Termenul de insucces școlar este prezentat în literatura de specialitate sub alte denumiri cum
ar fi: nereușită școlară și eșec școlar. În viziunea lui I. Bontaș „nereușita școlară reprezintă
alternativa negativă, nefavorabilă a randamentului școlar, fiind denumită şi insucces școlar sau eșec
școlar. Ea evidenţiază rezultatele slabe ale manifestării dimensiunilor personalităţii elevilor” [1, p.
212]. Nereușita școlară o putem caracteriza la fel prin rămânerea în urmă la învățătură a unor
elevi, care nu reușesc să obțină un potențial școlar la nivelul pe care îl cere curricula școlară, el
este o consecință a inadaptării la mediul socio-profesional, la nivelul cerințelor acestuia [15]
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Elevii care se confruntă cu nereușita școlară, se evidențiază prin rezultate slabe la învățătură,
capacitate intelectuală și etico-civică slab dezvoltată, indisciplină și abateri comportamentale, lipsa
de motivație, de interes și de aspirație privind activitatea de învățare și viitorul lui din viață, prezintă
motive de inadaptare școlară și socială etc.
Insuccesul școlar se manifestă prin următoarele forme clasificate în funcție de gravitatea pe
care o are acest fenomen în viața elevului: inadaptare școlară – dificultăți de integrare şi acomodare
la viața școlară, uneori ca expresie a tulburărilor de dezvoltare psihică şi anotomo-fiziologică,
comportament şi relație; mediocritate – desemnând elevii cu calificative și note între 5 şi 7, cu nivel
scăzut de aspirație şi motivație, dar cu aptitudini medii şi chiar supramedii; subrealizarea școlară a
elevilor cu aptitudini înalte şi excepționale - neatingerea performanțelor personale în diferite domenii
de expresie aptitudinală, datorită unei multitudini de variabile de personalitate care interacționează
pe perioade îndelungate de timp, cu condițiile neadecvate de mediu educaţional; abandonul școlar –
părăsirea școlii obligatorii înaintea terminării ei, renunțarea la studiu deliberat sau forțați de anumite
împrejurări, de obicei de ordin familial [2].
Reușita școlara, ca problemă aflată în centrul atenției în cadrul psihopedagogiei educaţiei,
reprezintă o variabilă multidimensională, foarte complexă, care include în sine un sistem de factori
de natură sociopedagogică, biopsihologică, economică ș. a. Din punct de vedere pedagogic, reușita
școlara este considerată ca o rezultantă a colaborării tuturor factorilor implicați în activitatea de
învăţare.
Factorii sociopedagogici se referă la structura instituționalizată a învățământului, factorii
familiali şi factorii antrenați în organizarea pedagogică a procesului de învăţare, aceștia din urmă
depinzând nemijlocit de activitatea învățătorului. Climatul familial- ca factor al reușitei şcolare,
contribuie la formarea atitudinii copilului faţă de şcoală, în general, şi faţă de învățătură, în special.
Din punct de vedere pedagogic, presupune crearea unui substrat motivaţional adecvat.
Structura instituțională a învățământului- își pune amprenta asupra succesului școlar prin specificul
relațiilor stabilite între diferite module ale sistemului, cicluri și niveluri ale învățămîntului.
Organizarea pedagogică a procesului de învățământ- include totalitatea intervenţiilor întreprinse în
mod conștient care determină direct activitatea de învăţare a elevului. Ansamblul acestor „presiuni”
din exterior ar putea fi sistematizat în următoarele grupe: elemente de conţinut (informaţia didactică);
tehnologia procesului de învăţământ; personalitatea învățătorului [6].
În categoria factorilor biopsihologici se includ factorii biologici ce se referă la (dezvoltarea
fizică, starea de sănătate, potențialul de muncă) şi cei psihologici (intelectuali și nonintelectuali), ce
se referă la structura personalităţii umane. Dezvoltarea fizică - este vorba de parametrii biologici,
statură, greutate, forţă musculară, maturizare fizică. Dereglările în dezvoltarea fizică a elevilor conduc
la oboseală cu urmări asupra activităţii intelectuale a elevului. Starea de sănătate - îşi lasă amprenta
476

asupra puterii de muncă şi a rezistenţei la efort. S-a constatat că „starea sănătăţii joacă un rol cu atât
mai important, cu cât inteligenţa e mai deficitară”. Influenţa directă a dificultăţilor de ordin fiziologic
asupra activităţii şcolare se exprimă prin redarea capacităţilor de mobilizare şi concentrare. Un rol
important îl are atitudinea din partea părinţilor ca reacţie la atitudinea copilului însuşi care va avea o
anumită atitudine faţă de propriile dificultăţi [11].
Echilibrul fiziologic – este reprezentat de modul în care se manifestă funcțiile esențiale ale
organismului elevului, dar și starea generală a sistemului nervos și a tuturor analizatorilor.
Factorii intelectuali se referă în esenţă la anumite particularități ale inteligenței şi ale proceselor
cognitive (gândire, imaginație, limbaj, memorie etc.) care redau structura intelectuală a personalităţii
umane. Factorii nonintelectuali ai reușitei școlare includ factorii motivaţionali, afectivi-atitudinali
şi caracteriali.
Factorul de bază al însușitei elevilor îl reprezintă motivele de învățare. Sălăvăstru D. susține,
că „motivația pentru învățare constituie totalitatea motivelor care determină, orientează, organizează
şi potențează intensitatea efortului de învăţare, iar motiv al învăţării elevilor poate fi o dorinţă, un
sentiment, un interes, o idee ca rezultat al reflectării în conştiinţa lor a cerinţelor societăţii în care
trăiesc, raportate la trebuințele lor” [13, p. 70]. Trebuie clarificat faptul, că o activitate umană de
învățare nu se produce având ca impuls un singur motiv, ci este determinată și susținută de o
multitudine de motive.
Motivația reprezintă „procesul instinctiv şi rațional care apare la subiect atunci când acesta
căuta să își satisfacă anumite nevoi şi dorințe. Într-un sens mai larg, motivația înglobează nevoi,
interese, intenții, tendințe, idealuri, care stau la baza condiției umane şi care susțin realizarea anumitor
acțiuni, fapte, atitudini” [3, p. 199]. În accepțiunea psihologului M. Zlate, motivația denotă „aspectul
dinamic al intrării în relație a subiectului cu lumea, orientarea activă a comportamentului său spre o
categorie preferențială de situații. Datorită funcțiilor cognitive, care penetrează dinamismul relaţiilor
dintre subiect şi lume, motivația devine un proces/mecanism cognitiv dinamic care orientează
acțiunea spre scopuri concrete” [18, p. 151].
În viziunea cercetătorului Е. Iliin, motivația pentru învăţare reprezintă „o formațiune
psihologică ce include în sine toate mobilurile, cauzele psihologice care declanșează, stimulează şi
conferă sens actelor de învăţare. Deci, motivație desemnează ansamblul factorilor care declanșează
activitatea omului, o orientează selectiv către anumite scopuri şi o susține energetic. Prin urmare,
subiecții motivați sunt mai perseverenți şi învaţă mai eficient” [17, p. 46].
Motivația elevului pentru realizarea reușitei școlare și evoluția sa presupune creșterea
nivelului de aspirație. „Evoluția aspirațiilor are loc pe fondul corelației dintre elev și membrii
comunității, iar creșterea nivelului de aspirație este calea eficientă de realizare durabilă a succesului”
[8, p. 106].
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Cercetătorul D. Vintilescu consideră că motivația pentru învățare vizează anumite motive ale
învățării, anumite trebuinţe de autorealizare, de afirmare prin succes școlar; impulsul curiozității;
dorință de a obține note bune pentru a satisface părinți sau pentru a fi printre premianții clasei; teama
de pedeapsă sau de eșec, anumite interese, opțiuni. [17;16]. Motivația reprezintă un proces psihic
important, de aceea este considerată „motorul personalităţii”, ea energizată, facilitează procesul de
învăţare prin intensificarea efortului şi concentrarea atenției elevului, prin crearea unei stări de
pregătire pentru activitatea de învăţare.
Prin multitudinea de activităţi de învăţare, pe care elevul de vârstă școlară mică le îndeplinește,
motivul învățării şi implicării deține un rol foarte important. Motivul reprezintă în sine o entitate
operațională compusă care generează, susține şi direcționează comportamentul elevului. Actele
motivate se caracterizează prin înaltă selectivitate şi finalitate. Ele pot include motivul în propria
structură, astfel încât exercitarea unor verigi se transformă în factor facilitator al executării verigii
următoare.
În urma celor studiate menționăm, că în funcție de elementul care generează motivele de învățare,
acestea se clasifică în: motive sociomorale - responsabilitatea și datoria, tendința de a fi elev bun, de
a primi un calificativ bun; motive cognitive - curiozitatea față de ceea ce este nou, nevoia de a ști, de
a cunoaște, de a fi stimulat senzorial; motive afective - dragostea şi respectul față de părinți, simpatia
și respectul fată de învățător, semeni. Toate aceste motive constituie trăiri afective ale elevilor
izvorâte din relațiile cu diferiți factori implicați în procesul învățării: învățători, semeni, părinți. Ele
reflectă atitudinea elevilor fată de acești factori, față de sarcinile şi cerințele ce vin din partea acestora,
în ceea ce privește învățarea lor de fiecare zi; motive estetice - frumosul, gustul estetic al elevilor;
motive de autorealizare - aspirația către competență, dorința de autodepășire şi dorință de identificare.
Cea de-a doua clasificare a motivelor este: a) motive interne (intrinseci) - învățarea din propria
inițiativă. Un elev motivat intrinsec, este acela care învață din propria dorință fiind că aceasta îi
produce plăcere și satisfacție și nici de cum nu este influențat de alți factori din exterior. Curiozitatea,
nevoia de a cunoaște, tendința de a-și îmbogăți cunoștințele sunt forme de bază a motivației interne;
b) externe (extrinseci) - învățarea se efectuează sub semnul unei cerințe şi condiționări externe, fără
să existe o plăcere interioară. Scopul învățării este impus de alți factori din exterior cum ar fi familia,
societatea, școala ș. a.
Motivele nominalizate mai sus determină, orientează și potențează intensitatea efortului în învățare.
Motivele de învățare exercită o influență majoră asupra progreselor în reușita școlară a elevilor.
Cercetarea noastră este consacrată determinării relațiilor dintre motivele de învățare și însușita elevilor
de vârstă școlară mică. Pentru realizarea scopului nominalizat am înfăptuit experimentul pedagogic
de constatare, de formare și de control.
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Diagnosticarea nivelului inițial de manifestare a motivelor de învățare la elevi s-au aplicat
următoarele metode: observația și chestionarul. Pentru diagnosticarea nivelului inițial de formare al
motivelor de învățare la elevii din clasa experimentală și clasa de control, am aplicat chestionarul
pentru învățători: Atitudinile de învățare ale elevilor de vârstă școlară mică elaborat de către V.
Panico [8, p. 90]. Acest chestionar are ca scop diagnosticarea intensității motivelor de învățare la
elevii de vârstă școlară mică și accentuează următorii indici de măsurare a intensității motivelor de
învățare la elevii mici:
- conștientizarea importanței activității de învățare;
- atragere față de interacțiunea cu semenii;
- tendința de a fi elev bun;
- tendința de a obține rezultate bune la învățătură;
- dorința de a se implica în soluționarea problemelor dificile;
- nevoia de a înțelege și de a utiliza limbajul într-un mod pozitiv;
-

dorința de a examina și soluționa experiențele de învățare și cele de viață.
Chestionarul este alcătuit din 5 întrebări, fiecare întrebare conține 3 variante de răspuns, apreciate

cu 1, 3 și 5 puncte. Rezultatele obținute au fost clasificate pe trei nivele: nivelul înalt, nivelul mediu
și nivelul scăzut al motivelor de învățare. Rezultatele obținute sunt plasate în Tabelul 1.
Tabelul 1. Nivelul de formare a motivelor de învățare la elevii clasei experimentale și clasei de
control (etapa de constatare)
Clasa

Nivel înalt

Nivel mediu

Nivel scăzut

Clasa experimentală

7 elevi (30,43%)

10 elevi (43,48%)

6 elevi (26,09%)

Clasa de control

9 elevi (47,36%)

3 elevi (15,79%)

7 elevi (36,84%)

Analizând datele din tabel observăm că în clasa experimentală la nivel înalt s-au plasat 7 elevi
(30,43%), pe când în clasa de control s-au plasat 9 elevi (47,36%) cu 2 elevi mai mulți în favoarea
clasei de control.
La nivel mediu numărul elevilor din clasa experimentală este de 10 elevi (43,48 %), iar în clasa
de control numărul elevilor este de 3 elevi (15,79%), cu 7 elevi mai mulți în favoarea clasei
experimentale
La nivel scăzut în clasa experimentală s-au înregistrat 6 elevi (26,09%), iar în clasa de control –
7 elevi (36,84%). Conform rezultatelor obținute în baza chestionarului, am determinat raportul
comparativ a nivelului de dezvoltate a motivelor de învățare la elevii din clasa experimentală și cea
de control.
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În cadrul diagnosticării nivelului inițial al motivelor de învățare la elevii de vârstă școlară mică,
a fost aplicat și metoda Observării [8, p. 96]. Pentru această metodă s-au propus următorii indici ce
reflectă:
Motive sociomorale
✓ Conștientizarea importanței personale și sociale a activității de învățare;
✓ Tendința de a fi elev bun, de a obține rezultate înalte la învățătură;
✓ Datoria și responsabilitatea față de sine, pedagog, părinți, clasa de elevi;
Motive cognitive
✓ Dorința de a participa în cadrul diferitor activități de învățare;
✓ Tendința de învăța independent;
✓ Manifestarea dorinței de a cunoaște noul;
✓ Încrederea în forțele proprii;
✓ Preferarea activităților cu caracter creativ;
✓ Tendința de a soluționa probleme cu caracter mai dificil;
Motive de comunicare și colaborare
✓ Manifestarea emoțiilor pozitive în cadrul activităților de instruire;
✓ Tendința de autorealizare al propriului potențial;
✓ Dorința de a participa activ în elaborarea proiectelor, fișelor [20].
Rezultatele obținute în urma aplicării metodei Observării la etapa de constatare, sunt prezentate în
Tabelul 2
Tabelul 2. Rezultatele comparative de manifestare a nivelului motivelor de învățare la etapa
de constatare (clasa experimentală și clasa de control)
Nivel înalt

Nivel mediu

Nivel scăzut

Clasa experimentală

4 elevi (17,40%)

13 elevi (56,52%)

6 elevi (26,08%)

Clasa de control

9 elevi (47,38%)

5 elevi (26,31%)

5 elevi (26,31%)

Clasa

Analizând datele din Tabelul 2. observăm că în clasa experimentală la nivel înalt s-au plasat 4
elevi (17,40%), iar în clasa de control s-au plasat 9 elevi (47,38%), diferența între aceste clase, fiind
de 5 elevi, în favoarea clasei de control.
La nivel mediu s-au poziționat 13 elevi (56,52%) din clasa experimentală, iar din clasa de control
s-au plasat 5 elevi (26,31%), diferența fiind de 8 elevi pentru clasa experimentală. La nivel scăzut sau plasat 6 elevi (26,08%) în clasa experimentală, iar în clasa de control – 5 elevi (26,31%), diferența
fiind de 1 elev, pentru clasa experimentală.
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Rezultatele obținute în urma experimentului de constatare, ne demonstrează că la elevi,
predomină motivele extrinseci. În cadrul experimentului de constatare concomitent a fost examinată
însușita elevilor. Rezultatele însușitei sunt reflectate în Tabelul 3.
Tabelul 3. Rezultatele experimentului de constatare a însușitei elevilor din clasa
experimentală și clasa de control (date comparative)
Clasa

Nivel înalt

Nivel mediu

Nivel scăzut

clasa experimentală

4 elevi (17,40%)

11 elevi (47,82%)

8 elevi (34,78%)

8 elevi (42,11%)

4 elevi (21,05%)

7 elevi(36,84%)

(24 elevi)
clasa de control
(19 elevi)
Toți indicatorii care au fost analizați ne-au prezentat un aspect general despre punctele care
necesită concentrarea atenției în cadrul experimentului formativ, care se referă la formarea și
dezvoltarea motivelor învățării la elevi. De aceea, este neapărat să creăm condiții psihopedagogice
favorabile de formare/dezvoltare la elevii de vârstă școlară a motivelor pozitive de învățare
Prin termenul de condiții psihopedagogice ale învățării, se înțelege ansamblul măsurilor necesare,
ce contribuie la formarea eficientă a motivelor de învățare la elevi. Sistemul de condiții
psihopedagogice, cu privire la formarea motivelor pentru învăţare la elevi include: condițiile generale
ale învățării sunt: climatului psihologic pozitiv; axarea pe abordările psihologice și pedagogice
fundamentale; condițiile didactice/educaționale ale învățării la elevi sunt: modelul pedagogic de
învățare la elevi; strategiile de învățare la elevi; condițiile specifice ale învățării depline la elevi
includ: proiectarea unor activități cu caracter psihologic orientate spre particularitățile individuale ale
elevului; conexiunea activităților specifice cu cele generale și educaționale[4].
Cercetătorul I. Bontaș propune un set de condiții și strategii de formare a motivelor de învățare
pentru sporirea însușitei școlare a elevilor de vârstă școlară mică, le propune cercetătorul Bontaș I.
[1]. Aceste condiții sunt de triplă natură: familiale; psiho-socio-fiziologice; pedagogice.
Printre cele mai importante condiții de natură familială, putem să le numim pe următoarele:
•

Prezența activă a unui grup familial închegat;

•

Relațiile dintre membrii familiei să fie de tip democratic, bazate pe îndrumare şi exigențe
educative, pe cooperare, înțelegere, respect şi ajutor reciproc;

•

Preocuparea permanentă a părinților pentru educaţia elevată a copiilor/elevilor pentru o
comportare demnă, civilizată în familie şi în afara ei;

•

Implicarea copiilor-elevi la îndeplinirea diferitor activităţi gospodărești şi de altă natură, care
însă să nu ducă la diminuarea preocupărilor lor pentru învățătură;
481

•

Asigurarea condiţiilor favorabile de viaţă, de hrană, îmbrăcăminte, igienă, sănătate etc.;

•

Asigurarea condițiilor favorabile de învățătură şi cultură, loc de studiu, surse de informaţii:
manuale, îndrumare, culegeri de probleme, inclusiv rechizitele necesare;

•

Încurajarea spiritului de independentă şi inițiativă. Acordarea ajutorului în rezolvarea unor
dificultăți la învățătură;

•

Parteneriatul școală-familie, formarea unor legături ale părinților cu școala pentru a cunoaște
exigențele acestora şi a contribui la îndeplinirea lor.

Dintre condițiile de natură psiho-socio-fiziologică se pot evidenția următoarele:
•

Asigurarea unui organism bine dezvoltat, sănătos, puternic şi echilibrat.

•

Asigurarea unui psihic normal, echilibrat, capabil să dezvolte o activitate intelectuală, afectivă
şi volitivă favorabilă unei activităţi de învăţare elevate şi eficiente;

•

Asigurarea unor relaţii interumane şi sociale valoroase.

Printre strategiile şi condițiile a succesului școlar de natură pedagogică se pot enumera:
•

Calitatea organizării școlari la toate nivelurile;

•

Calitatea şi modernitatea conținutului învățământului şi al documentelor școlare;

•

Calitatea profesorilor, în sensul posedării de către acestea a unei înalte şi eficiente pregătiri de
specialitate, generale, pedagogice, metodice, moral-civice, pe baza căreia să se manifeste o
deosebită măiestrie pedagogică şi un elevat şi dinamic tact pedagogic;

•

Tratarea elevilor ca subiecți ai educaţiei, transformându-i în proprii lor educatori, capabili de
autoinstruire, autoevaluare şi de manifestare a feedback-ului;

•

Crearea unor relații democratice între elevi, între profesori şi elevi, dezvoltându-se
concomitent îndrumarea şi exigența corecte, normale;

•

Dezvoltarea unor grupuri școlare închegate, capabile de a se manifesta ca factori educativi;

•

Realizarea unor obiective şi evaluări coerente a rezultatelor școlare şi interiorizarea acestei
evaluări pentru educarea capacității de autoevaluare;

•

Organizarea de competiții școlare cu antrenarea cât mai multor elevi;

•

Formarea în timpul școlii a capacităților necesare integrării socioprofesionale eficiente şi
creative.

Printre cele mai importante condiții de formare a motivelor de învățare și sporirea însușitei școlare
la elevii de vârstă școlară mică sunt următoarele:
▪

Încurajarea și susținerea elevilor, manifestarea încrederii în elevi;

▪

Aprecierea elevilor în mod obiectiv;

▪

Formarea relațiilor pozitive interpersonale (de ajutor, stimă și responsabilitate reciprocă);

▪

Individualizarea și diferențierea procesului de învățământ;
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▪

Organizarea activității de învățare în conformitate cu ritmul proceselor cognitive;

▪

Folosirea diverselor strategii de instruire în cadrul lecțiilor;

▪

Managementul temelor pentru acasă;

▪

Crearea situațiilor de succes în activitatea educațională;

▪

Coordonarea procesului de pregătire a informației suplimentare de către elevi;

▪

Înlăturarea conflictelor (profesor-elevi, elevi-părinți, elevi-elevi).

Pentru etapa de control, s-a aplicat aceleași metode de cercetare pentru ambele clase, ca și la etapa
de constatare: observația și chestionarul.
Pentru diagnosticarea nivelului de dezvoltare a atitudinilor de învățare a elevilor de vârstă școlară
mică, în cadrul experimentului de control a fost reaplicat chestionarul Motivele de învățare la elevi.
Rezultatele obținute sunt prezentate în Tabeluil 3.
Tabelul 4. Rezultatele comparative de manifestare a nivelului motivelor de învățare la elevii
clasei experimentale și clasei de control
Nivel înalt

Nivel mediu

Nivel scăzut

Clasa experimentală

10 elevi (43,47%)

9 elevi (39,13%)

4 elevi (17,39%)

Clasa de control

9 elevi (47,36%)

4 elevi (21,05%)

6 elevi (31,58%)

Clasa

Conform rezultatelor obținute în Tabelul 3. se poate observa o creștere a nivelului motivelor de
învățare la elevii din clasa experimentală în comparație cu rezultatele obținute de către elevii din clasa
de control. Aceste rezultate ne demonstrează importanța strategiilor și condițiilor psihopedagogice
implementate în cadrul experimentului de formare.
În baza datelor prezentate în figura de mai sus, se observă o creștere a rezultatelor obținute de
către elevii din clasa experimentală în comparație cu elevii din clasa de control. Analizând datele din
tabel observăm că în clasa experimentală la nivel înalt s-au plasat 10 elevi (43,47%) pe când în clasa
de control s-au plasat 9 elevi (47,36%), cu un elev mai mult în clasa experimentală. La nivel mediu
în clasa experimentală, s-au plasat 9 elevi (39,13%) iar în clasa de control 4 elevi (21,05%), cu 5 elevi
mai mulți în favoarea clasei experimentale. La nivel scăzut în clasa experimentală s-au înregistrat 4
elevi (17,39%), iar în clasa de control – 6 elevi (31,58%), diferența fiind de 2 elevi.
Pentru a fi mai vizibile rezultatele obținute la etapa de constatare și la etapa de control se propune
o analiză mai detaliată conform tabelului de mai jos.
Tabelul 5. Rezultatele comparative de manifestare a nivelului motivelor de învățare la etapa
de control (clasa experimentală și clasa de control)
Clasa

Nivelul

Experiment de constatare
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Experiment de control

Clasa

Înalt

7 elevi (30,43%)

10 elevi (43,47%)

experimentală

Mediu

10 elevi (43,48%)

9 elevi (39,13%)

Scăzut

6 elevi (26,09%)

4 elevi (17,39%)

Înalt

9 elevi (47,36%)

9 elevi (47,36%)

Mediu

3 elevi (15,79%)

4 elevi (21,05%)

Scăzut

7 elevi (36,84%)

6 elevi (31,58%)

Clasa de control

În urma acestor rezultate, se poate observa o creștere a intensității motivelor de învățare la elevii din
clasa experimentală la etapa de control, comparativ cu etapa de constatare. La etapa de constatare, la
nivel înalt s-au plasat 7 elevi (30,43 %), iar la etapa de control – 10 elevi (43,47 %), în așa fel s-a
înregistrat o creștere de 13,04 % .
Nivelul mediu, la etapa de constatare s-a înregistrat un număr de 10 elevi (43,48 %), iar la etapa de
control – 9 elevi (39,13%), aici se observă o ușoară descreștere de 4, 35%, datorită deplasării nivelul
înalt.
La nivelul scăzut, la etapa de control s-au poziționat 4 elevi (17,39%), iar la etapa de constatare –
6 elevi (26,09%), de asemenea se observă o descreștere de 8,7%. În clasa de control, doar un elev de
la nivel scăzut a trecut la nivel mediu.
O altă metodă care a fost aplicată în cadrul experimentului de control este Observarea, aceasta a
avut ca scop de a reevalua nivelul intensității motivelor de învățare la elevi, în urma experimentului
formativ, care a fost aplicat la clasa experimentală. În urma prelucrării datelor, rezultatele obținute de
elevi, sunt prezentate în tabelul ce urmează.
Tabelul 6. Rezultatele comparative de manifestare a nivelului motivelor de învățare la etapa
de control (clasa experimentală și clasa de control)
Clasa

Nivel înalt

Nivel mediu

Nivel scăzut

Clasa experimentală

8 elevi (34,78%)

11 elevi (47,82%)

4 elevi (17,39%)

Clasa de control

9 elevi (47,37%)

6 elevi (31,57%)

4 elevi (21,05%)

Conform rezultatelor obținute în Tabelul 5. se poate observa o creștere a nivelului motivelor de
învățare la elevii din clasa experimentală în comparație cu rezultatele obținute de către elevii din clasa
de control.
Rezultatele obținute, ne demonstrează încă o dată aportul strategiilor și condițiilor psihopedagogice
implementate în cadrul experimentului de formare. În baza datelor reprezentate în Tabelul 5, se poate
observa o creștere a rezultatelor obținute de către elevii din clasa experimentală în comparație cu
elevii din clasa de control.
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Examinând datele din tabel, observăm că în clasa experimentală la nivel înalt s-au înregistrat 8
elevi (34,78%), pe când în clasa de control - 9 elevi (47,37%), diferența o constituie un elev. La nivel
mediu numărul elevilor din clasa experimentală este de 11 elevi (47,82%), iar în clasa de control
numărul elevilor este de 6 elevi (31,57%), diferența fiind de 5 elevi. La nivel scăzut în clasa
experimentală s-au înregistrat 4 elevi (17,39%), iar în clasa de control la fel 4 elevi (21,05%).
Pentru ca aceste date din faza de observare - reobservare să fie mai vizibile, se propune Tabelul
de mai jos.
Tabelul 7. Rezultatele comparative de manifestare a nivelului motivelor de învățare în clasa
experimentală și clasa de control ( etapa de constatare și etapa de control)
Clasa

Nivelul

Experiment de constatare

Experiment de control

Clasa

Înalt

4 elevi (17,40%)

8 elevi (34,78%)

experimentală

Mediu

13 elevi (56,52%)

11 elevi (47,82%)

Scăzut

6 elevi (26,08%)

4 elevi (17,39%)

Înalt

9 elevi (47,37%)

9 elevi (47,37%)

Meidu

5 elevi (26,31%)

6 elevi (31,57%)

Scăzut

5 elevi (26,31%)

4 elevi (21,05%)

Clasa de control

În clasa experimentală se observă o creștere a rezultatelor cu privire la intensitatea atitudinilor de
învățare în etapa de control, comparativ cu cea de constatare. Nivelul înalt la etapa de constatare l-a
înregistrat 4 elevi (17,40%), iar la etapa de control – 8 elevi (34,78 %), astfel s-a înregistrat o creștere
de 6 % la această etapă a experimentului. Nivelul mediu, la etapa de constatare s-a fixat la 13 elevi
(56,52%), iar la cea de control – 11 elevi (47,82%), diferența fiind de 8,7%. Pentru nivelul scăzut, la
etapa de control, se observă o descreștere cu 2 elevi (8,69%), progresând la nivelul mediu,
înregistrându-se astfel doar 4 elevi (17,39%). În clasa de control doar un elev de la nivel scăzut a
progresat la nivelul mediu. În Tabelul 7 se prezintă rezultatele însușitei elevilor la etapa de control.
Tabelul 8. Rezultatele experimentului de constatare a însușitei elevilor din clasa
experimentală și clasa de control (date comparative)
Clasa

Nivel înalt

Nivel mediu

Nivel scăzut

clasa experimentală

6 elevi (26,08%)

13 elevi (56,52%)

4 elevi (17,39%)

8 elevi (42,11%)

4 elevi (21,05%)

7 elevi(36,84%)

(24 elevi)
clasa de control
(19 elevi)
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Concluzii. La etapa de control a înregistrat o creștere pozitivă a motivelor de învățare și a însușitei
la elevii de vârstă școlară mică. Această creștere ne demonstrează, că strategiile și condițiile create
și implementate au fost eficiente. Motivele reprezintă fundamentul tuturor activităților umane,
inclusiv și a activității de învățare. Ele favorizează însușita elevilor de vârstă școlară mică. În cadrul
condițiilor

psihopedagogice favorabile, motivele motivele de învățare se dezvoltă benefic și

corespunzător contribuie la sporirea însușitei elevilor. Motivele de învățare permanent trebuie să fie
antrenate și dezvoltate pentru a spori însușita elevilor mici.
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ASPECTE METODOLOGICE ALE STUDIERII LEXICULUI ÎN CLASA I
Chihai Vera, studentă,
Facultatea Pedagogie, UST
Cultivarea limbii române reprezintă o datorie naţională pentru orice cetăţean al patriei. Cadrele
didactice trebuie să exploateze orice prilej în vederea formării şi dezvoltării deprinderilor de
exprimare corectă, orală şi scrisă. Însuşirea limbii române literare nu se poate concepe fără înţelegerea
sistemului structurii ei, a relaţiilor dintre toate compartimentele sale: vocabularul, fonetica,
morfologia, sintaxa.
În ciclul primar, importanţa limbii române, ca disciplină şcolară, capătă dimensiuni noi,
determinate de faptul că această disciplină urmăreşte atât cultivarea limbajului oral şi scris al elevilor,
cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii, cât şi învăţarea unor tehnici sau instrumente ale muncii
intelectuale care asigură dezvoltarea şi perfecţionarea limbajului precum şi succesul în întreaga
evoluţie.
Limba are, mai întâi de toate, caracter social. Într-un context social concret, elevii trebuie să
înveţe să realizeze prin limbaj anumite funcţii comunicative sau acte de vorbire: realizarea de
convenţii sociale, obţinerea și schimbul de informaţii, exprimarea de atitudini și sentimente,
influenţarea sau modificarea acţiunilor, organizarea discursului, aplicarea strategiilor de
corectare/autocorectare a comunicării, pentru a înţelege și a se face înţeleși de către interlocutori.
Pentru aceasta este necesar ca elevul permanent să-și dezvolte lexicul. Lexicul este constituit din
totalitatea cuvintelor care există şi care au existat cândva în limbă.
Contextele de utilizare a lexicului vor viza diverse domenii de activitate sau interes al celui ce
învaţă, dintre care:
•

domeniul personal – domeniul vieţii private a celui ce învaţă, casa, familia și prietenii;

•

domeniul natural – mediul înconjurător și componentele lui;

•

domeniul public/social, în care elevul trebuie să facă faţă diferitor tranzacţii sociale în
diverse scopuri;

•

domeniul profesional, aferent meseriilor sau profesiilor;

•

domeniul educaţional etc.
După cum relevă specialiştii, lexicul unei limbi se modifică permanent din punct de vedere

numeric. Astfel, în limbă, în timp ce unele cuvinte se învechesc şi ies din uz, apar alte cuvinte noi,
care le iau locul celor ieşite din uz sau se folosesc pentru denumirea noilor obiecte ori a noilor realităţi
sociale.
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Deci lexicul este un nivel care suferă anumite schimbări în timp, fără ca acestea să modifice
totuşi radical componenta lexicală a limbii. Spre deosebire de alte compartimente ale limbii, lexicul,
în mare parte, este legat de realitatea desemnată, ceea ce înseamnă că schimbările din societate îşi pot
găsi reflectare în lexic, fapt care se manifestă prin modificarea inventarului de cuvinte, prin evoluţia
semantică a cuvintelor. Datorită acestei caracteristici lexicul este considerat compartimentul cel mai
deschis al limbii [1, p.66].
Lexicul înglobează elemente eterogene ca valoare şi semnificaţie, dar care toate împreună au
însuşirea de a fi cuvinte. Referitor la stratificarea lexicului, trebuie ştiut că, spre deosebire de sistemul
gramatical, lexicul este un domeniu al limbii mai puţin organizat. Cu toate acestea, cuvintele care
constituie lexicul se grupează în anumite clase mai mult sau mai puţin organizate.
Se delimitează două straturi relativ independente şi bine individualizate: lexicul neterminologic
și lexicul specializat, format din:
– lexicul ştiinţific general,
– lexicul terminologic.
Tabelul 1. Structura lexicului
LEXIC
lexicul neterminologic/ uzual/comun

lexicul specializat
lexicul ştiinţific general

lexicul terminologic

Lexicul uzual el conţine cuvinte din limba literară comună și reprezintă baza pe care se
construieşte un text ştiinţific, în general, comunicarea tehnico-ştiinţifică. Astfel, în textele de strictă
specialitate, numărul cuvintelor uzuale este mai mic decât în lucrările de ştiinţă popularizată. Numărul
cuvintelor preluate din uzul curent în textul specializat de informatică este redus, fiind preferate
cuvintele cu semnificaţii generale sau cele rar întâlnite şi, deci, cu un număr redus de semnificaţii.
Selectarea cuvintelor din lexicul literar uzual se face în funcţie de capacitatea lor de a exprima o
noţiune ştiinţifică generală sau de a denumi o clasă de obiecte, fenomene etc. Acest fapt explică
prezenţa frecventă a cuvintelor cu sensuri abstracte şi generalizatoare.
Lexicul specializat își are originea în istoria procesului de producţie, atunci când apar idei şi
se creează obiecte noi, pentru care nu există încă denumiri. În acele condiţii, activitatea profesională
este în permanenţă însoţită, în plan lingvistic, de apariţia unor elemente lexicale formate prin
intervenţia conştientă a omului în dezvoltarea naturală a limbii. Lexicul de specialitate trebuie învăţat
în mod special, pentru că buna cunoaştere a lexicului uzual nu este suficientă, nu presupune
înţelegerea adecvată a unui text specializat.
Lexicul limbajului ştiinţific, deşi este destul de nenumeros, este comun (o bună parte din el)
pentru texte ce se referă la diverse domenii ale ştiinţei şi tehnicii. Dar îmbinarea acestor cuvinte nu
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este liniară – ea se poate repeta în diferite texte dar poate şi varia în funcţie de apartenenţa la un
domeniu sau altul. În plus, într-un text cu limbaj specializat se prezintă o terminologie aparţinând
unui domeniu concret şi care nu se utilizează şi în alte discipline. De asemenea, şi în cazul însuşirii
limbajului de specialitate este importantă cunoaşterea unor construcţii morfo-sintactice, nu doar a
unor termeni izolaţi.
Lexicul ştiinţific general cuprinde termeni cu una sau mai multe semnificaţii, care
funcţionează într-un domeniu sau în ansamblul domeniilor specializate. Termenii din această
categorie sunt purtătorii informaţiei larg utilizate, ei exprimă noţiuni speciale, cu un profil larg şi sunt
corelaţi cu fenomene, procese etc. din diverse domenii ale realităţii înconjurătoare. Ei reprezintă
fondul noţional ştiinţific de bază şi, nu întâmplător, au o frecvenţă foarte ridicată [1].
Lexicul terminologic este alcătuit din termeni ce se grupează în diverse nomenclaturi şi
terminologii, fiecare dintre ele corespunzând unui sistem de noţiuni specifice pentru o ştiinţă, şcoală
etc. Termenul este unitatea de bază a acestor sisteme; el exprimă noţiuni sau denumeşte concepte
ştiinţifice teoretice, fenomene, procese, instrumente etc.
Autorii de specialitate M. Bocoș, I. Avram, H. Catalano, E. Someșan, vorbesc de patru faze
ale învățării, cu valabilitate și în procesul de însușire a noțiunilor lexicale [2]:
•

faza de receptare începe printr-o etapă de inițiere, continuă cu etapa de înregistrare a

informației și de percepere activă a noțiunii, respectiv, a familiarizării conștiente a elevului cu
fenomenul dat. În însușirea noțiunilor de bază, aspectul de limbă semnalat se realizează fie prin
izolare, fie prin sublinierea noii noțiuni dintr-unul sau mai multe texte date, pentru a se trece la analiza
ei. Traseul inițiere – înregistrare – familarizare duce la fixarea unor „reprezentări lingvistice”. Ca
atare, faza are un caracter preponderent intuitiv. Urmează etapa analitică a distingerii planului lexical
de cel logic. Prin relevarea caracteristicilor noilor noțiuni, elevii sunt conduși să atribuie o valoare
lexicală cuvântului în sine considerat ca unitate formală a limbii, cu anumite relații, în funcție de
context, ci nu obiectului semnalat prin acel cuvânt.
•

în faza de însușire, prin operațiile gândirii se ajunge la generalizarea și consolidarea

fenomenului lingvistic prin însușirea regulilor și definițiilor. Aici este problema importantă: regulile
și definițiile nu se memorează automat, mecanic, ci prin înțelegerea logică a elementelor componente,
a sensurilor active ale grupurilor de expresii care compun definiția sau regula.
•

faza de stocare a cunoștințelor lexicale derivă intrinsec din faza anterioară, memoria elevilor

înregistrând clar, logic, conștient toate aceste informații împreună cu posibilitatea de operare
gramaticală.
•

procesul se încheie cu faza de actualizare, respectiv cu faza operării superioare cu noțiunile

de limbă însușite. Noțiunile fiind conștientizate, în relație logică, elevii le vor aplica în diferite
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exerciții, compuneri, în clasă sau acasă, totul conform logicii didactice de la simplu la complex, de la
ușor la greu.
Predarea concentrică la tema Lexicul conform Curriculumului LLR în baza competenței specifice
5. Aplicarea elementelor de construcție a comunicării în mesajele emise, manifestând tendințe de
conduită autonomă este sisteatizată în tabelul 1
Tabelul 2. Conținuturi curriculare la tema Lexicul [3]
Clasa I
Lexicul

Clasa a II-a

Clasa a III-a

Clasa a IV-a

•

Lexicul

Lexicul.

Lexicul

Cuvântul și sensurile Cuvântul şi sensurile Cuvântul. Sinonime. Îmbogăţirea
lui.

Antonime.

lui.

Cuvinte

cu

sens Cuvinte

cu

vocabularului:

sens Sens propriu, sens sinonime, antonime.

asemănător, cu sens asemănător/opus.

figurat.

Cuvinte

opus

Familii de cuvinte.

propriu şi figurat.

Câmp lexical

Familii de cuvinte.

Sens

propriu/sens

figurat.

cu

sens

Câmp lexical

Familii de cuvinte.

Formarea noţiunilor lexicale se poate realiza în baza unui text, în majoritatea cazurilor, parcurgând
un traseu inductiv. V. Goia prezintă cele patru etape/ faze ale procesului formării noţiunilor lexicale[4,
p.15]:
faza familiarizării conştiente a elevului cu fenomenul dat are un caracter intuitiv, fixarea

a)

unor „reprezentări lexicale” realizându-se prin intuirea fenomenului lexical prin mai multe exemple
concrete;
•

Se citește textul;

•

Se adresează două întrebări despre mesajul textului sau chiar cuvintele necunoscute;

•

Concentrarea asupra fenomenului lexical.
b) faza distingerii planului lexical de cel logic este o fază analitică, în care „elevii sunt conduşi

să atribuie o valoare lexicală nu obiectului semnalat, denumit prin cuvânt, ci cuvântului însuşi ca
unitate formală a limbii”;
c) faza însuşirii regulilor şi a definiţiilor: apelând la operaţiile gândirii (analiză, comparaţie,
clasificare, generalizare, sinteză) se ajunge la „generalizarea şi consolidarea fenomenului
gramatical”;
•

Formularea unei concluzii de către elevi;

•

Utilizarea terminologiei corecte ( din manual sau dictată de învățător );
d) faza operării superioare cu noţiunile de limbă însuşite este faza aplicării cunoştinţelor

lingvistice dobândite „în exerciţii, compuneri în clasă sau acasă”.
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Elevii nu trebuie să reproducă definiții și reguli gramaticale, ei trebuie să valorifice viziunea
comunicativ-pragmatică a curriculumului școlar, să abordeze funcțional și aplicativ elementele
studiate. Activitățile din domeniul limbii sunt foarte importante în comunicarea curentă, elevii sunt
obișnuiți treptat, cu transferul cunoștințelor dobândite în comunicarea cotidiană
Începând cu clasa I se utilizează diverse modalități de îmbogățire a lexicului. Realizarea
hărţilor lexicale presupune reunirea cuvintelor într-o singură hartă prin deverse combinări Expresiile
plastice au calitatea de a extinde reprezentările, de exemplu „zăpadă albă ca spuma laptelui”, „cojocul
gros al zăpezii” sau „cuşme de omăt” etc.
Listele lexicale sunt reţele prestructurate, caracterizate de reprezentări ordonate vertical. Lista
lexicală poate avea ca punct de pornire o„constelaţie” din care fiecare elev va selecta, pe câteva
categorii, elementele considerate importante sau poate fi propusă, de la început, de învăţător [6, p.50].
Banca lexicală este, spre deosebire de celelalte tipuri de reţele, o structură în acelaşi timp ordonată
şi largă; realizarea ei se întinde pe durata unui semestru sau an şi constă în reveniri succesive, în
completări şi eventuale restructurări. Nucleul îl reprezintă un singur tip de text –naraţiunea, ce
dictează, prin trăsăturile sale definitorii, configuraţia reţelei. Astfel, o bancă lexicală a naraţiunii va
avea un tabel structurat în funcţie de momentele subiectului, iar banca lexicală a portretului va
cuprinde două paliere – portretul fizic şi moral.
Lucrul cu dicţionarul: Dicţionarele sunt un ajutor nepreţuit în procesul de însuşire conştientă a
limbii. Dicţionarele explicative precizează elementele lexicale și prezintă sensurile, structura
semantică a cuvintelor unei limbi.
Exemplu de cuvinte din Abecedar, ediția 2020
Penet - totalitate a penelor din coada unei păsări
crudități - fructe, legume proaspete, verdețuri
sidef - materie dură, albă, lucioasă și cu irizații, care formează stratul interior al cochiliei unor
scoici, folosită la confecționarea unor obiecte ornamentale, de podoabă.
O altă modalitate de explicare a cuvintelor este prezentarea obiectului
Exemplu: cuvântul penet prin prezenatrea imaginii
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Cuvântul sidef prin descriere și prin prezentarea imaginii.
Sideful este o materie albă cu irizații, de consistență dură, produsă de unele moluște ca strat
interior al cochiliilor. Din sidef este făcut de asemenea stratul exterior al perlelor.

O metodă frecventă în cadrul lecțiilor de limba română este metoda exercițiul, care se prexintă
sub diverse aspecte:
•

Identificați însuşirile unor obiecte, fiinţe (drum – lung, îngust, lat, mare, pietruit, de ţară,
obositor, drept);

•

Formați familia lexicală a cuvântului (pădure – pădurar, pădurice, pădurişte);

•

Alcătuiți câmpul lexical al cuvântului propus (şcoală - elevi, învăţători, clase, rechizite, ore,
clopoţel);

•

Selectați cuvinte-acţiuni pentru cuvântul propus (elevul – scrie, citeşte, cântă, desenează,
povesteşte), determinăm şirul de cuvinte cu același sens pentru cuvântul dat (elev – şcolar,
discipol, învăţăcel, ucenic);

•

Enumeră ceea ce poate fi frumos (floare, om, pom, caiet, grădină);

•

Gășiți pentru fiecare cuvânt câte un cuvânt cu același sens care să înceapă cu litera ,,t”:
gingăşie – tandreţe; frică – teamă; comoară – tezaur; amărăciune – tristeţe;

•

Grupați cuvintele apropiate după sens în coloniţe separate: enorm, imens, graţios, frumos,
colosal, splendid, fermecător, gingaş, încântător;

•

Înlocuiți expresiile date printr-un cuvânt:
a face o casă – a construi; a face o problemă – a rezolva;
a face un avion din hârtie – a confecţiona; a face mâncare – a prepara;

•

Alcătuiți cuvinte care încep şi se termină cu literele: p – s (popas, parastas), u – c (cuc, cojoc,
cozonac), a – t (aluat, acobat),; cu silabele: pa – da (paparuda, parada), di – ţa (dimineaţa,
diferenţa), co – ra (comoara, corăbioara) etc.

•

Găsiți cele mai frumoase însuşiri pentru cuvântul ,,pădure” (fermecătoare, îngândurată,
obosită, căruntă, adâncă, ruginie, mută, tristă, veselă, ospitalieră etc.);

•

Alcătuiți comparaţii cu cuvântul ,,codru” (codrul ca un voinic, codrul ca o pată verde, ca o
mare ruginie);
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•

Asociați noţiunile: ploaie (ropot, murmur, şuvoaie, răcoare); păsări (zbor, tril, înălţime, aripi,
cuib);

•

Creați ghicitori. Chiar dacă nu sânt în versuri, constituie o activitate plăcută, interesantă şi
distractivă, precum şi instructivă: Scrii pe ea, dar nu-i caiet. (tabla) Ţine de cald, dar nu-i
haină. (zăpada). Spală toate hainele, dar nu e mama. (maşina) Are coarne, dar nu-i bou/ n-are
picioare, dar nu e şarpe. (melcul).

La lecțiile de limba română se realizează exerciţii de cultivare a limbii literare, accentul cade pe
însuşirea limbii române ca instrument de comunicare, pe aplicarea în practică a normelor exprimării
orale şi scrise. Se ştie că mesajul transmis prin limbaj reprezintă, pe de o parte, aspectul oficial şi
normativ al limbii, iar pe de altă parte, este expresia individului, a particularului.
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RECEPTAREA TEXTULUI LITERAR ÎN CLASA A II-A
Garpaniuc Tatiana, masterandă,
Facultatea Pedagogie, UST
Literatura reprezintă o sursă inepuizabilă de experimentare nemijlocită a realităţii. Ea oferă
elevilor posibilitatea de exersare a capacității de exprimare, de îmbogățire și activizare a fondului
lexical, de formare a deprinderilor de vorbire fluentă, logică, închegată, folosind structuri gramaticale
corecte din punct de vederea al normelor lingvistice.
Una dintre cerinţele obiective ale societăţii contemporane este dezvoltarea adecvată a
personalităţii umane în spiritul ELA și anume formarea cititorului cult.
Prin intermediul lecturii, elevii din ciclul primar pot distinge diferite tipuri de texte literare,
iar aceasta devine o practică sistematică la acest nivel de studiu, însă simpla citire a textelor din
manual nu contribuie la sporirea capacităţii operatorii şi de transfer a noțiunilor, sunt necesare și alte
elemente pentru a-l ajuta pe elev să înţeleagă mesajul textului parcurs şi să descopere ce poate el
valorifica din actul citirii/lecturii.
Activitatea de lectură a textelor desfășurată în temeiul acestei interpretări antrenează, într-un
proces complex și continuu de interacțiune, gândirea reflexivă, proprie creației-receptării în literatură
și artă, și gândirea determinativă, caracteristică cunoașterii științifice și celei empririce. Dezbaterile
asupra textului pot lua variate forme de discuție ghidată, care îi vor permite învăţătorului să
evidențieze cunoașterea detaliilor de conținut și înțelegerea legăturii dintre evenimente și realități.
Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral îl obligă pe învăţătorul claselor primare
să cunoască cele mai eficiente metodologii de lucru şi moduri de aplicare a acestora în baza textului,
conform principiului accesibilităţii şi al sistematizării în procesul de predare-învăţare-evaluare.
Receptarea presupune capacitatea de a vedea întregul ca o totalitate a părţilor componente şi
este alcătuită din trei faze:
1. un cuantum de senzaţii consolidate şi încorporate într-un „grup” în virtutea legilor atenţiei şi
principiilor speciale ale conexiunii senzoriale;
2. imaginile experienţei anterioare care suplimentează senzaţiile;
3. semnificaţia. [6, p. 26]
Receptarea textului trebuie să includă toate nivelele de realizare a operei de la receptare
stilistică, la motive şi imaginea artistică integratoare, la conţinutul ideo-afectiv şi determinarea lui
istorico-socială.
În principiu, receptarea unui text literar trece prin trei faze [4]:
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descifrarea textului în care se clarifică sensul unor cuvinte/expresii/ locuțiuni, a unor cuvinte-

I.

cheie, a unor sintagme etc. În situația textului liric, se vor identifica elementele de versificație/ de
prozodie, secvențele poetice, mărcile lexico-gramaticale ale prezenței acestuia în textul dat etc.
faza mimetica este cea a receptării emoționale, intuitive a textului, în care se pune accentual

II.

pe semnificații specifice, sugestie a unor cuvinte/ construcții/ secvențe/ imagini și procedee artistice/
idei etc..
III.

faza estetică este cea în care se realizează o privire sintetica asupra textului. Este o receptare

a textului prin punerea în relație a ideilor textului cu mijloacele artistice, interpretarea
semnificațiilor textului și exprimarea de opinii despre acestea, motivarea/ argumentarea unor idei
sau a unor situații/ comportamente/ atitudini și reacții ale personajelor, descifrarea și interpretarea
mesajului operei/ fragmentului etc.
Pentru a recepta un text literar, elevul trebuie să pătrundă în conținutul lucrării, să intre în dialog
cu textul, să explice punctul de vedere.
Niveluri ale receptării textelor orale si scrise:
•

nivelul fonetic – pronunția corectă/ incorectă a cuvintelor, hiat, diftong, triftong, accentul, ton,
pauză, intonaţie.

•

nivelul lexico- semantic – legat se sensul cuvintelor (propriu, figurat, sinonime, antonime, etc.;
mijloace de îmbogățire a vocabularului, locuţiuni şi expresii, câmpuri și familii lexicale)

•

nivelul morfologic – observarea părților de vorbire prezente în text (substantive, adjective,
verbe) și a rolului lor, elemente de acord gramatical, elemente de relație mărci ale
subiectivității autorului

•

nivelul sintactic – face referire la relațiile între cuvinte, la construcții specifice (exclamative,
interogative, anacolut), topică, paranteze, elipse, apoziții etc.

•

nivelul stilistic (expresiv) – specific textelor literare (în opoziție cu alte texte: anunțuri,
articole, texte științifice etc.) redă emoția, trăirea, semnificația adâncă a textului, realizânduse prin figuri de stil, imagini artistice, sensuri denotative, versificație;

•

nivelul ortografic și de punctuație – scrierea corectă a cuvintelor, scrierea cu majusculă,
despărţirea cuvintelor în silabe, folosirea corectă și rolul semnelor de ortografie şi de
punctuaţie.
Studiul textului literar se subordonează unor principii de receptare pentru că nu există “o

modalitate şablon”, ci numai “un cadru adaptat” structurii specifice a fiecărei opere literare:
• principiul “diferenţierii”: fiecare text trebuie să fie receptat în unicitatea lui;
• principiul “analizei simultane a relaţiei dintre conţinut şi expresie”;
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• principiul “participării active a elevilor”: fiecare receptor de literatură îşi creează în minte un

model al său, diferit de al celorlalţi [5, p 62].
Experimentul pedagogic s-a desfășurat în trei etape: experimentul de constatare, de formare, de
control.
Scopul experimentului de constatare a fost stabilirea capacităților de receptare a textului literar
de către elevii din clasa a II-a.
Rezultatele obţinute la etapa dată a cercetării le-am repartizat conform calificativelor
Tabelul 1. Caracteristica calificativelor
Calificative
Suficient

Poate să răspundă la întrebări simple cu condiţia să fie ajutat la formularea unui
răspuns, utilizând un repertoriu elementar de cuvinte şi expresii, posedă un minimum
de cuvinte şi expresii uzuale din text; reuşeşte să se exprime în cadrul unei sarcini
simple şi obişnuite; nu poate expune punctul de vedere.
Face faţă unui număr limitat de întrebări simple şi directe pe baza textului,

Bine

reproducând mici enunţuri sau cuvinte din text; stăpâneşte un vocabular suficient
pentru a se exprima pe marginea textului, cu toate acestea se mai produc mici erori,
când e vorba de exprimare a unui gând mai complex; îşi exprimă parţial punctul de
vedere.
Foarte bine Poate să răspundă la întrebări fară a se limita la simpla reproducere, parafrazând
simplu mici pasaje scrise, folosind cuvintele din text, stăpâneşte un vast repertoriu
lexical de expresii ce-i permit să argumenteze mesajul textului, îşi expune pe scurt
opiniile, prezentând explicaţii potrvite.

Tabelul 2. Niveluri de receptare a textului
Calificative

E.E. – cl. II ,,A”
nr. de elevi

nr. de %

E.C. – cl.II ,,B”
nr. de elevi

nr. de %

Foarte bine

6

30%

5

22.72%

Bine

8

40%

10

45.45%

Suficient

6

30%

7

31.81%

Receptarea textului se reduce nu numai la formularea întrebărilor și a răspunsurilor scurte, dar
și la identificarea mesajului, formulării punctului de vedere. Ei au întâlnit dificultăţi și la elaborarea
enunțurilor cu diverse sensuri ale cuvintelor.
Prin abordarea analitică a întrebărilor examinate, am constatat următoarele:
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•

elevii au tendinţa de a aştepta ajutorul învăţătorului în ceea ce priveşte rezolvarea sarcinilor;

•

elevii au întâlnit dificultăţi în exprimarea şi argumentarea părerii proprii, chiar și la răspunsuri
în baza întrebărilor;

•

elevilor le vine greu să formuleze întrebări coerente în baza textului narativ;

•

elevii trebuie antrenaţi în a-şi expune gândurile, ideile şi sentimentele, în sintentizarea
informaţiilor din text.

Pe parcursul următoarelor lecţii pentru înlăturarea lacunelor, am decis ca la lecțiile de limbă şi
literatură română să includ activităţi practice concrete care vor contribui mai eficient la receptarea
textului literar.
Una dintre condiţiile subiective ale receptării operei literare este stimularea interesului elevilor,
care presupune concentrarea atenţiei receptorului asupra obiectului („Ce comunică textul?”, „Despre
ce este el?”).
Prelectura textului, care urmărește trezirea interesului elevilor pentru textul care va fi predat
prin diverse tehnici: alcătuirea unei povestiri în baza cuvintelor-cheie, în baza unui tablou sau a unei
imagini, ghicitori, poezioare scurte, conversație, etc.
•

Cine este Guguță?

•

Ce știți despre el?

Subiectul lecției: „Școala lui Guguță”, după Spridon Vangheli. Receptarea textului. Clasa a II-a
Anunțarea titlului textului și a autorului. Prezint elevilor date sumare despre autor, apelez la
tehnica Reportajul.
Tabelul 3. Tehnica Reportajul literar
Azi veți afla scurte date biografice
despre scriitorul Spridon Vangheli.

Născut la 14 iunie 1932, Grinăuți, județul Bălți;

-Când și unde s-a născut Spridon
Vangheli?
-Unde a învățat?

- Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chișinău.

-A scris doar pentru copii?

-Da

-Ce a iubit mult în viață ?

- A iubit mult cartea.

-Ce lucrări a scris pentru copii?

- „Isprăvile lui Guguță”,
„Steaua lui Ciubotei”,
„Isprăvile lui Guguță”

Explicarea cuvintelor necunoscute prin diferite procedee: imagini, includerea cuvântului necunoscut
în enunț, prezentarea obiectului în fața elevilor etc.
Din text cuvântul neunoscut: uliță-- - drum
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Fiind explicată expresia: „a nu-și vedea capul de trebi”, solicit elevii s-o includă în propoziții proprii.
Lectura – model a textului de către elevi.
Citirea integrală a textului. Trei sau patru elevi care au formate deprinderea unei citiri corecte și
coerente, sunt solicitați să citească textul în întregime.
Explicarea cuvintelor. În această etapă explic cuvintele necunoscute, care au apărut în timpul lecturii:
veste -știre, strai - veșmânt.
Prima relectură și comprehensiunea textului.
Întrebări privitoare la conținutul textului pentru a verifica gradul de înțelegere a textului.
a) Numește personajele/eroii textului.
b) Spune ce fac personajele. Tata...
Meșterul... Era în pauză...
c) Ce rugăminte a avut Guguţă?
d) Cine erau vizitatorii școlii?
e) Unde are loc acţiunea din text?
f) În ce anotimp au loc evenimentele din text? Convinge-mă.
Recitirea textului folosind diverse tehnici (în lanț, selectivă, pe roluri, ecou etc.) La acest moment
elevii sunt deja familiarizați cu conținutul textului și își îndreaptă atenția spre actul citirii.
Următoarele relecturi, analiza și interpretarea textului
Citirea pe fragmente și analiza lor. Fiecare fragment este citit cu voce de către elev, după
lectură realizez analiza fragmentului citit.
•

Formulează o întrebare care să-și găsească răspunsul în text, pornind de la cuvintele cine, ce.

•

Citește fragmentul de text care te-a impresionat cel mai mult. Ce anume ți-a plăcut?

Postlectura
Exerciții de reproducere a conținutului textului. Povestesc textul conform planului.
Personajul principal este …
•Acţiunea se desfăşoară (unde?) …
• M-a impresionat momentul când …
• Sunt curios/curioasă să aflu dacă ….
• Aş vrea/n-aş vrea …
• Sunt convins/convinsă că …
• Dacă aş putea, aș …
• Mă bucur enorm atunci când …
Citirea de încheiere (selectivă, ștafetă, cronometrată, pe roluri, expresivă).
Activități creatoare Aplicând teoria inteligenţelor multipe a lui Gardner se abordează textul dintr-o
perspectivă pluralistă, transdisciplinară.
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1.Grupa scriitorilor (inteligenţa verbal- lingvistică+interpersonală). Realizaţi povestirea în lanţ a
textului.
2.Grupa matematicienilor (inteligenţa logico-matematică). Adresaţi cât mai multe întrebări pentru
propoziţia ,, Într-o zi, când Guguță era în pauză, iată că și directorul școlii deschide portița să vadă
și el cum e în banca lui Guguță.”.
3.Grupa

actorilor

(inteligenţa

corporal-kinestezică+interpersonală)

Înscenaţi

fragmentul

corespunzător ideii: ,, Cum auzea clopoțelul școlii, Guguță își lua pălăria de pe cap, se așeza în
bancă și își făcea temele.”, folosind gestul, mimica şi replicile adecvate rolurilor.
4.Grupa naturaliştilor (inteligenţa naturalistă). Enumeraţi câteva elemente ale școlii lui Guguță.
5.Grupa creatorilor (inteligenţa intrapersonală ) Scrieţi un bilet unui coleg prin care îl informaţi
despre concursul „Cea mai interesantă carte”, care va avea loc în şcoală.
A treia etapă a experimentului o constituie experimentul de control, care reprezintă o etapă de
evaluare a capacității de receptare a textelor literare. A fost aplicat un test ca și în experimentul iniţial,
fiind testaţi cei 42 de elevi. Elevii au fost repartizați conform nivelului de receptare a textului.
Tabelul 4. Rezultatele elevilor la experimentul de control
E.E. – cl. II ,,A”

Calificative

nr. de elevi

nr. de %

E.C. – cl.II ,,B”
nr. de elevi

nr. de %

Suficient

3

15%

4

18.18%

Bine

9

45%

10

45.45%

Foarte Bine

8

40%

8

36.36%

60%
40%
20%
0%
foarte bine

bine
E.E. – cl. II ,,A”

suficient

E.C. – cl.II ,,B”

Figura 2.Rezultatele experimentului de control
Compararea datelor în experimentul pedagogic sunt prezentate în tabelul 5

Tabelul 5. Rezultatele experimentului pedagogic

foarte bine

E.E. – cl. II ,,A”

E.C. – cl.II ,,B”

nr. de elevi

nr. de elevi

nr. de %

30%

40%
500

22,72%

nr. de %
36,36%

bine

40%

45%

45,45%

45,45%

suficient

30%

15%

31,81%

18,18%

50%
0%
E.E. – cl. II ,,A”

E.C. – cl.II ,,B”
foarte bine

bine

suficient

Figura 3. Rezultatele experimentului pedagogic
În clasa experimentală putem observa rezultate cu adevărat îmbucurătoare. Elevii au dat
dovadă de realizare a saricinilor privind receptarea textului. Strategiile didactice au contribuit eficient
la decodificarea, interpretarea și receptarea textului literar, ceea ce pe viitor, cu siguranţă, că le va
facilita procesul de înțelegere a mesajului textului literar. Străduindu-ne să-i învăţăm pe elevi a vorbi
corect, a formula clar ceea ce au de spus, îi ajutăm să ducă o viaţă socială corespunzătoare cerinţelor
epocii moderne.
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EDUCAŢIA MORALĂ A ELEVILOR DE VARSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ ÎN
CADRUL INSTRUIRII
Haruța Augustina, studentă,
Facultatea Pedagogie, UST
Dezvoltarea actuală a științei, tehnicii și culturii exercită o influență continuă asupra omului,
resimțindu-se tot mai mult nevoia de îmbunătățire a aspectului său moral. Importanța educației morale
constă în crearea unui cadru adecvat interiorizării componentelor moralei sociale în structura
personalității morale a elevului, elaborarea și introducerea profilului moral, ținând cont de normele
impuse în societate. Astfel educația morală tinde spre formarea individului ca subiect moral, subiect
ce gândește și acționează în spiritul cerințelor și exigenților morale, sociale, a idealului, a valorilor, a
normelor și a regulilor pe care ea le deține.
Aspectul formării culturii morale la elevii de vârstă şcolară mică este reflectat în lucrările
ştiinţifice a cercetătorilor: Jinga I., Iosifescu V., Răduţ-Taciu R., Patrascu D., Ţurcan T., Golu P.,
Zlate M., Călin M., Cojocaru V., Cuzneţov L., Panico V., Munteanu T., Suhomlinski V. ş. a.
Realizarea educației morale este un lucru pe cât de util, pe atât de complicat. Util, deoarece
angajarea socială a individului în realizarea idealului vieții, construirea relațiilor cu lumea stau sub
semnul moralității. Complicat, deoarece rezidă în tentativele omului de a accepta morala socială; de
a transforma principiile, normele, regulile, valorile morale ale societății în subiectivitate angajată, în
convingeri și atitudini morale care să formeze un tandem cu morala socială.
Morala există în viața societății ca un fapt empiric observabil, un fapt perceput de orice grup
uman prin regulile care delimitează ceea ce este permis de ceea ce este respins, ceea ce poate fi aprobat
de ceea ce nu poate fi aprobat. Regulile se impun individului ca aceeași forță ca și necesitatea
materială. De asemenea, autonomia morală rezidă, înainte de toate, în faptul de a acționa în
conformitate cu regulile a căror justificare rațională se cunoaște [12, p. 238].
Termenul de moralitate desemnează măsura în care comportamentul indivizilor și
colectivităților corespunde principiilor și normelor morale existente într-o anumită societate, gradul
în care membrii colectivității au asimilat și practică normele și prescripțiile moralei din societatea
respectivă.
Educația morală constă în activitatea pedagogică a normelor, principiilor, valorilor morale
specifice unei societăți istoric determinate în vederea formării de atitudini, sentimente, convingeri,
comportamente, deprinderi și obișnuințe morale, a trăsăturilor morale de personalitate. În perspectivă
pedagogică, educația morală reprezintă activitatea de formare/dezvoltare a conștiinței morale a
personalității umane, proiectată și realizată la nivel teoretic și nivel practic.
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Cultura morală este generată de natura tuturor atitudinilor ce se stabilesc între om și realitatea
înconjurătoare (față de sine însuși, de alți oameni, de societate, de muncă și învățătură, față de
produsele materiale și spirituale ale societății etc.). Aceste tipuri de atitudini se trăiesc în modul lor
specific și generează în conștiința personalității motivele morale de activitate și comportare.
Dezideratele educației morale reies din obiectivele educației morale: formarea conștiinței
morale și formarea conduitei morale.
Formarea conștiinței morale include elementele componente: dobândirea de cunoștințe morale
– instruirea morală urmărește să-l inițieze și să-l informeze pe elev asupra conținutului și cerințelor
valorilor, principiilor, normelor, priceperilor, regulilor morale, a modului în care el va trebui să se
comporte într-o situație dată; formarea de convingeri și sentimente morale, a trăsăturilor de voință.
Formarea conduitei morale se referă la transpunerea continuă a cunoștințelor morale în fapte,
deprinderi și obișnuințe și reprezintă obiectivarea conștiinței în fapte și acțiuni concrete. Deprinderile
sunt componente automatizate ale conduitei, ce se formează ca răspuns la anumite cerințe care se
repetă în condiții relative identice. Obișnuințele morale implică în plus faptul că acțiunile
automatizate au devenit o trebuință internă. Prin deprinderile și obișnuințele de comportare morală se
realizează concordanța dintre conștiința morală și conduita morală. Tot în sfera conduitei sunt incluse
și manifestările trăsăturilor pozitive de caracter. Acestea sunt considerate ca forme stabile de
comportare morală.
Principiile educației morale concentrează normele și regulile de acțiune valabile în orice situație
de proiectare, realizare și dezvoltare a obiectivelor, conținuturilor și metodologiilor specifice asumate
într-un context pedagogic determinat. Exprimă cerințele funcționale ale domeniului la nivelul
condițiilor optime necesare pentru reușita deplină a educației morale.
Pot fi evidențiate următoarele principii generale ale educației morale [12]:
1. Principiul corespondenței pedagogice dintre teoria morală și practica morală;
2. Principiul valorificării resurselor și a disponibilităților pozitive ale personalității umane
în vederea eliminării celor negative;
3. Principiul unității și al continuității axiologice între toate formele de proiectare,
realizare și dezvoltare a educației morale;
4. Principiul diferențierii educației morale în funcție de determinările sale particulare și
individuale.
Esența educației morale este concentrată în plan axiomatic la nivelul primului principiu care
evidențiază corespondența pedagogică necesară între teoria morală și practica morală. În termeni
filozofici, este exprimată corelația necesară între dimensiunea obiectivă și cea subiectivă a educației
morale. Dimensiunea obiectivă, de natură axiologică și sociologică, este exprimată, pe de o parte,
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prin norme și valori morale, iar pe de altă parte, prin tradiții morale; cea subiectivă, de natură
psihologică, este realizată prin acțiunile morale susținute afectiv și motivațional.
La vârsta școlară mică educația morală este condiționată de nivelul dezvoltării psihice a
elevilor. Preocupându-se de această problemă J. Piaget [11] a delimitat în perioada copilăriei două
stadii: stadiul realismului moral și stadiul cooperării.
Stadiul realismului moral cuprinde elevii până în jurul vârstei de 7-8 ani. În această perioadă,
relația dintre copil și adult prezintă un caracter unilateral, în sensul că de la adult pornește obligațiile
și legitățile, iar copilul execută tăcut, recunoscând în adult o autoritate incontestabilă.
În acest stadiu, copilul nu înțelege scopul normelor, primește și respectă normele impuse fără să le
analizeze. Tot atunci se pun bazele conduitei morale. În această perioadă este necesar ca adultul să
formuleze corect cerințele și să organizeze programul zilnic al copilului. I. Nicola spune că
„supunerea și ascultarea se întemeiază pe afecțiune și teamă. Afecțiunea este expresia recunoașterii
autorității persoanei adulte ce întruchipează regula (porunca), iar teama este reacția față de autoritatea
adultului” [8, p. 61].
Adulții oferă spre imitație exemple morale care conduc la formarea deprinderilor de
comportament. Treptat nevoile elevilor evidențiază calitățile morale, le pulsează din interior. Elevul
învață programul de lucru, regulile grupului din care face parte, respectă mesele principale ale zilei,
unde are voie și unde nu are voie să se joace, care sunt regulile de igienă elementare. Regulile nu sunt
impuse forțat ca un regulament, ele vin din interior ca răspuns afectiv la comportamentul adultului
față de copil. Regulile sunt transformate în calități morale. Astfel încep să apară primele semne ale
conștiinței morale sub formă de sentimente morale și estetice, intensificându-se mai ales nuanțarea
lor. Sentimentele se dezvoltă mai ales în relațiile elevului cu ceilalți elevi, cu persoanele cele mai
apropiate și dragi. Permanent relațiile vor fi însoțite de emoții, de trăiri care vor fixa impresiile
emanate de sentimente în conștiință. Se inițiază primele atitudini selective aprobative sau
dezaprobative față de faptele și întâmplările morale care se nasc prin intermediul acestora. Prin
activitățile directe elevul începe să observe atitudinile celor din jur față de faptele și atitudinile morale,
înțelege ce are și ce nu are voie să facă, ce le este permis și ce nu le este permis, deci analizează
criteriile de apreciere a faptelor morale. Îmbinarea experienței morale cu primele elemente de
conștiință morală vor iniția conduita morală.
Stadiul cooperării este specific vârstei cuprinse între 7 și 12 ani. Caracteristic stadialității
cooperării este că acum impunerea nu mai este unilaterală, ci mutuală. Din această perspectivă
normele și regulile morale sunt mobiluri interne ale conduitei. Fiecare individ acționează așa cum îi
dictează conștiința, în virtutea unor tendințe interne, a unor evenimente care l-au marcat de-a lungul
timpului. „Constrângerea prin intermediul regulilor și normelor exterioare încetează de a fi o forță în
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sine, ea punându-și amprenta asupra conduitei numai în măsura în care reușește să declanșeze și să
stimuleze resorturile interne ale conștiinței morale individuale” [8, p. 62].
La această vârstă, elevul se asociază cu personajele de poveste, își aleg eroi și modele, trăiește
intens acțiunea morală în care este implicat, așa apar sentimentele morale. Elevul are capacitatea de
a discerne ce este bine de ceea ce este rău, corect de ceea ce este incorect, moral de ceea ce este
imoral.
Educația morală are următoarele conținuturi: reguli de comportare în societate; atitudinea față
de plante, animale și mediul înconjurător; securitatea personală; însușiri de hotărâri și caracter;
educația patriotică; drepturile și îndatoririle elevului. Principalele categorii de activități didactice
sunt: activitățile din cadrul domeniilor experiențiale, din cadrul activităților liber alese, dar și din
cadrul activităților de dezvoltare personală. Câteva exemple de comportament neadecvat, efectuat de
personajele: Iedul cu trei capre, Măgărușul încăpățânat, Ionică mincinosul, în general, personajele
pozitive, Cenușăreasa, Fata moșului, pot îndemna elevii la respectarea normelor morale. Prin diferite
metode și procedee: lectura după imagini, povestirea, repovestirea, jocuri de rol, jocuri de atenție,
dramatizări, cu ajutorul lor elevii identifică calitățile morale ale personajelor și se asociază cu acestea.
Treptat, își dau seama că pot fi cuminți, buni, ascultători, atenți.
Metodele de educație morală:
1. Convorbirea morală – un dialog sau o discuție între pedagog și elevi prin care se urmărește
clarificarea cunoștințelor morale concomitent cu declanșarea de trăiri afective din partea elevilor. Se
disting convorbiri organizate și convorbiri ocazionale. Convorbirile organizate – se desfășoară cu
întreaga grupă, urmărindu-se precizarea unor reguli privitoare la comportarea elevilor de vârstă
școlară mică. Convorbirile ocazionale – se desfășoară cu grupuri de elevi sau individual.
2. Povestirea morală – constă în relatarea și prezentarea, într-o formă atractivă, a unor
întâmplări, fapte reale sau imaginare, cu semnificații morale, oferind elevilor prilejul de a desprinde
anumite concluzii în legătură cu comportarea lor.
3. Exemplul – se bazează pe intuirea sau imaginarea unor modele ce întruchipează fapte și
acțiuni morale.
4. Exercițiul moral – constă în executarea sistematică a unor fapte și acțiuni, în condiții relative
identice, cu scopul formării deprinderii și obișnuințelor de comportare morală, al elaborării și
sistematizării trăsăturilor de voință și caracter implicate în atitudinea și conduita morală a elevului.
Această metodă presupune două momente principale: formularea cerințelor și exersarea propriu-zisă.
5. Povața – metodă ce se bazează pe valorificarea experienței morale a omului, sedimentată în
proverb, cugetări, maxime etc., în vederea formării conștiinței morale a elevilor. „Seamănă la tinerețe,
ca să ai la bătrânețe”.
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6. Lauda – o formă elementară de succes, iar aceasta înseamnă o reușită, o realizare. A lăuda
înseamnă a vorbi de bine pe cineva și poate fi confidențială și publică.
7. Sancțiune morală – o metodă de educare a deprinderilor și obișnuințelor morale de
comportament și se prezintă ca experiența neplăcută, consecință a unei vine morale. Scopul ei este să
prevină sau să avertizeze, să îndrepte ori să schimbe diferitele motive ale unor manifestări negative
de comportament.
8. Reflecția morală – este un act de meditație spre a înțelege și explica sensul unei manifestări
de comportament, mobilurile și consecințele sale.
9. Aprobarea sau dezaprobarea – intervin după înregistrarea rezultatelor, consemnând faptul
că ele sunt sau nu sunt în concordanță cu cerințele stabilite în prealabil. Se realizează, în acest fel, o
întărire, manifestările morale ale elevilor fiind acceptate sau neacceptate și confirmate sau infirmate
de către o autoritate externă: profesor, colectivul clasei etc. Aprobarea îmbracă o gamă variată de
forme individuale și colective: acordul, lauda, exprimarea recunoștinței, recompense. Dezaprobarea
– forme principale: dezacordul, observația, avertismentul, pedeapsa. Să nu fie folosită ca un mijloc
de amenințare permanentă; este necesară evitarea unor forme prelungite ale dezaprobării, cum ar fi:
încruntarea permanentă, blamarea continuă a unor elevi, menținerea unei relații încordate între
profesor și elevi, privarea de afecțiune etc., asemenea forme, favorizând instalarea unor stări negative
de anxietate, teamă și înstrăinare. Aprobarea și dezaprobarea se află într-o strânsă relație, ambele
contribuind la delimitarea în conștiința și conduita elevilor a binelui de rău, a moralului de imoral,
ajutându-l să înțeleagă și stimulându-l să acționeze conform exigențelor moralei.
Toate metodele didactice pot fi adaptate specificului educației morale: expunerea, conversația,
dezbaterea, exercițiul etc. Cele mai multe dintre metode conduc însă doar la sensibilizarea elevului
în raport cu problemele educației morale, dar nu duc, automat, la acte morale. Uneori, prost concepute
și inoportun concretizate, metode precum prelegerea, explicația morală, conferința etică etc. pot
conduce la reacții negative, de respingere a moralei. Eficiența acestor metode constă în stimularea
preocupării etice, iar cel ce recurge la ele trebuie să fie conștient de posibilitățile, dar și de limitele
lor.
Conform M. Momanu, cele mai cunoscute metode specifice educației morale sunt [7]:
1.

Supravegherea – prima care intervine în educația morală și oferă o bază pentru însușirea normelor
morale. Supravegherea nu trebuie să intre în conflict cu libertatea și demnitatea elevului. Ca
metodă de educație morală, implică nu doar o componentă constatativă, ci și una atitudinală: de
a inhiba comportamentul imoral și de a stimula comportamentul moral.

2.

Exemplul – care răspunde nevoii elevului de a urma un model, de a imita un comportament. Șt.
Bârsănescu distinge două categorii de exemple morale: marile exemple morale ale autorilor de
sisteme morale, accesibile doar elevilor mai mari, care au capacitate de a analiza critic elementele
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doctrinale, de a exprima opinii, de a elabora judecăți morale și de a le argumenta; exemplele
obișnuite din viața zilnică, accesibile elevilor mai mici, care le oferă prilejul formării
reprezentărilor morale și al însușirii primelor idei morale.
3.

Metoda aprecierii și sancționării pozitive și negative. Ca dimensiune a moralității, aprecierea
include judecata de valoare morală și poate fi: anticipativă, confirmativă și a posteriori. Ca
metodă de educație morală, aprecierea constă în prelucrarea rezultatelor comportamentului moral
și are o funcție ameliorativă, de corectare a conduitei. Aprecierea se completează cu sancțiunea
pozitivă sau negativă care se aplică printr-o serie de procedee: lauda, aprobarea prin mimică,
pantomime, gesturi de încurajare, exprimarea recunoștinței, recompense, ca procedee ale
sancționării pozitive, și somația, mustrarea, pedeapsa, ca procedee ale sancționării negative. I.
Nicola atrage atenția asupra câtorva probleme de ordin psihopedagogic referitoare la aplicarea
pedepsei: pedeapsa nu trebuie percepută de elev ca expresie a sentimentului de ură sau de
răzbunare din partea profesorului; pedagogul trebuie să aibă certitudinea că elevul pedepsit își
înțelege fapta și este conștient de gravitatea ei. Pedeapsa nu trebuie aplicată fără discernământ,
altfel riscă să amplifice conflictul; trebuie să fie întotdeauna individualizată, să țină seama de
particularitățile individuale și de contextul în care s-a comis abaterea.
Nu de puține ori pedagogii au atenționat asupra riscurilor pe care le implică aplicarea metodelor

de educație morală fără pricepere și înțelepciune; aplicarea corectă a metodelor și procedeelor de
educație morală, îndeosebi a procedeelor de educație morală, a procedeelor de sancționare, implică
”o mare pricepere de individualizare adecvată a aprecierii și sancționării, evitarea nivelărilor și
egalizărilor, a superficialității și a neglijenței care pot avea efecte exagerate uneori, inconștiente și
formale, alteori. În general, inadecvările și exagerările în apreciere și sancționare au sau pot avea
urmări contrarii, chiar anularea efectelor pedagogice scontate, pierderea autorității morale a
pedagogului, banalizarea și devalorizarea procedeelor metodei” [Grigoraș, I.; Stan, L., 1994, p.88].
Esențiale pentru educația morală rămân exercițiul moral, care implică actul moral, și exemplul moral
al pedagogului.
Metodologia educației morale include un ansamblu de metode și procedee care pot fi grupate
la nivelul a trei modele orientative: un model strategic, un model instrumental și un model sintetic.
a)

Modelul strategic – propune integrarea metodelor morale pe două coordonate fundamentale:

coordonata instruirii morale și coordonata conduitei morale. Coordonata instruirii morale implică:
metode verbale: expunerea morală, conversația morală, studiul de caz; metode intuitive-acționale:
exercițiul moral, exemplul moral. Coordonata conduitei morale angajează două categorii de metode
centrate pe evaluarea acțiunii morale: aprobarea – dezaprobarea.
b)

Modelul instrumental propune un număr apreciabil de metode morale raportat la obiective

globale: explicația morală, bazată pe „procedee” de stimulare și informare morală care pot fi preluate
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de la alte metode; prelegerea morală, bazată pe un volum de informare asigurat prin procedee
expozitiv-verbale de tip demonstrație – pledoare, conferințe, referate tematice; convorbirea morală,
bazată pe procedee de dialog moral, dezbatere morală, povestire morală, comentariu moral; exemplul
moral, cu procedee bazate pe exemple directe-indirecte, reale – imaginare; analiza de caz, bazată pe
procedee de decizie, prezentare, analiză, dezbatere, recomandare morală; exercițiul moral, bazat pe
două tipuri de procedee: procedee externe, procedee interne; aprobarea morală bazată pe procedee și
tehnici de laudă, recunoștință, recompensă; dezaprobarea morală, bazată pe procedee și tehnici de
observație, avertisment, ironie, reproș, sancțiune etc. [8, pp. 118-134].
c)

Modelul sintetic grupează metodele educației în funcție de trei criterii pedagogice

complementare:
•

după scopul prioritar angajat: metode de receptare și înțelegere a valorilor și normelor morale,

exprimate conceptual și situațional: narațiunea morală, convorbirea morală, explicația morală,
demonstrația morală, analiza de caz, reflecția morală; metode de generare, consolidare și restructurare
a conduitei morale, exprimate în funcție de context: exemplul moral, exercițiul moral, sancțiunea
morală; metode de autoconducere a personalității celui educat: autoobservarea morală, autodirijarea
morală, autoevaluarea morală.
•

după tipul de intervenție pedagogică: metode de educație morală directă: metode verbale;

metode de educație morală indirectă: exemplul moral, sugestia morală, metode de educație morală la
nivel de (micro)grup;
•

după modul de raportare a elevului la pedagog: metode bazate pe autonomia morală a

pedagogului; metode morale dependente de adult.
Experimentul pedagogic a fost realizat cu elevii din Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihail
Kogălniceanu” din mun. Chișinău. Eșantionul experimental s-a constituit din 69 elevi din clasa a IIa: 35 elevi în clasa experimentală (II-a „B”); 34 elevi în clasa de control (II-a „A”).
Scopul experimentului de constatare: de a determina nivelul iniţial de manifestare a culturii
morale la elevii de vârstă şcolară mică.
Obiectivele experimentului de constatare:
– a determina nivelul culturii morale la elevii de vârstă şcolară mică;
– a verifica posibilităţile de formare a culturii morale la elevii de vârstă şcolară mică.
Pentru a realiza scopul şi obiectivele înaintate, în cadrul experimentului de constatare, am
aplicat metoda observării și testul.
Criteriile pentru determinarea nivelului culturii morale la elevii de vârstă şcolară mică prin
metoda observării aplicate la eșantionul experimental sunt:
Criteriul 1. Manifestarea respectului față de colegi.
Criteriul 2. Manifestarea încrederii față de persoanele din jur.
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Criteriul 3. Manifestarea grijii față de colegii de clasă.
Criteriul 4. Manifestarea indispunerii când colegii clasei întârzie la ore.
Criteriul 5. Manifestarea deranjului când colegii nu își pregătesc temele pentru acasă.
În baza acestor criterii, am stabilit 3 niveluri de dezvoltare a culturii morale la elevii de vârstă
şcolară mică: înalt, mediu și scăzut.
Tabelul 1. Rezultatele experimentului de constatare a nivelului culturii morale la elevii din
eşantionul experimental

Rezultatele experimentului de constatare a nivelului culturii morale la elevii din clasa
experimentală și la elevii din clasa de control au fost total diferite. La clasa experimentală 33 (94%)
elevi s-au plasat pe nivelul mediu și doar 2 (6%) elevi s-au plasat pe nivelul înalt, ceea ce denotă un
nivel mediu a culturii morale. În schimb la clasa de control doar 5 (15%) elevi au denotat nivelul
mediu și restul 29 (85%) elevi au denotat nivelul înalt al culturii morale, ceea ce semnifică per clasă
nivelul înalt al culturii morale la elevi. Între clasa experimentală și clasa de control este un decalaj
semnificativ al nivelului culturii morale.
Tabelul 2. Rezultatele testului Atitudinile morale la elevii de vârstă școlară mică la elevii din
eşantionul experimental
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Rezultatele testului Atitudinile morale la elevii de vârstă școlară mică [10] la elevii din clasa
experimentală și la elevii din clasa de control au fost cu diferențe mici. La clasa experimentală 31
(89%) elevi s-au plasat pe nivelul mediu și doar 4 (11%) elevi s-au plasat pe nivelul înalt, ceea ce
denotă un nivel mediu a atitudinilor morale. La clasa de control observăm o creștere la nivelul înalt
de 30 (88%) elevi și la nivelul mediu doar 4 (12%) elevi, ceea ce semnifică per clasă nivelul înalt a
atitudinilor morale. De asemenea evidențiez faptul că nici în clasa experimentală și nici în clasa de
control nu este nici un elev la nivelul scăzut a atitudinilor morale. Între clasa experimentală și clasa
de control este o diferență a atitudinilor morale la elevi.
În cadrul experimentului formativ am aplicat metodele de formare a culturii morale la elevii
de vârstă școlară mică:
Convorbirea morală, datorită căreia am urmărit clarificarea cunoștințelor morale în
concordanță cu declanşarea de trăiri afective din partea elevilor. Beneficiul acestei discuții constă în
aceea că valorifică experienţa de viaţă a elevului. Inițierea unei discuții asupra unui subiect moral a
fost posibilă numai când elevii cunoșteau cele discutate dintr-o experiență. Am folosit convorbirea
organizată şi convorbirea ocazională.
Convorbirile organizate au fost posibil de organizat în cadrul lecțiilor de educație moralspirituală, dirigenție și limba română, desigur respectând structura lecției și regulilor de comportare
în cadrul orelor.
Convorbirile ocazionale au fost posibil de organizat cu grupuri de elevi sau individual. În cazul
când dialogul nu mai era constructiv din punct de vedere ale cerinţei moralei, eficienţa lor a depins
de măsura în care am reuşit să stârnesc trăiri negative de ruşine şi regret însoţite de dorinţa de a le
înlătura. Convorbirea morală a urmărit mai multe funcţii cum ar fi: de informare, de corectare, de
analiză, de formare a conştiinţei şi conduitei morale ale elevilor.
Am implementat povestirea morală prin relatarea şi prezentarea, într-o formă atractivă a unor
întâmplări, fapte reale sau imaginare, cu semnificaţii morale, oferind elevilor ocazia de a desprinde
anumite concluzii în legătură cu comportarea lor. Pentru desfăşurarea povestirii morale am apelat la
scurte povestiri literare, istorioare, cu învăţăminte privitoare la diverse norme morale. Această metodă
se deosebeşte de celelalte prin forma expunerii. Eficienţa ei a depins de modul în care am reuşit să-i
determin pe elevi să-şi imagineze întâmplările relatate şi să se transpună în ele.
Am mai folosit: Testul: Dilemele lui Lawrence Kohlberg, Testul Ierarhia valorilor lui Milton
Rokeach, Testul Prezența reprezentărilor morale la copii, Chestionar pentru părinți și chestionar
pentru elevi.
În urma efectuării acestor chestionare atât părinții, cât și copii au înțeles cât de importanți sunt
unii pentru alții și cât de bine se cunosc și urmează să se cunoască. Ca rezultat părinţii au înţeles
necesitatea lor în colaborare cu învățătorul pentru formarea reuşită a atitudinilor morale la elevi, să
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recunoască calităţile negative şi metodele de înlăturare a lor şi de asemenea să îşi dea seama de
importanţa vorbirii, gândirii pozitive şi acţiunilor. Toate testele pe care le-am implementat cu elevii
au fost prezentate și părinților pentru a lua cunoștință cu rezultatele copilului său și pentru a-l susține
în continuare la formarea culturii morale corecte. Totodată am adus la cunoștința părinților că pentru
a forma la elevi o cultură morală corectă, trebuie să fim noi drept exemplul demn de urmat.
Tabelul 3. Rezultatele experimentului de control a nivelului culturii morale la elevii din
eşantionul experimental

Rezultatele experimentului de control a nivelului culturii morale la elevii din clasa
experimentală și la elevii din clasa de control au fost diferite. La clasa experimentală 25 (71%) elevi
s-au plasat pe nivelul mediu și doar 10 (29%) elevi s-au plasat pe nivelul înalt, ceea ce denotă un nivel
mediu a culturii morale. În schimb la clasa de control doar 3 (8,8%) elevi au denotat nivelul mediu și
restul 31 (91,2%) elevi au denotat nivelul înalt al culturii morale, ceea ce semnifică per clasă nivelul
înalt al culturii morale la elevi. Între clasa experimentală și clasa de control este o diferență al nivelului
culturii morale, dar în comparație cu datele obținute la experimentul de constatare la experimentul de
control datele sunt în creștere la clasa experimentală dar și la clasa de control.

Figura 1. Analiza comparativă a datelor clasei experimentale
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În Fig. 1 este reprezentat analiza comparativă a nivelului de dezvoltare a culturii morale în clasa
experimentală în urma observării. Dacă în urma experimentului de constatare 2 (6%) elevi posedau
un nivel înalt de dezvoltare morală, experimentul de control schimbă situația, numărul elevilor cu
nivel înalt de formare a atitudinilor morale este de 10 (28%) elevi, ceea ce demonstrează ca programul
de formare a culturii morale la elevii de vârstă școlară mică este cu succes.
Tabelul 4. Rezultatele testului Atitudinile morale la elevii de vârstă școlară mică la elevii din
eşantionul experimental.

Rezultatele testului Atitudinile morale la elevii de vârstă școlară mică la elevii din clasa
experimentală și la elevii din clasa de control au fost diferite. La clasa experimentală 20 (57%) elevi
s-au plasat pe nivelul mediu și 15 (43%) elevi s-au plasat pe nivelul înalt, ceea ce denotă nivelul
mediu de formare a atitudinilor morale. La clasa de control la nivelul înalt sunt 32 (94%) elevi și la
nivelul mediu doar 2 (6%) elevi. Evidențiez faptul că nici în clasa experimentală și nici în clasa de
control nu este nici un elev la nivelul scăzut a atitudinilor morale.

Fig. 2. Analiza comparativă a datelor axate pe baza testului la clasa experimentală
În Figura 2 este reprezentat analiza comparativă a datelor axate pe baza testului a nivelului de
dezvoltare morală a clasei experimentale. Dacă în urma experimentului de constatare 4 (11%) elevi
posedau un nivel înalt de dezvoltare morală, experimentul de control schimbă situația semnificativ,
numărul elevilor cu nivel înalt de formare a atitudinilor morale este de 15 (43%) elevi. Numărul
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elevilor cu un nivel mediu este în scădere și la nivelul scăzut nu sunt schimbări, ceea ce demonstrează
ca metodele de formare a culturii morale la elevii de vârstă școlară mică este cu succes și schimbările
s-au produs după cum și mi-am propus.
Concluzii. După compararea datelor obţinute în experimentul de control, cu cele obţinute în
experimentul de constatare observăm că metodele, tehnicile folosite în cadrul lecţiilor au contribuit
la sporirea nivelului de dezvoltare morală a elevilor mici. Progrese am remarcat la elevii din clasa
experimentală, fapt ce denotă eficienţa metodelor aplicate în scopul formării culturii morale la elevii
de vârstă școlară mică.
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FORMAREA ATITUDINILOR DE ÎNVĂȚARE LA ELEVII DE VÂRSTĂ
ȘCOLARĂ MICĂ PRIN APLICAREA JOCULUI DIDACTIC
Prohorenco Rodica, studentă,
Facultatea Pedagogie, UST,
învățătoare, IP „Gimnaziul S. S. Cibotaru”, raionul Șoldănești
Introducere. Formarea şi dezvoltarea personalităţii este determinată de sistemul de atitudini
sau relaţii sociale în care activează omul. Relațiile de viaţă condiționează formarea atitudinilor
subiective la personalitate, care se manifestă în acțiuni, stări afective, interese, motive, tendințe şi
modalități de evaluare şi autoevaluare a fenomenelor socioumane și naturale, a vieții personale şi a
celora cu care contactează în mod direct sau indirect. Atitudinile subiective ale personalităţii (sistemul
de motive/trebuinţe) sunt determinate de poziția ei dinamică în sistemul de relaţii sociale. Sistemul
de atitudini realizat de către individ în cadrul activităţilor de viaţă îl reprezintă pe acesta în calitate de
subiect sociouman, ca personalitate [1]. Atitudinile se formează şi se dezvoltă numai în activităţile de
viaţă ale personalităţii [5]. Tipul, conţinutul, ierarhia şi dinamica atitudinilor, în ultimă instanţă, sunt
determinate de poziția ocupată de personalitate în sistemul de activităţi sociale, de dinamica vieții
socioumane a personalităţii. Toate tipurile de atitudini constituie un sistem complex, flexibil şi
deschis.
Omul nu se comportă întotdeauna în conformitate cu atitudinile formate. Comportamentul real
este determinat de valoarea fenomenelor, proceselor, obiectelor pentru sine şi alți oameni, de
satisfacerea sau nesatisfacerea motivelor/trebuinţelor, de ierarhia lor valorică personală, de grup şi
socială, de condițiile permanent schimbătoare de viaţă şi activitate. Comportamentul real este
determinat de nivelul de formare/dezvoltare a fiecărei componente a atitudinilor din planul intern:
(cognitivă, afectivă şi donativă, de corelarea şi articularea acestor componente.
Conceptul/termenul „atitudine” este tratat/definit în mod divers în ştiinţele psihopedagogice:
a) în dependenţă de nivelul şi gradul de abstractizare/generalitate a acestui concept; b) în conformitate
cu componenții structurali ai atitudinii (componenta cognitivă, afectivă şi donativă); în dependenţă
de obiectul de studiu/cercetare al științei. Fiecare ştiinţă tratează termenul „atitudine” reieșind din
obiectul concret de cercetare. Astfel, ştiinţele sociale examinează/abordează atitudinile ca
relaţii/raporturi/legături între idei, fapte, procese, valori, persoane, state etc. În ştiinţele
psihopedagogice termenul „atitudini” se abordează/se definește ca formațiuni, structuri sau mobiluri
psihice ale personalităţii [6], ca mobilitate relativ constantă a individului sau grupului față de anumite
laturi ale vieții sociale şi față de propria persoană , ca poziţie a unei persoane sau a unui grup de
acceptare sau respingere cu o intensitate mai mare sau mai mică a obiectelor, fenomenelor,
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persoanelor sau instituțiilor [8], ca relaţii sociale interiorizate, predispoziții mentale dobândite, mai
mult sau mai puțin durabile de a reacționa în mod caracteristic față de persoane, obiecte, situații, idei
sau idealuri cu care individul vine în contact [9; 10].
Psihologia contemporană constată/afirmă că atitudinile, în plan intern, includ trei componente
fundamentale: cognitivă, afectivă şi comportamentală/donativă. În plan extern, atitudinile se
manifestă prin procese cognitive (sistemul acţiunilor de învăţare şi autoînvăţare) orientate, organizate
(cât şi cele spontane), procese afective – emoțiile şi sentimentele. Emoțiile şi sentimentele reprezintă
un sistem de semnale interne care exprimă corespunderea sau necorespunderea activităţilor şi
obiectelor motivației personalităţii. Ele reprezintă relația dintre motiv şi posibilitățile succesului [2,
11]. Componenta următoare a atitudinilor o reprezintă acţiunile comportamentale care se manifestă
prin totalitatea de acțiuni, reacții motorii, fapte de ordin moral, profesional, intelectual, ecologic,
politic, estetic, de muncă etc. În plan pedagogic, atitudinile pot fi definite ca un sistem de relaţii sau
raporturi subiective ale personalităţii/grupului de oameni acţional cognitive, afective şi
comportamentale de ordin moral, ecologic, profesional etc., de evaluare şi valorizare a fenomenelor
şi proceselor din lumea înconjurătoare. Atitudinile exprimă valoarea/semnificația personală, de grup
şi socială a fenomenelor, proceselor şi rezultatele lor[7].
Tipurile de atitudini de învățare. Atitudinile de învățare/cognitive se clasifică în mai multe
modalități. Cel mai frecvent în științele pedagogice și psihologice atitudinile de învățare se clasifică
în următoarele grupe:
Atitudinile de învăţare sunt de mai multe tipuri:
•

social-morale (tendința de a fi un elev bun, de a fi lăudat, a obține calificative înalte,

datoria și responsabilitatea față de pedagog, de sine, părinți și semeni ș. a.);
•

cognitive (curiozitatea, interesele către informația și activitatea de învățare, tendința de a

se încadra în activități creative ș.a. );
•

de comunicare, colaborare, estetice, de autorealizare;

•

negative (temerea de a fi pedepsit, înjosit, izolat, de ocolire);

În procesul instruirii școlare, se formează şi se modifică atitudinile de învăţare - de la atitudini
întâmplătoare, legate de o cointeresare personală a elevului din clasele mici, se trece la atitudinile
sociomorale (datoria și responsabilitatea). În primii ani de școală în calitate de atitudine de învățare
servește deseori nu atât datoria și interesul față de a învăța, cât tendința de a primi un calificativ bun,
a-i bucura pe părinți, a fi lăudat de pedagog, a obține satisfacere emoțională
Atitudinile către activitatea de joc predomină considerabil asupra celorlalte, având o influență
considerabilă asupra rezultatului învățării. Cu toate acestea, nu trebuie să dăm preferință activității de
joc, întrucât acesta poate rămâne fixat pe un timp îndelungat, umbrind procesul instruirii. După cum
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am menţionat mai sus, jocul didactic este unul dintre principalele mijloace de dezvoltare a atitudinilor
cognitive la elevi.
În organizarea jocurilor didactice, este important să luăm în vedere faptul, că menirea lor nu se reduce
doar la completarea timpului liber, ci, totodată, îl ajută pe învățător să îndeplinească o multitudine de
obiective educative. Jocul didactic reprezintă o activitate importantă, care permite elevilor de a
percepe, înţelege și conștientiza materia de învățământ, de a forma și dezvolta capacitățile creative la
elevi.
Factori de formare a atitudinilor de învățare. Strategii didactice de instruire, în special jocul.
În științele și practica pedagogică este demonstrat faptul, că elevul de vârstă școlară mică manifestă
permanent curiozitate și tendințe de a înțelege fenomenele și procesele din natură și societate, de a
stabili relații între cauze şi efecte. Este vârsta când se trece de la o gândire intuitivă la o gândire
operativă. Elevii învaţă să rezolve exercițiile şi problemele şi apoi treptat, schemele şi structurile
mintale. Intelectul elevului mic se caracterizează printr-o deosebită receptivitate. Copilul/elevul poate
reține în memorie cu multă ușurință o serie de date, fapte și evenimente. Jocul didactic reprezintă un
factor eficient pentru realizarea a multiple funcții formative. Dintre acestea, pot fi puse în evidentă
câteva: stimulează funcțiile intelectuale; stimulează şi modelează procesele afectiv-motivaţionale;
formează și dezvoltă voința elevilor; dezvoltă competența comunicativă; formează atitudinile morale,
estetice, ecologice, ș. a.[4]
În rezultatul jocului didactic se activează vorbirea elevilor, se dezvoltă capacitatea de
argumentare a afirmațiilor, a concluziilor. Întrebările, discuțiile aprinse care apar în timpul jocului,
contribuie la lărgirea orizontului elevilor, la aprofundarea interesului pentru cunoașterea lumii
înconjurătoare. Atitudinile cognitive ale copiilor se dezvoltă ca o necesitate de a-şi completa
cunoştinţele pe care le posedă, de a le aprofunda şi lărgi.
Atunci, când dezvoltăm la elevi atitudinile cognitive prin joc, noi contribuim la trecerea de la
curiozitate la dorința de a cunoaștem, la educarea spiritului de observație, la dezvoltarea
ingeniozității, imaginației, memoriei, vorbirii, contribuim la dezvoltarea generală a personalităţii.
Jocul poate deveni un instrument efectiv de educație morală a personalităţii elevului, dacă el
este în concordanță cu cele mai înalte valori etice. Jocul este în stare să formeze la elevi calități de
rezistență, fermitate, perseverență, stăpânire de sine, capacitate de a risca noblețe morală, onestitate,
contribuie la formarea/dezvoltarea responsabilității și datoriei către activitatea de învățare.
În baza cunoașterii specificului de dezvoltare a atitudinilor și-n special a atitudinilor de învățare
învățătorul poate să organizeze experiența de învăţare a elevilor de vârstă școlară mică în așa manieră
încât să faciliteze accesul în cunoaştere şi să amplifice capacitățile de asimilare de noi cunoştinţe, de
formare a unor deprinderi de muncă intelectuală prin intermediul jocului didactic[4].
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Pentru determinarea posibilităților formării motivelor de învățare la elevii de vârstă școlară
mică a recurs la experimentul pedagogic (de constatare, de formare și de control).
Experimentul pedagogica fost realizat cu elevii claselor a I-a al gimnaziului ”S.S Cibotaru„
din s. Cobîlea r-nul Șoldănești și a clasei I-a al LT Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești.
Obiectivele de bază ale etapei de constatare a experimentului au fost: determinarea nivelului de
formare a atitudinilor de învăţare la elevi; elucidarea dinamicii atitudinilor de învăţare la elevii
claselor primare şi condițiile ce predomină în formarea lor. Soluționarea obiectivelor propuse a fost
efectuată prin metoda plicului, metoda observării pedagogice și metoda chestionarului.
Metoda plicului am utilizat-o pentru a determina orientarea atitudinilor cognitive asupra procesului
de învăţare. Elevilor claselor a I-a li s-au propus plicuri după numărul de discipline prevăzute de
planul de învăţământ. Pe fiecare dintre ele a fost scrisă denumirea disciplinei de studiu şi fiecare
conținea câte o foiță cu trei însărcinări cu caracter reproductiv, productiv şi creativ. Fiecare elev și-a
ales plicul corespunzător disciplinei de studiu, după care urmau să aleagă spre îndeplinire o singură
sarcină. După caracterul alegerii efectuate, putem face raționamente asupra sarcinilor de învăţământ
ce plac mai mult elevilor şi asupra tipurilor preferate de sarcini. Totodată, trebuie menţionat faptul că
sarcinile productive şi creative formează, în primul rând, acea atitudine cognitivă care este una din
premisele obținerii succeselor la învățătură şi formării atitudinilor de învăţare la elevii claselor
primare.
Formarea atitudinilor cognitive a fost determinată în conformitate următorii indici: alegerea
plicului (respectiv, a unei discipline de studiu); alegerea sarcinilor de rezolvare (din plicul ales);
procesul de activitate a elevilor şi caracterul rezolvării sarcinilor cognitive; răspunsul la întrebări.
Menționăm faptul, că unii elevi și-au ales plicul în grabă, alții la întâmplare, iar restul stăteau la
îndoială, se gândea mult la alegerea pe care urmau să o facă. Câțiva elevi au dorit să ia două sau mai
multe plicuri. Concomitent am aplicat și chestionarul „Atitudinile de învățare a elevilor de vârstă
școlară mică”. Scopul chestionarului constă în determinarea intensității atitudinilor de învățare la
elevi. Chestionarul cuprinde cinci itemi/întrebări: Cât de mult se ocupă elevul cu munca intelectuală?
(Răspunsuri posibile: frecvent; uneori; rar); La ce dă prioritate elevul când i se pun întrebări creative?
(Răspunsuri posibile: activează individual; așteaptă un impuls; așteaptă răspuns de la colegi); Cât de
frecvent elevul apelează la surse suplimentare? (Răspunsuri posibile: deseori; uneori; foarte rar); În
ce măsură elevul manifestă emoții pozitive în cadrul instruirii? (Răspunsuri posibile: frecvent;
moderat; puțin/rar); Cât de des elevul pune întrebări? (Răspunsuri posibile: deseori; uneori; foarte
rar).
Rezultatele comparative obținute în cadrul experimentului de constatare sunt plasate în Tabelul 1 (
clasa experimentală și clasa de control).
Tabelul 1. Nivelul inițial de formare a atitudinilor cognitive la elevii clasei de control
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şi celei experimentale (experimentul de constatare)
Niveluri de formare a atitudinilor
cognitive
Clasa experimentală a I-a gimn.”S.S
Cibotaru„
Clasa de control a I-a LT Cotiujenii
Mari

Înalt

Mediu

Scăzut

10

10

8

(35,7%)

(35,7%)

(28,6%)

9

12

5

(34,62%)

(46,15%)

(19,23%)

Total
elevi
28

26

Analizând rezultatele obţinute în cadrul experimentului de constatare înregistrate în Tabelul 1. se
poate afirma că nivelul de formare a atitudinilor cognitive în ambele clase este aproximativ identic
cu mici diferențe.
Unele condiții-exigențe de realizare a jocului didactic în cadrul instruirii elevilor de vârstă școlară
mică respectate și aplicate în cadrul experimentului formativ. Experimentul formativ a fost consacrat
dezvoltării atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin activitatea jocului didactic. În
organizarea experimentului formativ ne-am condus de următoarele condiții și reguli psihopedagogice:
•

Învățarea reprezintă activitatea fundamentală de dezvoltate a elevului de vârstă școlară mică.

Ea integrează în sine în mod organic toate tipurile de activități de viață ale elevului mic: jocul didactic,
comunicarea, activitatea estetică și sportivă, tehnologică și ecologică etc. Activitățile nominalizate
servesc în calitate de activizare motivațională a învățării elevului de vârstă școlară mică.
•

Activitatea de învățare nu poate și trebuie să fie substituită/transformată în activitate de joc.

Jocul didactic posedă anumite limite de aplicare/utilizare în cadrul instruirii. Volumul de timp
consacrat jocului didactic descrește de la clasele I-II spre clasele III-IV. Cauzele de bază sunt
următoarele: la elevi trebuie de dezvoltat în mod obligatoriu trăsăturile volitive și cele caracteriale; să învețe nu numai din satisfacție distractivă, ci și-n baza sentimentului datoriei și responsabilității față
de sine, semeni, părinți și societate etc.
•

Cel mai frecvent jocul didactic a fost utilizat atunci când, la elevii se observa că sunt obosiți,

întâlneau dificultăți de concentrare a atenției, de activare a eforturilor cognitive (perceperea,
înțelegerea, gândirea, memorarea).
•

Aplicarea jocurilor didactice în cadrul instruirii a fost condiționată de particularitățile de vârstă

și individuale ale elevilor, de regimul săptămânal și al lecțiilor, de complexitatea și caracterul
pragmatic al materiei de învățământ, de dificultățile integrării cunoștințelor noi în sistemul de
cunoștințe și abilități prezente la elevi.
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•

Jocul didactic s-a aplicat în măsura posibilităților în predarea-învățarea tuturor disciplinelor

școlare, formele de instruire (lecții, excursii didactice, lucrări practice, lucrul pentru acasă) și la toate
etapele structurale ale lecțiilor.
•

Jocurile didactice au fost selectate, modificate, adaptate/readaptate în primul rând spre

soluționarea obiectivelor, proiectate în sistemul de lecții pentru realizarea în mod integral a dezvoltării
anatomo-fiziologice, psihice și sociale a elevilor de vârstă școlară mică

( dezvoltarea

intelectuală, morală, ecologică, estetică, fizică, tehnologică etc.). În cadrul cercetării noastre accentul
s-a pus pe formarea și dezvoltarea atitudinilor de învățare.
•

Succesul învățării, obținut de elevi în cadrul jocului didactic, reprezintă factorul fundamental

în formarea atitudinilor de învățare ( tendința de a cunoaște, de a pătrunde în esența fenomenelor
reflectate în materia de învățământ, de a rezolva situații și sarcini cu caracter de problemă, de a
comunica și conlucra în comun, de a învăța independent și creativ etc.)
•

Jocul, inclusiv și jocul didactic, trebuie să se transforme într-un mijloc de educaţie şi de

pregătire treptată a elevului către viitoarea activitate de viață socioumană.
•

Încadrarea elevilor în activități de căutare și selectare a jocurilor didactice din diverse surse

informaționale, a elabora independent noi jocuri didactice și a le modifica pe cele existente și
cunoscute. Jocurile didactice se subordonează preponderent competențelor proiectate în curriculumul
școlar.
După cum am menționat, la orice disciplină de învățământ putem folosi diverse jocuri
didactice. În continuare nominalizăm câteva jocuri didactice aplicate în cadrul predării-învățării
matematicii, limbii și literaturii române (nu te grăbi; cât este de ușor; bulgărele de zăpadă; pătratul
buclucaș; campionul calcului rapid; viața cuvintelor; binomul fanteziei; pătratul pictorilor; ce poate
fi?; imaginează-ţi şi pictează!; așa da, așa nu).
Validarea condițiilor psihopedagogice de aplicare a jocului didactic în cadrul instruirii elevilor de
vârstă școlară mică s-a desfășurat în baza experimentului de control.
În Tabelul 2. sunt înregistrate rezultatele care exprimă nivelul de formare a atitudinilor cognitive în
clasa experimentală şi clasa de control.
Tabelul 2. Nivelul de formare a atitudinilor cognitive la elevi de vârstă școlară mică
(experimentul de control)
Nivelul de formare a motivelor
cognitive
Clasa experimentală a I-a gimn.”S.S
Cibotaru„

Înalt

Mediu

Scăzut

12

13

3

(42,9%)

(46,4%)

(10,7%)
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Total elevi

28

Clasa de control a I-a LT Cotiujenii
Mari

9

12

5

(34,6%)

(46,2%)

(19,2%)

26

Astfel, la finele experimentului de control numărul de elevi cu nivelul înalt de formare a atitudinilor
cognitive s-a mărit de la 10 (35,7%) la 12 (42,9%), la nivel mediu de la 10 (35,7%) la 13 (46,4%),
iar numărul elevilor cu nivel scăzut s-a micșorat de la 8 (28,6%) la 3 (10,7%). Aceste rezultate
obținute demonstrează eficiența condițiilor psihopedagogice de aplicare a jocului didactic în cadrul
instruirii elevilor de vârstă școlară mică.
Concluzii. În cadrul educaţiei şi instruirii pedagogul practician permanent trebuie să trebuie să
ţine cont de scopul, mijloacele, legităţile, principale şi formele educaţiei, să respecte specificul
activităţii de educație a elevilor de vârstă școlară mică.
Rezultatele experimentului pedagogic ne oferă posibilitatea de a face următoarele concluzii
generale:
•

Jocurile didactice pot fi folosite la toate tipurile de lecții și formele de instruire.

•

Jocurile didactice dezvoltă activitatea de gândire a elevilor, activează atenția și alte procese

cognitive. Atitudinea fată de jocul didactic concrește treptat în atitudinea către procesul de învățare.
•

Cu ajutorul jocurilor didactice se formează și se dezvoltă atât atitudinile de învățare cât și

calitățile personale ale elevilor.
•

Este necesar să folosim jocurile didactice atunci când se reactualizează materia de învățământ,

când elevii se simt obosiți, întâlnesc dificultăți de percepere și înțelegere a materiei de studiu. Jocul
didactic formează la elevi tendința de a activa în echipă și de a colabora cu semenii.
•

Prin joc gândirea elevilor este mereu solicitată și se află în continuă formare și dezvoltare.

•

Jocurile didactice pot fi folosite și ca minute fizice și de distracție în cadrul lecției.

•

Prin joc inițiativa elevilor crește, ei devin mai curajoși, mai degajați.
Jocul didactic ne oferă prilejul de a afla mai ușor cum gândesc elevii și de a modela logica

gândirii lor. Utilizarea chibzuită a jocului didactic în cadrul instruirii satisface cerințele unui
învățământ formativ, deoarece antrenează majoritatea elevilor, sporește gradul de motivație a
învățării și nivelul însușitei.
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STUDIEREA ZONELOR NATURALE CU ELEVII DIN CLASA A III-A PRIN
APLICAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE
Talpă Cătălina, studentă,
Facultatea Pedagogie, UST
Rezumat. În acest articol se reflectă și se ilustrează cele mai eficiente modalități de studiere
a zonelor naturale prin aplicarea TIC-urilor, în cadrul orelor de Științe. Elevul contemporan trăieşte
într-o lume a culturii electronice şi achiziţionează un şir de abilităţi legate de utilizarea tehnologiilor.
Profesorului îi revine un alt rol, cel de coordonator al fluxului de informaţie. Prin urmare, el trebuie
să cunoască şi să utilizeze metodologia contemporană şi noile tehnologii informaţionale, pentru ca
să comunice în aceeaşi limbă cu elevul, să-l coordoneze, să-l dirijeze şi să-l ajute corect în ceea ce
priveşte orientarea în mediul informaţional.
Cuvinte cheie: Tehnologii Informaționale și Comunicaționale (TIC), generație nativ digitală,
instrumente TIC, aplicații, platforme educaționale, educație, elevi.
Lumea de astăzi este una a informatizării, o lume “pusă în mişcare de tehnologii, alimentată
de informaţii şi condusă de cunoştinţe”, iar viitorul nostru, cu siguranță rămâne în continuare legat de
acest domeniu. Informațiile se află la “un click distanţă pentru toţi locuitorii planetei”. Tehnologiile
Informaționale și Comunicaționale (TIC) influențează din ce în ce mai mult societatea modernă,
pătrunzând adânc în sistemul uzual al fiecărui om și în toate sferele activității umane. Este imposibil
să ne imaginăm vreun domeniu de activitate în care TIC-urile nu sunt utilizate.
Tehnologii Informaționale și Comunicaționale (TIC) înglobează un set de instrumente şi
resurse tehnologice digitale folosite pentru comunicare, creare, verificare, prelucrare, stocare,
gestionare și transmitere a datelor şi informaţiilor, în particular prin folosirea computerelor
(calculatoarelor electronice) [11].
Debutând cu o analiză a evoluției tehnologiei, actualmente se realizează trecerea de la TIC la
NTIC. Noi Tehnologii Informaționale și de Comunicare (NTIC) este “sintagma care desemnează noi
forme de comunicare și transmitere a informației, instrumente de prezentare multimedia etc., care
permit un grad ridicat de interactivitate” [13, p.13].
O parte importantă în acest context este informatizarea în proces educațional. Fluxurile și
cantitatea imensă de informații de care dispunem la momentul actual, necesită un nou nivel de
procesare și înțelegere, o asimilare rapidă și eficientă. De asemenea, trăim în perioada unei generații
de tineri nativi digitali, care sunt așa-numiți generația “Z”. Acești copii au deja capacitatea de a lucra
rapid cu informațiile, sunt multifuncționali, sunt predispuși la schimbarea rapidă a focalizării atenției.
În zilele noastre, elevii sunt nemotivați și plictisiți de orele care se desfășoară în conformitate cu
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„schema clasică”, absorbind liniștit în sine, ca un burete, toate cunoștințele pregătite pentru el. Elevul
de astăzi – elevul modern, tinde să învețe doar informațiile care îl interesează cel mai mult, care îi
sunt cele mai apropiate, care îi provoacă sentimente plăcute și confortabile. De aceea, în procesul
educațional, pentru a găsi o abordare către astfel de elevi, pentru a găsi acele “cheițe” care i-ar motiva
să învețe, să progreseze și să tindă spre cunoaștere este nevoie de utilizarea tehnologiilor
informaționale în sistemul de învățământ. Digitalizarea omenirii este un obiectiv urmărit de societate,
care își pune amprenta anume de pe băncile școlii.
Instrumentele TIC reprezintă ansamblul de tehnologii moderne şi dispozitive digitale
(computer, tabletă digitală, videoproiector, telefon mobil, căşti, softuri educaţionale etc.), care pot fi
folosite pentru modernizarea activităţilor informative şi comunicative [10]. Printre cei mai des
utilizaţi termeni în domeniul învăţământului bazat pe TIC, se numără: Calculator, Internet,
Tehnologie, Distanţă, Online, Web, Electronic, Resurse, în care conceptele educaţionale folosite sunt:
instruire, învăţare, predare, educaţie [13, p.19].
Astăzi, un profesor de orice disciplină ar trebui să poată pregăti și organiza o lecție, folosind
TIC, pentru că o lecție cu utilizarea TIC este vizuală, colorată, informativă și interactivă. Reieșind
din acest considerent, putem afirma că folosirea instrumentelor TIC duce la o înțelegere mult mai
bună a unor concepte și idei decât instrumentele clasice de până acum (manualul și explicațiile
profesorului). Posibilitatea de a vedea pe ecranul unui televizor modele detaliate și de o calitate
superioară a unor noțiuni științifice, sau de a învăța într-o manieră distractivă exerciții și probleme
matematice, duc la o înțelegere și o interiorizare mult mai bună a informațiilor de către elevi.
TIC-urile oferă un spectru larg de utilizare în cadrul activităților educaționale din ciclul
primar. Acestea pot fi folosite la toate disciplinele, de asemenea, pot fi selectate și adaptate în
dependență de vârstă și capacitățile grupurilor de elevi cu care se lucrează. Prin implementarea lor,
se tinde spre încurajarea învăţământului inovativ şi stimularea creativităţii atât a profesorilor, cât şi a
elevilor. În linii generale, instrumentele TIC contribuie la formarea unei educații de calitate, sporind
eficiența învățării prin autoinstruire continuă și instruire reciprocă. În acest context, TIC-urile pot fi
implementate cu succes și în cadrul orelor de Științe, la diverse unități de conținut. Implimentând
TIC-urile în cadrul orelor de Științe, nu ne propunem altceva decât să-i ajutăm pe elevi să învețe și să
vadă realitatea din jur, într-o manieră mult mai largă și mai diversificată, insuflând astfel un sentiment
de frumusețe în ei față de tot ceea ce îi înconjoară.
Utilizarea tehnologiilor în cadrul orelor de Științe, permit elevilor să studieze cu interes
materia; să găsească unele surse de informații suplimentare (adăugătoare celor din manual);
stimulează interesul față de nou; duce la formarea deprinderilor practice utile; asigură un feed-back
permanent; dezvoltă imaginația și, de asemenea, putem demonstra elevilor unele procese și fenomene
neobservabile sau greu observabile, pe care, în natură sau în sala de clasă, nu le putem arăta dintr-un
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motiv sau altul. Prin utilizarea TIC, elevii pot realiza diverse prezentări despre țară, animale și plante,
pot efectua cărţi electronice, afişe, tabele, teste, jocuri, rezolvări de exerciţii, activităţi educative
interactive, pot accesa diferite programe şi softuri educaţionale, dicţionare on-line etc. TIC pot fi
utilizate la diverse unități de conținut, ca exemplu, la modulul: “Zonele naturale ale Pământului”,
clasa III-a. Înainte de a realiza lecția cu tema respectivă, trebuie să ne dăm un răspuns concret la
următoarele întrebări: (1) “Cum pot utiliza Internetul pentru a sprijini predarea și studierea zonelor
naturale?” (2) Ce tip de instrumente TIC ar îmbunătăți învățarea acestei teme în cazul elevilor mei?”.
Dintre modalitățile de studiere a zoneleor naturale prin aplicarea TIC-urilor se numără:
folosirea instrumentelor TIC cum ar fi (calculator, proiector, tabla interactivă, TV, CD-ul, Stick-ul,
boxele etc.); folosirea aplicațiilor (PowerPoint și Microsoft Word), utilizarea platformelor
educaționale (MozaBook [1], Padlet [2], Canva [4], LearningApss [6], Wordwall [8], Youtube etc.);
demonstrarea imaginilor/videourilor/filmelor; utilizarea manualelor, cărților, posterelor digitale.
În scopul de a determina relaţia dintre folosirea tehnologiei în predare şi impactul acesteia
asupra modului de înțelegere, dobândire și aplicare a cunoștințelor în științe de către elevi, am efectuat
experimentul pedagogic în clasele a III-a “A” și a III-a “B” din cadrul Gimnaziului “Vasile
Anestiade”, satul Sărătenii Vechi, raionul Telenești.
Experimentul de constatare a generat diagnosticarea rezultatele privind reușita școlară a
elevilor și formarea competențelor specifice la științe, în ce măsură elevii sunt interesați de aplicarea
în cadrul lecțiilor a TIC-urilor. Respectiv, inițial am aplicat un test de evaluare formativă. Constatările
sunt vizibile în tabelul 1 și figura 1. Rezultatele obținute de elevii din clasele experimentale și cele de
control sunt aproximativ la același nivel.
Tabelul 1. Analiza comparativă cu privire la rezultatele obținute de elevii din clasele experimentale
și cele de control
Clasa

Nivel înalt
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Nivel mediu

Nivel scăzut

Clasa experimentală a

6 elevi

7 elevi

2 elevi

III-a “A” (15 elevi)

(40%)

(46,67%)

(13,33%)

Clasa de control

7 elevi

6 elevi

2 elevi

(46,67%)

(40%)

(13,33%)

a III-a “B” (15 elevi)

Fig. 1. Analiza comparativă a rezultatele obținute de elevii din clasele experimentale și cele de control

Ulterior a urmat experimentul de formare. Scopul acestuia este implementarea unui sistem de
platforme educaționale, aplicații și instrumente TIC la orele de Științe, în studierea zonelor naturale.
În continuare prezint exemple de modalități de studiere a zonelor naturale cu elevii din clasa III – a
prin aplicarea tehnologiilor informaționale.
Un calculator este un dispozitiv universal de procesare a informațiilor. El nu mai este folosit
doar pentru divertisment, dar și pentru educația elevilor. Utilizarea unui computer în clasă este o
oportunitate minunată de a trezi interesul și motivația elevilor. Computerul intră cu succes în sinteză
cu subiectele școlare și le completează armonios.
Tabla interactivă este un instrument didactic pe care cadrele didactice îl pot folosi pentru a
spori eficiența lecțiilor. Utilizarea tablei interactive poate servi drept catalizator pentru schimbarea de
la instruirea tradițională la cea interactivă bazată pe metode constructive.
Microsoft Office Power Point (PPT) – este un program de prezentare, prin care, practic, se
proiectează fiecare lecţie. Acesta optimizează procesarea digitală a textului, graficelor, desenelor,
imaginilor statice şi dinamice, animaţiei, secvenţelor audio/video etc. Pe lângă designul atractiv, PPT
facilitează o mai bună coerenţă în prezentare, precum şi contactul permanent a elevului cu varianta
vizual – auditivă a învăţării.
Manualele digitale – sunt o resursă educaţională modernă. În cadrul acestor manuale sunt
incluse ilustrații sau galerii de imagini, sarcini interactive, activități de evaluare, animații, jocuri,
secvențe video etc.
MozaBook este un program de prezentare optimizat pentru tablele interactive. Aceasta
cuprinde lecții digitale, texte, imagini, animații 3D, videouri educaționale, exerciții și materiale
interactive, astfel materialul de învățat devine mai interesant și mai ușor de înțeles.
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Padlet este o platformă unde profesorii pot crea clase și discuta cu elevii. Poate fi folosit pentru
sesiuni de brainstorming, a posta adrese de Internet utile, cuvinte noi, termeni sau comentarii pe o
temă data [3].

Fig. 2. Proiect didactic realizat pe platforma Padlet
Canva – o platformă foarte impresionantă, pentru că ne oferă posibilitatea de a crea o
prezentare într-un mod creativ, atractiv și plăcut pentru elevi. Această platformă include în sine multe
animații, ceea ce elevilor le place foarte tare [5].

Fig. 3. Proiect didactic realizat pe platforma Canva
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LearningApss.org este o platformă care ne oferă o mulțime de exerciții care pot fi folosite cu
ușurință la lecțiile de Științe. Este o aplicație web concepută pentru a sprijini procesul de instruire
prin metode interactive. Modulele/exercițiile existente pot fi integrate direct în conținuturile de
învățare corespunzătoare, sau redactate/ajustate la necesitate, dar pot fi și elaborate online de
utilizatori. [7].

Fig. 4. Joc realizat pe platforma LearningApss.org.
Wordwall este un site web unde se oferă posibilitate de a crea lecții personalizate pentru clasă.
Este o modalitate ușoară de a crea propriile resurse de învățare, prin teste, întrebări, jocuri de cuvinte
și multe altele [9].

Fig. 5 Joc realizat pe platforma Wordwall
Urmează experimentul de control, care s-a realizat cu scopul de a evalua eficiența aplicării
TIC-urilor în studierea zonelor naturale și pentru a determina în ce măsură s-au dezvoltat
competențele elevilor la disciplina Științe.
Respectiv am aplicat încă un test de evaluare formativă, rezultatele cărora le putem observa
în tabelul și figura de mai jos. În baza acestora, se observă la clasa experimentală, comparativ cu clasa
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de control, o îmbunătățire semnificativă a rezultatelor elevilor referitor la competențele specific la
științe, ceea ce confirmă că utilizarea și aplicarea TIC-urilor în cadrul lecțiilor ajută elevii să
însușească mai bine tema.
Clasa

Nivel înalt

Nivel mediu

Nivel scăzut

Clasa experimentală

9 elevi

5 elevi

1 elevi

a III – a “A” (15 elevi)

(60%)

(33,33%)

(6,67%)

Clasa de control

7 elevi

6 elevi

2 elevi

(46,67%)

(40%)

(13,33%)

a III –a “B” (15 elevi)

Tabelul 2. Analiza comparativă cu privire la rezultatele obținute de elevii din clasele experimentale

și cele de control

Fig. 6 Analiza comparativă cu privire la rezultatele obținute de elevii din clasele experimentale și
cele de control
Pentru analiza comparativă a rezultatelor obținute de elevii din clasa experimentală la etapa
de constatare și etapa de control se propune Tabelul 3 și Figura 7. Putem menționa faptul că clasa
experimentală și-a îmbogățit rezultatele cu 20% privind nivelul înalt de competențe și cu 6,67%
pentru nivelul scăzut.
Nivelul/Etapa

Etapa de constatare

Etapa de control

6 elevi (40%)

9 elevi (60%)

Nivel mediu

7 elevi (46,67%)

5 elevi (33,33%)

Nivel scăzut

2 elevi (13,33%)

1 elev (6,67%)

Nivel înalt
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Tabelul 3. Rezultatele comparative a elevilor din clasa experimentală la etapa de constatare și
etapa de control

Fig. 7 Rezultatele comparative a elevilor din clasa experimentală la etapa de constatare și etapa de
control

Respectiv, în urma experimentului pe care l-am realizat, s-a demonstrat că utilizarea
tehnologiilor informaționale în cadrul orelor de Științe dezvoltă un sistem integrat de competențe în
domeniu și ameliorează reușita școlară a elevilor.
Concluzii. S-a ajuns la concluzia că TIC-urile prezintă un interes deosebit și sporit al elevilor,
trezește curiozitatea și dorința de a învăța. Elevii participă cu plăcere și interes la aceste activităţi. De
asemenea, elevul devine mai activ în cadrul lecţiilor, punând mai multe întrebări cu privire la
subiectele explicate.
Trăim în perioada în care calculatorul a devenit un instrument indispensabil pentru fiecare om,
în mod special, pentru copii. În schimb ei trebuie să conștientizeze faptul că calculatorul, Internetul
și gadgeturile nu sunt doar pentru a le utiliza în scop personal – pentru comunicare, pentru jocuri sau
pentru vizionare de filme, dar ele pot fi folosite și în scop util și anume pentru divertisment, pentru
educare și pentru informare.
Instrumentele, platformele și aplicațiile educaționale moderne urmăresc să elucideze
monotonia și plictiseala. Interacţiunea elev-computer permite diversificarea strategiei didactice,
facilitând accesul elevului la informaţii mai ample, mai logic organizate, structurate variat, prezentate
529

în modalităţi diferite de vizualizare. Pe lângă valențele evident informative și formative ale utilizării
TIC, nu trebuie să neglijăm un aspect considerat important, cel puțin în concepțiile pedagogice
internaționale, și anume cel al atractivității. Mijloacele informatice moderne sporesc semnificativ
atractivitatea procesului educațional.
Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor nu sunt menite să ia locul profesorului, ci să-l ajute
pe acesta în noul său rol. Datoria fiecărui profesor este aceia de a se perfecționa continuu, în
conformitate cu noile cerințe educaționale.
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MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN VOLUNTARIATUL ȘCOLAR:
<LearnHub>, ȘCOALA DE VARĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ
Enache Beatrice- Ionela, studentă-doctorandă, UPSC
Școala Gimnazială „Al. Piru”, com. Mărgineni, jud. Bacău, România
Summary: Summer vacation often means a long period of freedom and joy for all children.
We will find, by surveying the children's opinions, that although they enjoy the period of relaxation
and well-deserved rest, they want to be with other children, to socialize, to work together with an
adult mentor / trainer for their games and activities, to come up with new ideas and activate their
free time. The concept of the summer school in English "LearnHub", 2nd edition, aims to increase
parents' confidence in the school, better cooperation and involvement of the local community in
supporting extracurricular activities, but also the acquisition of English in real contexts. In addition,
this project provides a number of long-term benefits: children learn new and unique educational and
recreational games, games that they can then organize themselves, can practice their English in
authentic situations, acquire new knowledge without having to there is the coercive factor. Thus, the
proposed educational events will turn into real experiential learning activities, which will contribute
to their further personal and social development.
Rezumat: Vacanţa de vară înseamnă, de cele mai multe ori, o îndelungată perioadă de
libertate și bucurie pentru toţi copiii. Vom descoperi, sondând opiniile copiilor că, deși aceștia se
bucură de perioada de relaxare și odihnă binemeritată, îşi doresc să fie împreună cu alţi copii, să
socializeze, să lucreze împreună cu un îndrumător/ formator adult pentru jocurile şi activităţile lor,
care să vină cu idei noi și să le activizeze timpul liber. Concepul școlii de vară în limba engleză
„LearnHub”, ediția a II-a, are în vedere sporirea încrederii părinţilor în unitatea de învățământ, o
mai bună conlucrare şi implicare a comunității locale în sprijinirea activităţilor extracurriculare,
dar și însușirea limbii engleze în contexte reale. În plus, acest proiect prevede o serie de beneficii pe
termen lung: copiii învaţă noi și inedite jocuri educativ-recreative, jocuri pe care, mai apoi, le pot
organiza singuri, își pot exerseza limba engleză în situații autentice, dobândesc cunoștințe noi fără
să existe factorul coercitiv. Astfel, manifestările educaționale propuse se vor transforma în veritabile
activități de învățare experiențială, care vor contribui la ulterioara lor dezvoltarea personală și
socială.
1. Argument
Experienţa Școlii de Vară, desfăşurată în anii anteriori, a avut un foarte mare impact asupra copiilorparticipanţi, astfel că, exact din prima zi de şcoală a anului trecut, rememorând cele mai frumoase
momente ale vacanţei mari, aceştia au poziționat Şcoala de Vară, ediția I, pe primul loc. Pe de altă
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parte, ca educator la clasă şi voluntar în cadrul proiectului de vara trecută, am sesizat faptul că acei
copii care au participat la ediția anterioară au manifestat o mai mare deschidere faţă de implicarea în
proiectele extrașcolare, o mai mare siguranţă şi stimă de sine crescută în situaţii în care trebuiau săşi susţină un punct de vedere personal şi, mai ales, o mai evidentă capacitate de socializare şi
organizare structurală și procesuală.
Mai mult, deoarece în şcoala noastră învaţă un număr considerabil de elevi instituționalizați,
avem în vedere şi activităţi care să le insufle dragostea pentru şcoală, în paralel cu crearea de situaţii
concrete în care aceştia să se simtă valorizaţi, prin oferirea unui spaţiu mai mare de afirmare a
capacităţilor şi aptitudinilor lor. Pentru ei, esențial este să le oferim modele de petrecere a timpului
liber care să contracareze practicile de copiere a unor atitudini şi obişnuinţe nesănătoase.
Şcoala de vară ”LearnHub” în limba engleză este un proiect educațional ambițios care ține
cont de specificul local al comunităţii, bazat pe entuziasmul curiozităţii caracteristic vârstei şcolarilor
mici și preadolescenților. În acest sens, luând în considerare ideile şi aşteptările formulate de copii și
tineri, am propus acțiuni care să-i ţină aproape de şcoală, să le ofere o alternativă valoroasă în
petrecerea plăcută şi instructivă a timpului liber, nu doar pe durata perioadei petrecute în cadrul
proiectului ci, mai ales, pentru cel petrecut mai apoi acasă, cu grupul de prieteni, colegi, vecini, rude
sau chiar individual.
Dincolo de toate acestea, trebuie să accentuăm esenţa proiectului: socializarea, prin adaptare
la celălalt, prin respectarea regulilor și normelor de grup. Astfel, copiii învaţă să descopere împreună,
să comunice, să se organizeze, să respecte reguli, să avanseze propuneri, să aibă încredere în sine şi,
mai ales, să se bucure împreună de copilărie. Este cunoscut faptul că experienţele de grup au multiple
beneficii: încheagă prietenii, dărâmă barierele prejudecăţilor, dau naştere la solidaritate și
aclimatizare în situaţii sociale miniaturale
2. Institutia organizatoare:
3. Parteneri:
4. Grup țintă: elevii instituționalizați, elevii neinstituționalizați
5. Scopul: Stimularea implicării copiilor, în mod benevol, în acțiuni educativ-recreativ-instructive
de voluntariat școlar, prin promovarea şi valorizarea potenţialului individual şi de grup al
acestora, precum şi însuşirea limbii engleze cu ajutorul activităților practice inovative și concrete.
6. Obiective:
1. Dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi comunicare principială cu alţi copii, de aceeaşi vârstă,
dar şi de vârstă şi nivel educaţional/cultural diferit;
2. Însuşirea şi practicarea unor activităţi specifice vârstei, în limba engleză, orientate în sensul
petrecerii timpului;
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3. Dezvoltarea capacităţii de a accepta noi provocări, care impun implicare personală în
descoperirea de soluţii practice şi utile vieţii de zi cu zi (cu aplicabilitate în limba engleză);
4. Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, deopotrivă prin spontaneitate, dar şi prin analiză şi
raţionare individuală şi de grup;
5. Dezvoltarea încrederii în propriile capacități şi a creșterea stimei de sine în raport cu ceilalţi,
dar şi cu sine însuşi;
6. Dezvoltarea şi aplicarea concretă a abilităţilor de comunicare în limba engleză, prin exprimarea
opiniei proprii în situaţii decizionale;
7. Manifestarea bucuriei de a fi împreună cu ceilalţi prin adoptarea unor stări de acceptare,
negociere, colaborare, solidaritate, toleranță;
8. Îmbunătăţirea relaţiilor elevilor cu şcoala și comunitatea locală, cu cadrele didactice și
formatorii, cu alţi elevi ai şcolii;
9. Promovarea imaginii şcolii prin diseminarea proiectului.
7. Resurse:
Umane:
Materiale:
Financiare:
Spațiale:
8. Rezultate așteptate: Proiectul se desfăşoară având ca ţinte următoarele rezultate:
❖ Participarea a unui număr de 40 de copii din cadrul şcolii noastre la programul Şcolii de Vară,
după cum urmează: 20 copii/preadolescenți instituționalizați, 20 copii/preadolescenți
neinstituționalizați;
❖ Convingerea părinţilor/tutorilor asupra importanţei activităților extrașcolare;
❖ Participarea părinţilor/tutorilor la activităţi, prin contribuţii oricât de mici ar fi acestea –
realizându-se astfel un parteneriat şcoală-comunitate;
❖ Realizarea unor activităţi şi produse deosebite, prin care elevii să se regăsească, în special, ca
individualitate aparţinând unei colectivităţi sociale.
Calendarul activităților zilnice:
I.

Day 1 - Tema zilei: ”Nature and Adventure!”
o Jocuri de autocunoaștere outdoor;
o Natura înseamnă viață! (plantare răsaduri/ semințe, vizionare ppt);
o Fabrica de experimente- experimentul zilei;
o Feedback-ul activităţii- „Jurnal de bord!”.

II.

Day 2 – Tema zilei: ”DecoCraft”
o Confecționarea ghiveciului cu flori;
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o Corpuri geometrice din bețișoare și pufuleți;
o Artă decorativă;
o Jocuri de dicție, frământări de limbă;
o Fabrica de experimente- experimentul zilei;
o Feedback-ul activităţii- „Jurnal de bord!”.
Day 3 – Tema zilei: ”Take a Hike Day!”

III.

o Drumeție, veselie, bucurie;
o „Sănătatea are gust!”- colectare de plante medicinale și aromatice;
o Fabrica de experimente- experimentul zilei;
o Feedback-ul activităţii- „Jurnal de bord!”.
Day 4: – Tema zilei: ”Dance Spirit”

IV.

o

Jocuri educativ-recreative;

o ,,Prietenia e magică!”- (confecționare brățări ale prieteniei);
o „Dimineți dansante”- ( însușirea unor pași de dans specifici valsului);
o Fabrica de experimente- experimentul zilei;
o Feedback-ul activităţii- „Jurnal de bord!”.
V.

Day 5 – Tema zilei: ”MasterChef”
o „Alege să fii sănătos!”- sfaturi pentru o alimentația sănătoasă, rebusuri, ghicitori;
o Salata de fructe, desertul perfect!;
Goodbye, Summer School!
o Baloanele dorințelor: impresii despre „LearnHub”;
o Premierea elevilor/ profesorilor participanți;
o Jurnal de impresii şi propuneri pentru vara viitoare.

9. Evaluarea proiectului are loc:
Pe tot parcursul desfăşurării activităţilor, prin urmărirea implicării elevilor şi a rezultatelor
obţinute de către aceştia pe plan intelectual, cognitiv, emoţional, comportamental şi al realizării
de produse concrete;
✓ Prin miniexpoziţiile realizate la final de activitate tematică;
✓ Prin feedbackul zilnic din partea elevilor;
✓ Prin opiniile părinţilor/tutorilor asupra activităţilor desfăşurate în spaţiul Şcolii de Vară;
✓ Fotografii ale tuturor activităţilor desfăşurate;
✓ Diplome pentru participanţi şi adeverinţe pentru voluntari.
10. Diseminarea proiectului:
➢ Prezentarea programului în cadrul comisiilor metodice, ședințelor metodice;
➢ Pliante, afişe, flyere, postere pentru mediatizare;
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➢ Oferirea pentru arhiva digitală a şcolii a unui CD cu fotografii şi comentarii/concluzii
asupra conţinutului şi eficienţei proiectului;
➢ Publicarea de articole în reviste cu impact socio-educațional.
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TEXTUL – ELEMENT ORIENTATIV PENTRU LECTURĂ ÎN
CLASELE PRIMARE
Gherlac Mariana, masterandă,
Facultatea Pedagogie, UST
Summary. The literary text is a creation of the author's imagination, it is a way of enriching
knowledge and trains students in the development of correct expression, forming their communication
skills. The study of the literary text in the primary classes is done through a complex method, which
allows the reception, analysis, interpretation, and appreciation of what is read.
Actualmente, în mediul educațional, un rol important îi revine dezvoltării capacităţilor de
exprimare a elevilor. Modelul de comunicare, care presupune formarea integrată a capacităţilor de
receptare orală, de exprimare orală, respectiv de receptare a mesajului scris şi de exprimare scrisă –
propune o nouă abordare a textului, în totalitatea sa. Limba şi literatura română constituie disciplina
de bază care asigură, înainte de toate, succesul şcolar şi oportunități de integrare socială a şcolarului
mic. [3, p.53]
Textul reprezintă de fapt atitudinile autorului, atitudini care se manifestă în propriile trăiri faţă
de lume, faţă de valorile umane, atitudini care evidenţiază anumite concepte de viaţă, crezuri, idealuri,
convingeri. Textul presupune lectură, receptare, explorare, interpretare etc. [8, p.69]
Termenii receptare şi lectură sunt adesea folosiţi sinonimic, cu deosebirea că primul se referă
şi la texte transmise oral, pe când cel de-al doilea vizează doar contactul cu textele scrise. Noţiunea
de lectură este ceea ce textul conţine, pe când noţiunea de receptare - ceea ce subiectul reţine, potrivit
personalităţii sale şi circumstanţelor. „Receptare” poate avea un sens mai cuprinzător, decât „lectură”,
termenul din urmă desemnând doar contactul cu texte scrise, pe când cel dintâi se referă şi la texte
transmise oral. Lectura vizează prioritar procesul de parcurgere, descifrare şi valorizare a unui text,
pe când receptarea vizează prioritar rezultatele acestui proces. [2, p.1]
Premisele comune receptării şi lecturii şcolare sunt:
a)

medierea receptării estetice, formale şi istorice, este legată tot aşa de bine de analiza

artei, a istoriei şi a realității sociale;
b)

relația didacticii lecturii cu metodele structurale şi hermeneutice;

c)

valorificarea esteticului (nu numai ca descriere) şi a efectelor acestuia în exprimarea

orală şi scrisă, care pot fi, în egală măsură, integrate atât în literatură, cât şi în fenomenele din media
[2, p.12].
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Între activităţile, procesele şi necesităţile de învăţare şcolară, lectura ocupă locul central ca
activitate intelectuală, care contribuie la formarea și dezvoltarea personalităţii elevului. Lectura
presupune contactul cu textul, adică cu un grup de semne organizate într-un anumit mod în scopul
producerii unui sens.
Se disting mai multe tipuri de lectură (figura 1.):
a) lectură de
informare, de
documentare şi de
cercetare, în cazul
istoriei, geografiei,
biologiei etc.;
b) lectură literară,
care poate fi: de
înţelegere,
explicativă,
interpretativă şi,
mai nou, lectură
metodică;

e) lectura de
destindere / de
plăcere sau
recreativă etc.

d) lectura notelor
muzicale pe un
portativ sau de
descifrare a unei
imagini, în cazul
artelor plastice;

c) lectura de descifrare a
simbolurilor, formulelor,
graficelor sau a
schemelor, în cazul fizicii,
matematicii, chimiei,
informaticii.

Figura 1. Tipuri de lectură [4; 10; 11]
Orice text literar are un conţinut, are un mesaj adresat receptorului. Structura textului implică
începutul, cuprinsul şi încheierea ce denotă apartenenţa la un gen literar. Toate împrejurările în care
a scris autorul amintirile, evenimente sociale, familia, copilăria, şcoala, profesia, capcanele vieţii,
natura, constituie muze pentru creaţie, sunt provocatoare pre-texte.
Studierea textului literar în clasele primare se realizează într-o manieră complexă, care
prevede atât comprehensiunea, receptarea, analiza, interpretarea şi aprecierea celor citite, cât şi
transferul achiziţiilor literar-artistice şi lingvistic-comunicative în situaţii noi, desprinse din viaţa de
zi cu zi şi poate fi abordat în mod independent de la caz la caz [10].
Studierea textelor în ciclul primar se poate realiza în mai multe forme:
➢

texte studiate în manualele de bază;

➢

texte de lectură intercalate între textele de citire;
538

➢

lecturi suplimentare recomandate de învăţător [6].

Textul literar în ciclul primar trebuie:
➢

să se potrivească gradului de dezvoltare din punctul de vedere al experienţei de viaţă,

al gândirii, al limbajului, al trăirilor psihice, al imaginației;
➢

să deţină valori estetice şi etice;

➢

să se refere la universul de viaţă propriu copiilor sau la un univers inteligibil lor [3,

p.52].
Pentru studierea textului este necesar de descifrat codul literar care cuprinde: noţiuni de
vocabular, sens propriu şi figurat, versificaţie la textele lirice, procedee ale expresivităţii,
caracterizare de personaje la textele epice, modalităţi de expunere, stiluri şi originalitatea exprimării
etc. A citi înseamnă a parcurge textul linear, stopând efortul în momentul încheierii; a interpreta
înseamnă a reciti textul de mai multe ori, pentru a-l analiza în detaliu [2, p.203].
Analiza textului literar devine treptat o activitate în care elevul se implică activ, iar
interpretarea unui text literar se bazează pe emiterea unor judecăţi de valoare.
Cercetătoarea Alina Pamfil formulează două principii ale studiului textului:
➢

„importanţa înţelegerii textului în profunzime şi a cunoaşterii lui în detaliu,

cunoaşterea sensului literar;
➢

valorificarea experienţei subiective pe care actul lecturii şi interpretării o presupune”

[7, p.70].
Cerinţe de citire ale textului sunt următoarele (figura 2.):

1.

• Dificultatea de a citi un text poate varia în dependenţă de conţinutul acestuia, de
mesajul transmis, atât pe latura obiectivă, cât şi pe cea subiectivă în raport cu o serie de
factori care nu ţin nici de calitatea textului, nici de înzestrarea cititorului.

2.

• Un text poate fi greu de citit din cauza dimensiunilor mari (de exemplu: poveştile).

3.

• Dificultăţi de lectură (de parcurgere a textului) pot surveni din cauza lipsei de
motivaţie sau de interes din partea cititorului (plictiseală, oboseală, neatenţie etc.).

4.

• Finalităţile impuse (de exemplu: cititul în scopul redactării unor teme şcolare) pot de
asemenea îngreuna actul lecturii.

5.

• Dificultatea de a citi poate fi sporită de o serie de factori materiali (ambianţă
improprie, lipsă de timp etc.).
Figura 2. Cerinţe de citire a textului [9, p.49]
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Comprehensiunea presupune: a) încadrarea textului: autor, operă etc.; b) lectura expresivă a
textului; c) explicarea cuvintelor necunoscute/expresii dificile, explicarea titlului. Aspectele prin care
elevii din ciclul primar sunt îndrumaţi spre înţelegerea mesajului unui text literar depind de conţinutul
tematic al textului respectiv, de genul şi specia literară în care se încadrează şi de aspectele formale.
Explicarea textului facilitează înţelegerea de către cineva a unui mesaj (text, fragment de text
etc.) şi este efectuată de învăţător. Explicaţia include analiza, descifrarea textului: a) prezenţa
naratorului; b) identificarea ideilor principale; c) subiectul pe scurt [9, p. 50].
Scriitoarea T. Slama-Cazacu a dezvoltat metoda de analiză a textului literar pe care a numito „dinamic-contextuală”. Aplicarea acesteia a condus-o spre convingerea că metoda permite
abordarea cuprinzătoare şi sistematică a textelor literare. În analiză se ţine seama de toate
componentele actului de comunicare, adică de triada comunicării (emiţătorul este autorul/naratorul,
receptorul este cititorul/naratorul, iar mesajul este opera), inclusiv particularităţile contextuale [12].
Elevul care citeşte devine un partener activ în actul lecturii, formându-şi capacităţi critice şi
reflexive, stimulându-şi creativitatea şi dezvoltându-şi emoţiile. Lectura nu mai este o formă pasivă
de receptare, este un proces ce implică mai mulţi factori: textul, autorul, contextul, cititorul,
extinzându-se dincolo de graniţele literaturii.
Studierea textului literar se pune accent pe tipurile de lectură, dintre care:
a)

Prima lectură, cea de pătrundere în universul operei, permite contactul cu secvenţe din

opera, ce nu sunt atât de cunoscute elevilor, tocmai pentru a le oferi o nouă direcţie de receptarea a
acestuia, viziunea elevilor schimbându-se/consolidându-se în funcţie de fragment, de nivelul de
cunoştinţe ale elevilor, de etapele pregătitoare.
În funcţie de criteriile continuităţii şi finalităţii lecturii, dar şi în funcţie de cel/cei ce-o
realizează prima lectură poate fi:
➢

Lectură continuă: parcurgerea textului de la început la sfârşit, fără a interveni cu unele

explicaţii sau cu explicarea unor cuvinte necunoscute vs. lectură discontinuă: împărţirea textului pe
fragmente/tablouri;
➢

Lectură neorientată fără formularea sarcinilor de lectură vs. lectură orientată cu

formularea unor sarcini de lectură menite să capteze atenţia, sau a unor aspecte din text;
➢

Lectură realizată de învăţător numită şi lectura model vs. lectură realizată de elevi

(lectură silenţioasă, lectură cu voce tare etc.).
b)

Lectura de familiarizare, de reluare a unui text citit demult, oferă învăţătorului un

instrument complex de re-descoperire a operei, de caracterizare a unui personaj, de elaborarea a
planului de idei.
c)

Relectura textului, în vederea identificării cuvintelor necunoscute, se face pe bucăţele

mici de text, pe un text care a fost deja citit (poate acasă sau poate ca lectură suplimentară) după
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pătrunderea în text, pentru remarcarea termenilor specifici – regionalisme, cuvinte populare – şi
pentru explicarea lor.
➢

Prima relectură şi comprehensiunea textului este efectuată de elevii cu deprinderi de

lectură şi este urmată de explicarea unităţilor lexicale (cuvinte/expresii) necunoscute.
d)

Lectura fragmentară implică o pregătire minuţioasă a învăţătorului, selectând citate ce

au legătură cu fragmentele din manual, dar şi imagini-desene ale învăţătorului sau ale elevilor,
imagini xeroxate, de coperte de cărţi din ediţii mai noi sau mai vechi.
e)

Lectura de impact se poate aplica la o clasă cu nivel de cunoştinţe mai ridicat sau cu

un nivel de conştiinţă deja conturat, în vederea combinării unor citate semnificative pentru conţinutul
operei, pentru extragerea unor noţiuni definitorii ale operei.
f)

Lectura model, făcută de către învăţător, are menirea de a sensibiliza elevii şi

presupune o tehnică deosebită, pentru captivarea elevului.
g)

Lectura la alegere/selectivă a unor pasaje poate fi utilizată pentru a înţelege structura

operei, elevii fiind familiarizaţi cu anumite aspecte: capitole, tablouri, poveşti; povestiri etc.
h)

Lectura impusă/dirijată, poate fi efectuată din Lecturi literare sau texte recomandate

din Curriculumul Naţional: Clase primare sub atenta coordonare a învăţătorului, care îşi va organiza
lecţia. Întâi se va impune lectura integrală a textului propus spre dezbatere, pentru familiarizarea cu
conţinutul – de asemenea, se alege un citat spre discuţie.
i)

Lectura expresivă, cu modulaţii ale vocii şi ale gesturilor, se face de către învăţător

sau – dacă exista posibilitatea – de către un elev care a însuşit tehnicile citirii.
j)

Lectura cheie este utilizată în cazul în care nivelul clasei o permite şi când se urmăreşte

relevarea unor valenţe deosebite ale textului, semnificaţii şi sensuri ascunse, când se doreşte analiza
stilistică şi a unor particularităţi ale textului, mesajele naratorului etc..
k)

Lectura critică este modalitatea prin care se identifică mijloacele artistice, prin

accentuarea unor termeni şi prin întrebări fulger. De asemenea se pot realiza exerciţii de vocabular
etc. şi mai ales, se poate interpreta textul, în vederea „dezlegării” tainelor.
l)

Lectura problematizantă, pe lângă utilitatea la clasă, când se urmăreşte rând cu rând

fragmentul din manual, învăţătorul poate cere identificarea unor termeni-cheie, comentarea textului.
Acest tip de lectură vine în pregătirea unui alt tip şi anume:
m)

Lectura comentată pas cu pas. Aici putem vorbi deja de moment de sinteză a

informaţiilor, căci învăţătorul selectează câteva pasaje care sunt potrivite pentru o temă amplă, de
exemplu: „Iarna în Moldova”.
n)

Lectura afectivă este aplicată ca o modalitate de personalizare a mesajelor literare, de

identificare cu personajele literare, de sensibilizare a elevilor pentru re-apropiere de text.
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o)

Lectura de profunzime este aceea care determină înţelegerea fondului ideatic al

textului.
p)

Lectura anticipativă se îmbină foarte bine cu un moment de brainstorming, când se

urmăreşte identificarea unor elemente de suprafaţă ale textului precum: identificarea autorului, a
titlului (dacă se poate recunoaşte stilul), a temei fragmentului, a cuvintelor noi, a termenilor cheie, a
mijloacelor artistice etc..
q)

Lectura reflexivă este un mijloc de analiză literară, de interpretare a unui text fără a şti

conţinutul sau, fără a se relua conţinutul [7, p.213].
Adrian Marino propune următoarele tipuri de lecturi: lectură-informație; lectură-distracție;
lectură-refugiu; lectură-plăcere; lectură-cultură; lectura-existență; lectură de întreținere; lectura ca
recreere; lectura-curiozitate; lectura în grup; lectura interactivă; lectura ca "joc“; lectura de tip
"scolar“ (studiul la masă): lectura activă; lectura obligatorie; lectura suplimentară [5].
Competenţele lectorale conform cercetătoarei N. Baraliuc se formează încă în preșcolaritate,
când educatorul îi familiarizează pe copii cu cartea (citindu-le poveşti, memorând poezii, ghicitori,
numărători; răsfoind cartea şi folosind ilustraţiile ca puncte de reper, copiii repovestesc conţinutul,
caracterizează personajele, încearcă să compună singuri), asfel lectura şi analiza textelor literare
provoacă elevilor o gamă foarte variată de emoţii şi sentimente, îi ajută pe elevi să-şi formeze opinii
şi atitudini pozitive faţă de lumea înconjurătoare [1, p.30].
Formarea competenţei de lectură în şcoală se realizează procesual prin strategii didactice
specifice, de aceea cadrul didactic trebuie să cunoască didactica lecturii, tipurile de lectură, utilizarea
diverselor tehnici de lectură [13].
Formarea competenței lectorale se face prin activități specifice. Conform autorului Pâslaru
Vl, activităţile principale ale cititorului de literatură artistică sunt:
➢

pregătirea conştientă pentru actul lecturii şi interpretării textelor literare;

➢

lectura fluentă, expresivă şi comprehensivă a unei diversităţi de texte literare/didactice/

interpretative;
➢

percepţia, imaginaţia, gândirea şi creaţia artistică;

➢

achiziţionarea instrumentarului teoretico-literar şi lectoral aferent activităţii de lectură;

➢

depistarea/discernerea/interpretarea apropriată a valorilor textelor literare prin

descifrarea limbajului poetic;
➢

producerea unei varietăţi de texte reflexive, interpretative şi imaginative;

➢

evaluarea critică a operelor şi fenomenelor literare;

➢

autocomunicarea într-un sistem propriu de valori, în interacţiune cu axiologia literară,

utilizând mijloacele limbajului poetic [10, p.99].
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În concluzie putem afirma că procesul de studiere a textului literar de către elevii din clasele
primare, reușitele lor în comunicarea orală şi scrisă, în înţelegerea şi însușirea valorilor literare sunt
influenţate de modelul de lectură propus de învăţător, deci, de calitatea actului critic efectuat în
ipostaza de mediator între text şi elevii săi. Lectura reprezintă o activitate de bază în dezvoltarea și
formarea elevului, de aceea necesită studiată în amănunt în ideea de a fi foarte bine abordată. Prin
citirea textelor literare elevii își exprimă gândurile, emoțiile și sentimentele față de mesajul textelor
citite, apreciază cele citite.
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FORMAREA IMPRESIILOR DESPRE OAMENI ÎN COMUNICARE
Cazacioc Nadejda, masterandă,
Managementul educațional, UST

Rezumat: Prima impresie este ceea ce contează, iar modul de a comunica și a interelaționa cu
cineva e ceea ce se reține, ceea ce ne marchează. Spunem despre cineva că a lăsăt o impresie
frumoasă atunci când după o primă vedere reușim să schițăm și câteva fragmente de discuții, nu ne
formăm o impresie despre cineva doar după „ambalaj”.
Cuvinte cheie: impresii, comunicare.
Abstract: The first impression is what matters, and the way we communicate and interact with
someone is what is retained, what marks us. We say about someone that he left a beautiful impression
when at first sight we manage to sketch a few fragments of discussions, we do not form an impression
about someone only after the "packaging".
Kesword: impressions, communication.
Într-o lume în continuă mișcare, acolo unde fiecare pas făcut presupune o interacțiune cu
oamenii din jurul nostru, nu putem, să nu vorbim, despre comunicare. Cu toate că secolul XXI a adus
în viețile noastre o sumedenie de cerințe și necesități, comunicarea este una din elementele esențiale
ale existenței umane și nu vorbim doar despre comunicarea directă ci și despre comunicarea indirectă
Numai prin comunicare poți să cunoști cu adevărat o persoană cu toate că Pitigrilli ne spune că
„Prima impresie e cea care contează. Nu-i de ajuns să fii din când în când îndrăzneţ; trebuie să fi
fost de la început.” – viața ne demonstrează contrariul, vom recunoaște că este greu să ștergi din
memorie prima impresie însă un rol important pentru creierul uman îl joacă efectul informației asupra
impresiilor. Ne-am învățat să fim atenți la tot ceea ce ne înconjoară să trecem prin filtrul propriei
viziuni fiecare scânteie, iar pentru a ne forma o impresie suntem mereu în căutarea unor argumente,
și aici rămâne un câmp deschis pentru percepții și interacțiuni.
Doar 7% din comunicare sunt cuvinte, restul este abilitatea creierului uman de a analiza
exteriorul și conștientiza limbajul paraverbal. De cele mai dese ori greșim când ne grăbim să ne
formăm o părere despre cineva, sau suntem dependenți de unele scopuri pe care le urmărim și ne
ghidăm în formarea unei viziuni doar de unele momente fugitive care de altfel fiind analizate în esență
sunt și contradictorii.
Pentru a analiza și a percepe cum văd elevii modul de formare impresiilor despre oameni am
realizat un chestionar pe care l-am propus la 186 elevi din liceul teoretic ”Ștefan cel Mare și Sfânt”,
treapta gimnazială a cuprins clasele 7-9 și treapta liceală. Un interes sporit pentru noi a prezentat
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modul de formarea a impresiilor, dacă elevii consideră necesară comunicarea pentru ași forma o
părere despre cineva sau este suficient o prima vedere a omului pentru a-ți creiona o opnie despre el.
E demonstrat științific că formarea impresiilor depinde de câțiva factori importanți precum:
✓ informațiile recepționate inițial, care sunt cele mai apreciate
✓ particularitățile comportamentale
✓ consolidarea poziției prin argumente
„A percepe o persoana” este în viziunea psihologilor similar cu „a-ți face o impresie despre
ea”. Iar impresiile celor din jur despre persoana noastră le putem influența în mod direct dacă știm
să ne punem în valoare: atitudinea, zâmbetul, vestimentația, primele cuvinte exprimate, limbajul
gesturilor, contactul vizual, ținuta fizică, umorul. Și de cele mai multe ori atunci când încercăm să
proiectăm personalitatea cuiva în cugetul nostru din graba de a ne formula o părere despre realitate
existentă trecem cu vederea natura pozitivă a informațiilor ordinea prestării, relevanța lor pentru
realizarea interacțiunii, experiența personală și socializarea riscând în acest fel să evaluăm greșit
prestația cuiva. Pentru ne crea o viziune și a contura procesul de formare a impresiilor la adolescenți
și mecanismele predecesoare lui în chestionarul realizat am propus elevilor să își expună părerile
despre ce consideră ei important și ce pun la temelia formării impresiilor despre oamenii care îi
înconjoară. Inițial am întrebat elevii „Dacă consideră că pentru a cunoaște o persoană este îndeajuns
să o vezi?”. Răspunsurile ne duc la concluzia că copii sunt siguri că pentru a-și forma o impresie
despre cineva e insuficient să vezi o persoană (Figura 1.) trebuie să o descoperi prin comunicare fapt
care îl stabilim din întrebarea a doua a chestionarului ”Descoperi adevărata personalitatea a unui
om atunci când”.
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Onipina elevilor

77,70%
13,70%

8,60%
Da

Nu

Sunt
indecis/indecisă

8,60%

77,70%

13,70%

Fig. 1. Opinia elevilor: ”Pentru a cunoaște o persoană e îndeajuns să o vezi”?
Îl vezi

Comunici cu el

26%

Faceți un lucru împreună

6%

68%
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Fig. 2. Cum ne formăm o impresie despre cineva.

Îl vezi

Comunici cu el

Faceți un lucru împreună

26%

6%

68%
Pentru elevii este important ca persoana care discută cu ei să dea dovadă de empatie și
compasiune să le împărtășească ideile și să nu îi întrerupă în discuție (vezi Figura 3.). În acest mod ei
înțeleg că omul de alături este o persoană deosebită care în orice împrejurare te va încuraja și îți va fi
alături.
Să dea dovadă de empatie și…

28,40%

Să îți împărtășească ideiile

28,40%

Să nu te întrerupă în discuție

25,50%

Să dea din cap afirmativ că te înțelege

5%

Să te privească în ochi

12%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Fig. 3. Necesități în comunicare.
O atenție deosebită tinerii acordă persoanelor cu voce calmă și relaxantă, care utilizează și
formulări empatice, (vezi Figura 4) este ușor să comunici cu așa persoane și în același timp timpul
petrecut în compania lor provoacă liniște sufletească.
7%
48%

În foarte mică măsură

21%

În mică măsură
În măsură potrivită
În foarte mare măsură

24%

Fig. 4. Măsura focusării atenției asupra persoanelor cu voce calmă și relaxantă.
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În același timp elevii sunt de părerea că o față zâmbitoare nu întotdeauna indică mai multă
amabilitate și căldură, prin urmare nu poți avea încredere în fiecare om care îți zâmbește. Iluzia unui
om care prin zâmbet ar mima cumva intenții ascunse persistă la nivelul conștientului, e cumva necesar
să privești printre zâmbet, la mimică, gesturi, comportament poate chiar și să discuți cu acea persoană
pentru ați formula o idee clară despre personalitatea sa. De multe ori un zâmbet ascunde acțiuni
nepercepute de cei din jur.
Adolescenții vorbesc despre faptul că felul cum o persoană este îmbrăcată ne transmite indici
despre genul, vârsta, categoria ei socială (vezi Figura 6). Desigur că prima impresie văzând un bărbat
cu cravată și sacou îmbrăcat la 4 ace ne va teleporta cumva către un om de o clasă socială înaltă și un
rang ierarhic deosebit. Însă un bărbat prost îmbrăcat cu haina ruptă ne va duce cu gândul la un
boschetar, fără să vrem iluzia optică a realității existente în jurul nostru ne formează o viziune inițială
despre omul care stă în fața noastră.

27%

Da
13%

Nu
Sunt idecis/indecisă
60%

Fig. 5. Vestimentația și raportul dintre indicii de gen, vârstă, categorie socială.
La întrebarea dacă: ”Îți poți schimba impresiile despre o persoană dacă aceasta la un moment
dat refuză să mai gândească la fel ca și tine” 58 % dintre elevii au răspuns ferm că ”Nu” (vezi Figura
7). Și aici copii argumentează răspunsul lor prin faptul că, dacă reușești să descoperi în persoana de
alături laturile pozitive și știi să le apreciezi, chiar dacă uneori nu gândește la fel ca și ei, elevii rămân
a fi la fel de atașați de această persoană. Deși dintre ei sunt și cei care recunosc că dacă omul de lângă
ei gândește altfel decât și-ar dori cu ușurință își vor modifică părerea despre el.
Da

Nu

Nu sunt sigur/sigură
17%
25%

58%

Fig. 6. Acceptarea persoanelor ce nu gândesc la fel ca tine.
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Elevii afirmă că ”În formarea impresiilor despre oameni țineți cont de:” modul persoanelor de
a duce o discuție și înțelegerea pe care le-o oferă, pentru ei e important ca omul de alături să dea
dovadă de ascultare (vezi Figura 8).
15,50%

Faptul că dau dovadă de ascultare

10,60%

Gesturile și mimica pe care le utilizează

25,40%

Înțelegerea pe care-o oferă

46,50%

Modul de a duce o discuție

Ținuta pe care o au

2,10%

0,00%5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

Fig. 7. Calități pe care punem accent în formarea impresiilor.
Concluzii: Chiar dacă secolul XXI ne învață să trăim grăbiți și în mare parte viața pe care o
ducem este în mediul virtual, comunicare cu lumea din jur și interacțiunile nu se lasă așteptate. Iar
primul lucru pe care îl realizăm privind la ceea ce ne înconjoară este formarea impresiilor. Pentru ați
creiona o impresie despre cei care te înconjoară e important fiecare detaliu. Deși, esențială e prima
apariție în orizontul cuiva, sunt și alți câțiva factori importanți care asigură integritatea portretului
moral în viziunea celui care ne urmărește. Aplicând chestionarul la elevii din liceu putem concluziona
că pentru tineri esențial în formarea impresiilor este modul în care cei de lângă ei îi percep și se
comportă cu ei.
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MODEL DE PROMOVARE A IMAGINII INSTITUȚIEI ȘCOLARE ÎN
COMUNITATE
Marandiuc Magdalena, masterandă,
Management educațional, UST
Rezumat: Pornind de la finalitățile sistemului educațional din RM, viziunea și misiunea
instituției, conduc la tânărului responsabil și capabil să se integreze în societatea mereu
schimbătoare. Ceea ce îl va ține pe elev ancorat în acest vârtej, constituie valorile care le formează
școala. Or, aceasta este centrul de cultură dar și barometrul comunității. Matricea valorică care stă
la baza instituției publice L.T. „Ion Luca Caragiale” din Orhei permite conturarea profilului unui
absolvent capabil de inserția socială amintită mai sus. Prin prisma activităților specifice și de brand
ale instituției, această reușește să răspundă solicitărilor comunității.
Idealul educațional al școlii din Republica Moldova constă în formarea personalității cu spirit
de inițiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoștințe și
competențe necesare pentru angajare pe piața muncii, dar și independență de opinie și acțiune, fiind
deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naționale și universale asumate
[3]. Reieșind din finalitățile educaționale, instituția noastră a formulat următoare viziune și misiune:
Viziunea instituției: Pornind de la constatarea că societatea se află într-o perioadă de schimbări
radicale, considerăm că este momentul să adaptăm demersul educațional astfel, încât să oferim
elevilor noștri o educație adecvată, care să le permită un start bun în competiția numită viață, o
adaptare rapidă și eficientă la o societate în continuă schimbare, astfel, încât viitorul să nu-i ia prin
surprindere. [10]
Misiunea instituției: Liceul își propune să asigure acces, relevanță și calitate în realizarea
procesului educațional, în scopul formării unei personalități integre, active, sociale și creative,
capabile de a-și găsi locul într-o societate în schimbare. [10]
Realizarea acestora a permis conturarea brandului instituției L.T. „Ion Luca Caragiale” în
comunitatea Orhei. Brandul este designul, simbolul sau identitatea oferite unui produs sau unui
serviciu cu scopul de a-l diferenția de produsele ori serviciile concurenților. [7] Cu alte cuvinte,
brandul semnifică ceea ce spune lumea despre tine atunci când tu nu ești de față sau brandul este ceea
ce vrei să transmiți lumii despre tine. Avantajele brandului pot fi multiple, de exemplu: credibilitate,
promovare, parteneriate, vizibilitate, influență, recunoaștere, colaborări-surpriză, încredere.
Consultată, comunitatea imediat proximă a instituției noastre a comunicat următoarele:
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Șefa Direcției Generale Orhei, Silvia Mustovici, a menționat următoarele despre instituție:
Liceul Teoretic ,,Ion Luca Caragiale" este o instituție ce oferă elevilor cele mai bune condiții de
învățare din raionul Orhei. Acestea fiind prielnice studiului elevilor săi din ciclul primar, gimnazial,
cât și liceal. Cu atât mai mult, oferă cadre didactice competente, ce provoacă elevul la curiozitate și
analiză, la dorință de învățare și cucerire a noi culmi. Spiritul unitar și creativ al liceului însuflețesc
activități extracuriculare deosebite ce dezvoltă o atmosferă plăcută în interiorul instituției. Ne
mândrim cu acest valoros liceu, dar mai ales cu rezultatele elevilor ce an de an obțin nenumărate
premii în cadrul olimpiadelor școlare și concursurilor organizate atât la nivel local, cât și național!
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Așadar, dacă barometrul unei societăți este universitatea, atunci pentru comunitatea noastră,
L.T. ,,Ion Luca Caragiale" reprezintă barometrul care măsoară și indică scara valorică. Or, școala
este centrul de cultură. Toate valorile sunt cultura unui neam și se sprijină pe educație, pe un sistem
de valori.
În acest context, matricea valorică a instituției L.T. ,,Ion Luca Caragiale" este următoarea:

Care este modelul nostru? Care este drumul parcurs pentru a construi aceste valori? Cum am
ajuns aici? Cum am conturat profilul acestei instituții? Ce ne reprezintă? Mai jos, sunt descrise câteva
elemente care au permis și conduc în continuare la formarea unei imagini pozitive despre școală:
✓ Performanțele – cca 71 de locuri în fiecare an la nivel local și 7-12 la nivel național
(matematică, fizică, limbă franceză)
✓ Rezultatele la studii – promovabilitatea examenelor de bacalaureat de 99 %, iar media de
7,86.
✓ Profesori performanți – laureați ai concursurilor naționale. Pedagogul Anului 2019-premiul
mare, 2020-mențiune, 2014-mențiune, 2021-în proces, Profesorul digital, profesor cu stil, profesorul
inovator.
✓ Proiecte implementate – Doar în ultimii 5 ani au fost implementate 33 proiecte educaționale,
cu finanțare și dotare, dintre care 30 se implementează până în prezent. Dintre care cele mai relevante:
Girl Power – descoperire, Clasa Viitorului – progres, Clasa în aer liber – responsabilitate civică și
ecologică, Festivalul cântecului patriotic – patriotism, Tânărul frumos – frumusețe, Clubul Filocalia/
5 pași spre Dumnezeu – credința, Teatru social – individualitate și diversitate, Ziarul liceului Negru
pe Alb – libertate și comunicare, Implicarea e șansa ta – tradiție și creativitate, JOBS – independență.
✓ Parteneri – peste 40 de relații de parteneriat, dintre care, la nivel local – 20 parteneri, la nivel
național – 17, la nivel internațional – 7.
✓ Tradiții – Festivalul Cântecului Patriotic, Festivalul Cântecului Francofon, Festivalul
Cântecului Pascal, Târgul de Toamnă, de Iarnă, de Paști, Ziua Profesorului, Autoconducerea,
Caragialiana, Întâlnirea cu absolvenții, Ziua Culturii.
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✓ Absolvenți de succes – în fiecare an, 30 % dintre absolvenții claselor francofone continuă
studiile la Universitățile din Franța, 7 absolvenți au devenit profesori/învățători in instituția noastră.
De asemenea se bucură de o îmbucurătoare inserție profesională.
✓ Părinți cu atitudine – Academia Părinților și Senatul Părintesc care se implică activ în
guvernarea democratică a școlii.
În concluzie, voi reitera faptul că, activitatea școlii, prin valorile care îi stau la temelie, au
conturat profilul elevului de azi - cetățeanul de mâine. Astfel, comunitatea cunoaște cu adevărat
imaginea școlii.
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STILURILE ŞI COMPORTAMENTELE LIDERILOR ÎN ÎNVĂȚAREA
ORGANIZAȚIONALĂ
Pîrgari Rovim, masterand,
Management educational, UST
Rezumat: Leadership-ul educaţional capătă din ce în ce mai multă importanță și complexitate.
Pe fondul schimbărilor rapide și a instabilității din ultimii ani, sectorul educaţional joacă în acest
moment un rol unic și vital în cadrul dezvoltării socio-economice. Leadership-ul este considerat a fi
unul dintre cele mai importante elemente care contribuie la succesul sau la insuccesul organizaţiilor
şi deci la dezvoltarea organizaţională.
Cuvinte-cheie: leadership, stiluri autoritare, complexietate, subalteni, monitorizare
Abstract: Educational leadership is becoming increasingly important and complex. Against the
background of rapid change and instability in recent years, the education sector is currently playing
a unique and vital role in socio-economic development. Leadership is considered to be one of the
most important elements that contribute to the success or failure of organizations and therefore to
organizational development.
Keywords: leadership, authoritarian styles, complexity, subordinates, monitoring
Concentrarea numai pe lider nu permite înțelegerea profundă a subiectului leadership-ului,
pentru că leadership-ul este ca o flacără în care trei componente trebuie să se conecteze și să existe
în timp – scânteia (liderul), materialul inflamabil (cei conduși) și circumstanțele (oxigenul) fără de
care focul nu va arde în timp. Integrarea și iterația între aceste trei componente este fenomenul de
leadership (Popper).
Relațiile reciproce între lider, cei conduși și circumstanțele în care se găsesc ei reprezintă
fenomenul de leadership. Dezvoltarea importantă în gestionarea acestui subiect de leadership a avut
loc în urma contribuției lui Max Weber care a subliniat percepția subiectivă a celor conduși cu privire
la liderul lor. Acest concept a contribuit la dezvoltarea tipurilor de gîndire și cercetare care privesc
leadership-ul ca pe un set de relații de reciprocitate între lideri și cei conduși de aceștia [1, p. 12].
Vorbind la modul general, liderul deţine o poziţie unică în cadrul organizaţiei. Pentru că vorbim
de leadership, această poziţie trebuie să fie acceptată de ceilalţi membrii ai grupului (de subalterni).
Astfel, liderul se bucură de o anumită putere în cadrul grupului ce îi conferă autoritate în ceea ce
priveşte luarea deciziilor importante. Contribuţia acestuia la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei
(grupului) este considerată a fi foarte importantă sau chiar indispensabilă. Pe de altă parte, aşteptările
subordonaţilor în ceea ce priveşte activitatea şi prestaţia liderilor sunt foarte mari, liderul fiind
persoana responsabilă în caz de eşec. Harold F. Gortner consideră că liderii simbolizează obiectivul
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comun al grupului, nu numai pentru membrii grupului ci şi pentru cei exteriori lui; tot el spune că
liderii nu ar fi necesari dacă grupurile sau organizaţiile din care fac parte nu ar avea nevoi şi obiective
commune [2, p 31].
Numărul de roluri atribuite liderilor şi complexitatea acestora diferă în funcţie de poziţia pe
care aceştia o ocupă în cadrul organizaţiei. Totuşi, Philip Selznick a identificat 4 funcţii universale
ale leadership-ului.
1. Definirea rolului şi a misiunii organizaţiei (instituţiei) – aceasta este o sarcină pur creativă
care presupune asumarea responsabilităţii liderului în ceea ce priveşte definirea direcţiei în care
eforturile membrilor organizaţiei trebuie îndreptate pentru satisfacerea cererii externe;
2. Reprezentarea instituţională a scopurilor – o altă funcţie creativă, care presupune formarea
unei structuri sociale în cadrul organizaţiei cu scopul creşterii capacităţii interne de creare şi
implementare a politicilor;
3. Apărarea integrităţii instituţiei (organizaţiei) – această funcţie se referă la rolul semnificativ
pe care îl are liderul în menţinerea valorilor şi a identităţii organizaţiei (instituţiei) din care face parte.
Această funcţie este foarte importantă, pentru că de realizarea ei depinde practic supravieţuirea
organizaţiei;
4. Controlul conflictelor interne – la baza acestei funcţii stă faptul că în mai toate organizaţiile
(dar mai ales în cele foarte mari) apar anumite subgrupuri de interes care intră în conflict pe diverse
teme. Liderul trebuie astfel să deţină controlul asupra acestor conflicte pentru ca organizaţia să
funcţioneze ca un întreg (în aceeaşi direcţie).
Alte surse de specialitate clasifică liderii în două tipuri:
❑ Lider de misiune, preocupat, în principal, de îndeplinirea unei misiuni, stabilirea strategiei
şi diviziunea muncii, prin organizarea celorlalţi.
❑ Lider socio-emoţional, preocupat, mai ales, de reducerea tensiunilor, aplanarea conflictelor,
rezolvarea dezacordurilor şi menţinerea unui moral ridicat.
În multe cazuri, o singură persoană trebuie să îndeplinească ambele roluri. În alte cazuri, însă,
cele două roluri sunt jucate de două persoane diferite. Când se întâmplă astfel, cei doi se înţeleg bine,
de obicei, şi îşi respectă reciproc aptitudinile, care sunt complementare. Leadeship-ul de misiune şi
cel socio-emoţional sunt două funcţiuni importante pentru grupuri. Pe de o parte, grupul trebuie să
fie direcţionat şi organizat spre a-şi îndeplini misiunea. Pe de altă parte, grupul trebuie să fie unit şi
să funcţioneze bine ca unitate socială, altminteri cea mai bună structură sau organizare devine inutilă.
Deci, în general, liderii trebuie să fie preocupaţi atât de funcţiunea de îndeplinire a misiunii, cât şi de
cea socio-emoţională. Liderul desemnat, în mod oficial, trebuie să se preocupe de echilibrarea
exigenţelor celor două roluri distincte, care pot avea importanţă diferită în împrejurări diferite [3, p.
44]. Literatura de specialitate oferă următoarele criterii de apreciere a liderului:
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➢ Capacitatea de conducere se refera la: ordonarea sarcinilor pe colaboratori, cunoașterea
posibilităților și problemelor subordonaților, colaborarea și controlul sarcinilor. Performanțele la cote
superioare de calitate ale unui lider constau din următoarele: cunoaște bine posibilitățile oamenilor
cu care lucrează și știe ce să le ceară, din această cauză obținînd rezultate de calitate; colaborează cu
subordonații și verifică realizarea sarcinilor; este exigent si riguros in organizarea si planificarea
activității subordonaților; manifesta înțelegere pentru problemele subordonaților, dar daca este cazul
știe sa fie si intransigent. Nivelul inferior de performante se refera la faptul ca managerul se pretinde
foarte exigent fata de subordonați, formulînd sarcini pe care nici el nu le-ar putea îndeplini.
➢ Capacitatea de instruire se refera la transmiterea de cunoștințe către subalterni.
Performantele la cote superioare de calitate constau în următoarele: știe să-și ordoneze ideile pentru
a se face ușor de înțeles; tratează problemele la nivelul de înțelegere al subordonaților, al
interlocutorilor; nu-și pierde răbdarea atunci cînd vede că nu este înțeles și revine cu explicații
suplimentare; cunoaște nivelul de pregătire al fiecăruia și în discuțiile purtate știe să se adapteze
situațiilor.
Performantele slabe ale capacitații de instruire ale managerilor constau în: când instruiește pe
cineva chiar dacă observă că interlocutorul nu înțelege, nu insistă, ci merge mai departe; când i se cer
explicații riguroase îi este greu să găsească un limbaj corespunzător. Stilurile de conducere, în
contextul managerial, sunt modalităţi generale în care un lider se comportă faţă de subordonaţi pentru
atingerea obiectivelor date. Gradul în care un manager deleagă autoritatea, modurile în care un
manager foloseşte puterea şi preocuparea să pentru relaţiile umane sau orientarea sarcinii tind să
reflecte stilul de conducere al managerului. Stilul de leadership, adesea numit stil de conducere,
descrie abordarea pe care managerii o utilizează cu oamenii din echipele lor. Există mai multe stiluri
de conducere.
Kurfi a clasificat stilurile de leadership în trei categorii.
✓ Leadership autocratic;
✓ Leadership democratic;
✓ Leadership laisse-faire.
Această clasificare a devenit una tradiţională. Ransis Likert oferă o clasificare modernă, de
alternativă:
 Centrat pe locul de muncă
 Centrat pe angajaţi
 Centrat pe locul de munca-angajat.
O altă clasificare:
➢ Carismatic/non-carismatic. Liderii carismatici se bazează pe personalitatea lor, calităţile lor
inspiraționale şi „aura” lor. Ei sunt lideri vizionari, orientaţi spre realizare, îşi asumă riscuri calculate
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şi sunt buni comunicatori. Liderii necarismatici se bazează în principal pe know- how-ul lor
(autoritatea merge la persoana care ştie să facă lucruri- Who Knows), încrederea lor şi abordarea
analitică, rece, de-a se ocupa de probleme.
➢ Autocrat-Democrat. Liderii autocraţi impun deciziile lor, utilizând de poziţia lor pentru a
forţa oamenii să facă ce li se spune. Liderii democratici încurajează oamenii să participe şi să se
implice în luarea deciziilor.
➢ Facilitator-controlor - inspiră oamenii prin viziunea lor de viitor şi îi împuterniceşte pentru
a realiza obiectivele de echipă. Controlorii manipulează oamenii să obţină realizarea lor.
➢ Tranzacţional-transformațional. Lideri tranzacţionali negociază pe bază de bani, locuri de
muncă şi securitate pentru realizarea scopului. Liderii transformaţionali motivează oamenii să depună
eforturi pentru scopuri la un nivel superior.
Încercările de identificare ale caracteristicilor specifice unui lider de succes au fost dublate de
căutarea valorilor şi motivaţiilor specifice ce îl definesc:
➢ Conformitatea: respectarea reglementărilor; realizarea a ceea ce este acceptat,
corespunzător, corect din punct de vedere social;
➢ Suport: primirea de încurajări din partea altor persoane, tratarea cu consideraţie şi înţelegere;
➢ Recunoaştere: atragerea atenţiei în sens pozitiv; a fi admirat şi considerat important;
➢ Independenţă: libertatea de a lua propriile decizii sau de a face lucrurile aşa cum se crede de
cuviinţă;
➢ Libertatea de acţiune;
➢ Benevolenţă: generozitate; ajutor pentru cei mai puţin norocoşi;
➢ Leadership: deţinerea de autoritate asupra oamenilor; plasarea într-o poziţie de influenţă şi
putere.
O altă abordare se referă la relaţionarea proceselor şi obiectivelor şi este legată de ideea că
liderul de succes este capabil să motiveze oamenii din subordine prin definirea clară a obiectivelor, a
căilor/proceselor de atingere a acestora şi a mijloacelor de realizare efectivă. Din acest punct de
vedere au fost identificate tipuri diferite de lideri:
➢ Liderul directiv, care defineşte direcţii şi aşteptări clare; acest tip de leadership este necesar
atunci când obiectivele sunt neclare, dar poate deveni periculos atunci când acestea sunt clare şi când
acest tip de abordare conduce înspre rigiditate, centralism şi redundanţe. Liderii directivi programează
munca, menţin standardele de performanţă şi îi încunoştinţează pe subordonaţi despre ceea ce aşteaptă
de la ei. Acest comportament este, în esenţă, identic cu direcţionarea [5, p. 67].
➢ Liderul suportiv, care promovează relaţii amicale, de susţinere faţă de subordonaţi; acest tip
de leadership este necesar atunci când obiectivele şi atmosfera de lucru sunt caracterizate de frustrare
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şi stres. Liderii de sprijin sunt prietenoşi, abordabili şi preocupaţi să stabilească şi să menţină relaţii
interpersonale plăcute. Consideraţia este în esenţă identică cu acest comportament.
➢ Liderul orientat spre rezultate, care stabileşte obiective şi aşteptări complexe în ceea ce
priveşte performanţele şi responsabilitatea subordonaţilor. Liderii orientaţi spre realizări îi
încurajează pe subordonaţi să depună toate eforturile pentru o cât mai bună realizare a obiectivelor.
Ei îşi exprimă încrederea în calităţile subordonaţilor.
➢ Liderul participativ, care încurajează subordonaţii să îşi exprime opinii şi sugestii; acest tip
de leadership este benefic mai ales atunci când obiectivele sunt ambigue iar participarea furnizează
un mod de găsire a soluţiilor şi de influenţare a procesului de luare a deciziilor; în cazul existenţei
unor obiective clare, promovarea eficientă a managementului participativ este condiţionată de
valorizarea de către subordonaţi a independenţei şi autocontrolului [6, p. 45].
Testul pentru depistarea și măsurarea potențialului de conducere după Oliver L. a fost propus
celor 20 de cadre manageriale (10 din grupul experimental și 10 din grupul de control). Managerii au
citit 11 afirmații cu care trebuia să fie sau nu de acord. Scorul a fost calculat astfel: s-a acordat câte
un punct dacă s-a ales opțiunea de acord cu enunțurile 1, 3, 4, 8, 9 și dezacord cu enunțurile: 2, 5, 7,
10, 11.
Rezultatele au fost interpretate prin utilizarea scalei: peste 8 puncte acumulate indică un
excelent potențial de conducere, 6-8 puncte obținute semnifică un bun potențial de lider, iar
acumularea a mai puțin de 6 puncte vorbește de un slab potențial de lider. Rezultatele obținute au fost
introduse în tabelul 1 şi în figura 1.
Tabelul 1. Potențialul de lider al cadrelor manageriale
Potențial excelent

Potențial bun

Potențial slab

Peste 8 punte

6-8 puncte

Mai puțin de 6 puncte

45% (9)

35% (7)

20% (4)

45
35
20

Excelent

Bun

Slab

Figura 1. Potențialul de lider al cadrelor manageriale
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În urma analizei rezultatelor, am constatat că diferențe semnificative nu există:
• Subiecții ambelor grupe au potențial de lider pe care îl pot dezvolta.
• Subiecții ambelor grupe nu cunosc despre conceptul de Leadership educațional.
• Toți subiecții conștientizează necesitatea de a-și dezvolta abilitățile de lider.
În ceea ce priveşte studiul comportamentului managerial unul dintre cele mai cunoscute modele
de studiu a comportamentului managerial este modelul dezvoltat de Blake şi Mouton (Grila
managerială Blake Mouton). Au fost chestionate aceleași 20 de cadre manageriale care activează în
cadrul instituţiilor preuniversitare. S-a aplicat un chestionar ce a urmărit identificarea
comportamentului managerial prin prisma celor două variabile (gradul de preocupare pentru
personal şi gradul de preocupare pentru sarcini). Persoanele chestionate au fost rugate să aprecieze
valoarea de adevăr a celor 18 afirmaţii din chestionar. Prin valoarea de adevăr a afirmaţiilor, aşa cum
a fost ea definită în chestionar, înţelegem frecvenţa cu care respondenţii consideră că acţionează în
conformitate cu fiecare dintre afirmaţii în parte. Prin urmare, interpretarea valorilor acordate au ca
scop identificarea comportamentului managerial al persoanelor chestionate.
După completarea chestionarului s-au aşezat răspunsurile pe două coloane. Una dintre coloane
numerotează întrebările referitoare la oameni, iar cealaltă întrebările referitoare la obiective. Au fost
adunate răspunsurile de pe fiecare coloană, şi s-a înmulţit fiecare scor cu 0,2. Scorul final, pentru
prima coloană (personal) 6,87 este indicat pe axa verticală şi cel pentru a doua coloană 6,93 (sarcini,
obiective) e indicat pe cea orizontală. În cele din urmă, am intersectat liniile care pornesc din punctul
scorului final aflat, de pe fiecare axă. În punctul lor de intersecţie am identificat stilul de leadership
cu care operează liderii.
Concluzii: Rezultatele arată că persoanele
chestionate manifestă o preocupare destul de ridicată
pentru subordonaţi; scorul pentru această dimensiune
fiind foarte aproape, ca valoare, de cel al preocupării
pentru sarcini. Astfel, conform acestor rezultate
persoanele chestionate practică un management de
compromis (preocupare medie pentru subordonaţi şi
sarcini). Dacă comparăm răspunsurile la întrebările
oferite de persoanele care ocupă funcţii de conducere în instituţiile menţionate, observăm că scorurile
pe care aceştia l-au obţinut pentru cele două dimensiuni (preocupare pentru subordonaţi şi preocupare
pentru sarcini) sunt aproximativ egale. Rezultatele au arătat că stilul de leadership practicat, ar fi unul
autoritar.
Majoritatea managerilor adopta o abordare undeva între extreme. Unii vor varia în funcţie de
situaţie sau sentimentele lor în timp, alţii îşi vor menţine acelaşi stil orice se întîmplă. Cel mai bine
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este să se utilizeze un stil adecvat situaţiei, dar este de nedorit să fie inconsecvent în stilul folosit în
situaţii similare. Fiecare manager are propriul său stil, dar acest lucru va fi influenţat prin cultură
organizaţională, care poate produce un stil de conducere predominant care reprezintă norma
comportamentala pentru manageri, care este, în general, de aşteptat şi adoptat. Percepția
leadershipului este schimbătoare. Leadershipul educațional este o lungă călătorie care solicită
răbdare, răbdare și toleranță. Contribuția cea mai semnificativă pe termen lung este un lider care
protejează și dezvoltă oameni, instituții și organizații.
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IMPACTUL EGALITARISMULUI GENDER ASUPRA FORMĂRII
TINERILOR PENTRU PARENTALITATEA TRADIȚIONALĂ
Radu Ana, masterandă,
Management educațional, UST
Abstract: RELATIONSHIP BETWEEN YOUTH EDUCATION FOR PARENTALITY AND
GENDER EDUCATION IN GLOBALIZATION ERA. The article analyzes the relationship between
the education of young people for parenting and gender education, the study focuses on the necessity
to reject the myths concerning the inequality of men and women's opportunities for parenthood.
Gender education implies overcoming the simplistic, traditional gender difference; identifies women
and men not from the point of view of biology, but from the perspective of personality abilities. In the
paper we find solid arguments demonstrating the need to report youth education for parenting and
the concept of global education. Global education aims to promote and internalize values such as
respect, freedom, justice, peace, equality, solidarity, through the formation and outsourcing of
attitudes of self-respect, respect for others, interest in global issues, critical approach, involvement
and constructive action, social responsibility. Thus, the education of young people for parenting
appears as a response to the processes, chances and risks of globalization. Hence the idea of forming
the future parent's personality from the perspective of gender education in the era of globalization.
The article mentions that parenthood education becomes a chance to raise awareness of future
parents on the dimension of recognizing the supreme value of parenthood, conceiving maternity and
paternity as a psycho-energetic spring of the fulfillment of the joints of life. And this chance in no
case is being missed.
Key-words: education for parenting, gender education, global education.
Ca rezultat al legăturilor de cooperare şi interdependenţă dintre țări, lumea în care trăim a
evoluat într-un singur sistem social. Relaţiile economice mondiale, datorate în mare parte companiilor
multinaţionale, relaţiile sociale, mijloacele moderne de comunicare şi transport ce permit un flux
rapid al informaţiilor, bunurilor şi chiar al persoanelor, reprezintă atât cauzele, cât şi caracteristicile
globalizării ca proces care susţine lumea interdependentă. Din aceste considerente, educaţie tinerilor
contemporani pentru parentalitate necesită a fi raportată la conceptul de educație globală (Apud
Ovcerenco, 2016, p.41). Peste tot în lume, conştiinţa schimbării globale şi necesitatea cooperării
internaţionale au determinat semnarea de convenţii şi declaraţii, iniţierea de campanii promovate de
organizaţii internaţionale ca ONU, UNESCO, OECD, OSCE şi Consiliul Europei. menţionează şi
accentuează importanţa educaţiei ca modalitate de abordare, înțelegere şi exploatare pozitivă a
globalizării, în baza definirii acesteia ca practică socială, ca proces de dezvoltare individuală şi
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colectivă ce facilitează transformarea şi auto-transformarea. De aici şi ideea particularizării unui tip
de educaţie specific acestui proces al lumii contemporane, denumit generic educaţia globală şi menit
să ajute la conştientizarea faptului că acest fenomen exprimă cursul viitoarei dezvoltări sociale,
depinzând numai de noi dacă de beneficiile acestuia vor profita numai cei privilegiaţi. Educaţia
globală urmăreşte promovarea şi interiorizarea valorilor, ca: respect, libertate, drept, pace, egalitate,
solidaritate, prin formarea şi externalizarea unor atitudini de auto-respect, respect pentru ceilalţi,
interes pentru probleme globale, abordare critică, implicare şi acţiune constructivă, responsabilitate
socială. Astfel, educaţia globală apare ca un răspuns la procesele, şansele şi riscurile globalizării.
Parentalitatea reprezintă experienţe personale, stări bio-psiho-sociale prin care o persoană
aduce pe lume un copil, manifestând faţă de acesta grijă și preocupându-se de creşterea şi educarea
lui. La prima vedere, privită din exterior parentalitatea este doar o relaţie sentimentală care uneşte
părintele şi copilul printr-o serie de drepturi şi obligaţii, conferindu-le statute sociale bine
individualizate menite să asigure protecţia şi respectul a ambelor părţi implicate în relaţia respectivă.
Renunţarea la acest şablon ne-ar putea oferi şansa unei înţelegeri mai adecvate a rostului maternităţii
și paternității ca rezultat al conceptualizării valorii parentalității sub aspectul motivației
femeii/bărbatului de a-şi realiza benevol funcţia de procreare, dorindu-şi obţinerea eficienţei în
realizarea datoriei parentale. Condiţia maternităţii și paternității este marcată de sănătatea viitorului
părinte, libertatea opţiunii acestuia, deciziei întru şi pentru autodescoperirea sinelui prin parentalitate.
Pe când condiţia nonmaternităţii/ nonpaternității este marcată de frica de parentalitate, fenomenul
incapacităţii materne/paterne. Decizia privitor la acceptarea sau negarea parentalității se explică prin
vulnerabilitatea şi dinamica motivaţiilor tinerilor în continuă metamorfoză condiționată de efectele
globalizării. Educaţia pentru parentalitate devine o şansă de sensibilizare a viitorilor părinți pe
dimensiunea recunoașterii valorii supreme a parentalității, conceperea maternității și paternității drept
izvor psihoenergetic al împlinirii rosturilor vieţii. Și această șansă nici într-un caz nu face a fi ratată.
Societatea umană actuală are la bază familia - leagănul protector al copilăriei, condiţie esenţială
a unui fundament educaţional sănătos, micro ambientul în care se transmit tradiţiile, obiceiurile şi
învăţăturile de bază despre secretele unei parentalitățide succes. În familie tinerii învaţă pe viu rolul
parental, descoperă cum membrii familiei se asistă reciproc şi-şi oferă ajutor şi sprijin necondiţionat,
ori de câte ori este nevoie. În familie tinerii învaţă pe viu complementaritatea, observă cum se face
diviziunea rolurilor gender, repartizarea progresivă a sarcinilor de îndeplinit în funcţie de capacităţile
şi cunoştinţele fiecăruia în parte. În familie tinerii învaţă pe viu ce înseamnă conştiinţa - acea parte a
memoriei care înregistrează toate faptele noastre; trăind într-un mediu social restrâns se observă cel
mai bine raportul de cauzalitate dintre faptele noastre şi efectul lor asupra celor din jurul nostru şi
implicit necesitatea asumării consecinţelor acestora precum şi a remedierii lor pentru a reveni la o
stare normală de echilibru. În familie tinerii învață pe viu ce înseamnă a fi un părinte responsabil.
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Vom observa că în prezent au survenit modificări esențiale în modelele de socializare ale
tinerilor contemporani, având în vedere orientarea acestora la modelele comportamentale axate pe
egalitarismul gender, care vin în contradicție cu modelele parentale tradiționale, ceea ce poate
provoca orientarea tinerilor spre nonparentalitate ca mod de viață, precum şi formarea atitudinii
negative față de parentalitate, fiind concepută ca impediment în afirmarea tinerilor pe plan social,
profesional, politic. În acest context, este incontestabil rolul jucat de situația la care personalitatea
caută să se adapteze sau pe care vrea să o modifice (Ovcerenco, 2016, p.14).
Educaţie tinerilor pentru parentalitate necesită a fi raportată și la dimensiunea de gen și orientată
spre dezminţirea miturilor ce ţin de inegalitatea oportunităţilor bărbaţilor şi femeilor privind
parentalitatea. Educația de gen presupune depăşirea diferenţei simpliste, tradiţionale dintre sexe;
identifică femeile şi bărbaţii nu prin prisma biologicului, ci din perspectiva capacităţilor personalităţii.
Pe baza celor două componente ale comportamentului parental: emoțional și comportamental,
putem explica principalele caracteristici ale atitudinii materne și paterne față de copil raportată la
dimensiunea de gen. Astfel, lucrările lui Bodrug V. identifică stereotipuri de gen privind
comportamentul mamei și a tatălui în familie, menționând că raportul dintre maternitate și paternitate
nu poate fi înțeles în afara contextului dimorfismului gender (Bodrug, 2001, p 23).
Este imposibil să ceri oricărui individ să devină tată sau mamă împotriva voinței. Așa cum nu
putem obliga pe cineva să muncească împotriva dorinței, afirmă de Sade, tot astfel nu putem sili un
bărbat sau o femeie să devină părinte. De Sade prezintă o viziune despre egalitatea sexuală în care
femeile sunt admise pe deplin, în care ele se află înăuntru sferei culturale și se conduc după aceleași
legi de echivalare și schimb cu bărbații. Femeia lui de Sade „devine un bărbat” și disprețuiește
maternitatea. De Sade întruchipează cele două tipuri, femeia diferenței și femeia egalității, în
persoanele Justine și Juliette. Destinele specifice fiecărei eroine evidențiază destul de clar care dintre
cele două va profita în sistemul socio-economic dominant (apud: Gatens, 2001, p.194-195).
De Sade ridică o problemă importantă cu care ne confruntăm în era globalizării. Poate exista în
contextul viitorului o sexualitate feminină „eliberată” fără a contamina potențialul parental și dorința
de al realiza? Cum poate fi înlăturate restricțiile femeilor la viața socială, ridicând în același timp
prestigiul maternității, creșterii și educației copiilor? Mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru
a conceptualiza interferența dintre valoarea libertății și paternității fac foarte dificilă o privire dincolo
de această alegere: fie respectul pentru natură și diferență, plasarea parentalității pe prim plan în raport
cu viața publică; fie dorința de a domina sau transcende natura pentru a pune în practică egalitatea
femeilor în viața publică, plasarea maternității pe plan secundar sau renunțarea totală la parentalitate.
Ambele strategii aparțin aceleiași problematici. Impasul disjunctiv diferență/egalitate reflectă
problemele puse de o înțelegere dualistă a firescului feminin, pe de o parte, și artificialului din ea ca
efect al globalizării, pe de altă parte.
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Putem începe să rezolvăm impasul prin confruntarea cu ceea ce egalitatea femeilor ar putea
însemna în contextul parentalității. În acest sens, educaţia tinerilor pentru parentalitate, ca categorie
psihopedagogică, exprimă puterea sau ponderea educaţiei în formarea potențialului părinte şi vizează
rezultatul final al demersului educativ realizat în instituţiile educaționale și familie. Ea reprezintă
concepţia, legitatea şi fenomenul dinamizator al posibilităţilor de formare a personalităţii umane
pentru parentalitate. Educaţia propriu-zisă reprezintă o concepţie optimistă, orientată către obţinerea
eficienţii în domeniul parentalității. Când vorbim despre relația dintre educaţia pentru parentalitate
și educația de gen din perspectiva globalizării ne referim la necesitatea „intervenţionismului”
educaţional complex, orientat spre formarea conştienţii şi comportamentului potențialului părinte.
Putem vorbi despre o interferență benefică dintre educația pentru parentalitate și de gen în cazul când
rezultatul acestei întâlniri este motivaţia şi interesului constant faţă de fenomenul parentalității,
formarea atitudinii pozitive faţă de maternitate/paternitate, recunoaşterea oportunităţilor egale pentru
ambii părinți pe dimensiunea cercetată, dorința de a-şi realiza responsabil și conștient potențialul
parental. Când vorbim despre educaţia pentru parentalitate din perspectiva educației globale ne
referim şi la necesitatea formării formatorului pe această coordonată. Pe prim plan se cere a fi plasată
problema ce ține de schimbarea de atitudini a cadrelor didactice privind efectele globalizării asupra
parentalității. Efectele interferenței dintre cele două dimensiuni ale educației integrale - educaţia
pentru parentalitate și educația de gen pot fi estimate în baza unor criterii descrise în literatura de
specialitate (apud: Ovcerenco, 2016, p. 46), și anume:
 identificarea propriilor opinii şi percepţii despre valoarea parentalității;
 identificarea percepţiilor şi atitudinilor despre rolul personalității masculine/feminine în
societate care pot impune restricţii experienţei parentale (materne/paterne);
 manifestarea atitudinii pozitive faţă de sine şi depăşirea stereotipurilor cu privire la
parentalitate;
 clarificarea şi dezminţirea miturilor ce ţin de parentalitate;
 analiza modului în care sunt percepute drepturile și responsabilităţile parentale;
 acceptarea şi promovarea parteneriatul între bărbaţi şi femei în toate domeniile vieții,
inclusiv în sfera parentalității.
Analiza situaţiei referitoare la importanța educaţiei tinerilor pentru parentalitate din perspectiva
educației gender în instituţiile de învăţământ demonstrează că cadrele didactice apreciază activitatea
respectivă ca necesară și utilă. Însă, în realizarea ei întâmpină unele obstacole, dintre care cele mai
semnificative le constituie existenţa miturilor şi a stereotipurilor ce ţin de dimensiunea parentalității
raportată la cea de gen, care sunt alimentate de concepţia misogină, conform căreia femeia este
percepută inferioară bărbatului, și cea misandrică, conform căreia bărbatul este perceput inferior
femeii. Stereotipurile cu privire la parentalitate și gen, atât cele de ordin cultural, cât şi cele de ordin
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personal, ţin de convingerile eronate precum că trăsăturile de caracter și modelele comportamentale
se clasifică în masculine și feminine Aceste prejudecăţi se cer a fi dezminţite, în caz contrar ele
servesc drept suport psihologic pentru justificarea dictatului masculin în societate, stimularea
violenţei, brutalităţii, durităţii prin confundarea acestor calităţi negative cu masculinitatea.
La rândul lui, dictatul masculin provoacă comportament misandric, care constă în manifestarea
ostilităţii feminine faţă de bărbat şi tot ce se referă la simbolul masculin. Actualmente constatăm, că
instituţiile de învăţământ rămân în continuare un fel de sedii educaționale, fără a manifesta cu
adevărat grija pentru sensibilizarea opiniei tinerilor cu privire la consecinţele misoginiei şi misandriei
asupra parentalității, formării la ei a unei mentalităţi juste în abordarea parentalității din perspectiva
teoriei echităţii genurilor, egalităţii lor în plan social, politic, vocaţional, familial.
Studierea aspectului interferenței dintre educaţia pentru parentalitate și educația de gen ne-a
permis să identificăm unele carențe ale educației pentru parentalitate în contextul globalizării:
necesitatea efectuării educaţiei tinerilor pentru parentalitate în contextul educației globale și din
perspectiva educației de gen nu este conștientizată de cadrele didactice la justa valoare; formarea
potențialilor părinți se realizează episodic. Acestui obiectiv i se acordă atenţie doar în situaţiile de
conflict deschis, provocate de stereotipurile negative, legate de mentalitatea eronată privind menirea
personalităţii feminine/masculine; se trec cu vederea factorii care influenţează negativ conştiinţa
bărbatului privind parentalitatea, se tolerează mediul ambiant cu impact negativ asupra formării
comportamentului parental; efectele misoginismului și a misandriei asupra educației tinerilor pentru
parentalitate nu sunt analizate și luate în calcul; curriculumul școlar creează prea puţine condiţii
pentru a preîntâmpina distorsiuni la nivel de mentalitate și comportament parental.
Astfel, educaţia tinerilor pentru parentalitate în instituţiile de învăţământ trebuie să fie orientată
spre prevenirea şi depăşirea misoginismului și misandriei, discriminării personalităţii umane după
criteriul de gen. Crearea condiţiilor optime pentru realizarea obiectivului propus în instituţiile de
învăţământ ar facilita obţinerea unei calităţi cu adevărat înalte a educaţiei tinerilor pentru
parentalitate.
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IMPACTUL PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA PSIHICULUI UMAN
Ursul Vlad, student,
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”
Rezumat: Recenta pandemie COVID-19 a avut efecte psihologice și sociale semnificative
asupra populației. Cercetările au evidențiat impactul asupra bunăstării psihologice a celor mai
expuse grupuri, inclusiv copii, studenți și lucrători din domeniul sănătății, care sunt mai predispuși
să dezvolte tulburări de stres post-traumatic, anxietate, depresie și alte simptome de
suferință. Distanța socială și măsurile de securitate au afectat relația dintre oameni și percepția lor
despre empatie față de ceilalți. Din această perspectivă, dispozitivele tehnologice își asumă roluri
importante pentru a reduce efectele negative ale pandemiei. Aceste instrumente prezintă beneficii
care ar putea îmbunătăți tratamentul psihologic online al pacienților, cum ar fi posibilitatea de a se
întâlni de acasă sau de la locul de muncă, economisind bani, timp și menținând relația dintre
terapeuți și pacienți. Scopul acestei lucrări este de a arăta date empirice din studii recente privind
efectul psihologic al pandemiei și de a reflecta asupra posibilelor intervenții bazate pe instrumente
tehnologice.
Summary The recent COVID-19 pandemic has had significant psychological and social effects
on the population. Research has highlighted the impact on psychological well-being of the most
exposed groups, including children, college students, and health workers, who are more likely to
develop post-traumatic stress disorder, anxiety, depression, and other symptoms of distress. The
social distance and the security measures have affected the relationship among people and their
perception of empathy toward others. From this perspective, telepsychology and technological
devices assume important roles to decrease the negative effects of the pandemic. These tools present
benefits that could improve psychological treatment of patients online, such as the possibility to meet
from home or from the workplace, saving money and time and maintaining the relationship between
therapists and patients. The aim of this paper is to show empirical data from recent studies on the
effect of the pandemic and reflect on possible interventions based on technological tools.
Cuvintele cheie: pandemie, COVID-19, psihologie, stare de urgență, situația, restricții,
depresie, stres, eficacitatea vaccinului, comportamente de sănătate, auto- și socioizolare, sănătatea
mintală.
Pandemia Covid-19 a dus la o expunere prelungită la stres. În consecință, cercetătorii au arătat
un interes crescut în măsurarea neliniștii sociale și comunitare pentru a sprijini psihologic
populația. Această atenție sporită ar putea ajuta la gestionarea situației actuale și a altor posibile
epidemii și pandemii. Măsurile de securitate adoptate în gestionarea pandemiei au avut consecințe
diferite asupra indivizilor, în funcție de rolul social investit. Unele segmente ale populației par a fi
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mai expuse riscului de simptome anxioase, depresive și post-traumatice, deoarece sunt mai sensibile
la stres.
În ianuarie 2020, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat că apariţia bolii provocate
de noul coronavirus este o situaţie de urgenţă internaţională pentru sănătatea publică. OMS a declarat
că există un risc ridicat de răspândire a bolii coronavirusului din 2019 (COVID-19) în multe ţări din
întreaga lume. În martie 2020, OMS a evaluat că COVID-19 poate fi caracterizat ca o pandemie. În
acest context, această perioadă de criză generează stres în populaţie. Aceste informaţii si recomandări
privind sănătatea mintală au fost elaborate de Departamentul pentru Sănătate Mintală şi Afecţiuni
asociate uzului de substanţe al OMS ca o serie de mesaje care pot fi folosite pentru a sprijini
bunăstarea psihică şi psihosocială în timpul pandemiei de COVID-19.
Studiul are două obiective de interes: evaluarea efectelor psihologice și sociale ale pandemiei
asupra populației, în special copii, studenți și profesioniști din domeniul sănătății; și identificarea de
noi perspective de intervenție bazate pe dispozitive digitale și în conformitate cu măsurile de
securitate socială și promovarea sănătății mintale. Stresul prelungit ar putea implica anxietate,
depresie și incapacitatea de a gestiona emoțiile traumatice și negative. Mai mult, teama constantă de
contagiune afectează viața de zi cu zi și duce la izolare socială, modificând relațiile umane.
Studiile asupra pandemiilor confruntate de-a lungul timpului, cum ar fi SARS, Ebola, H1N1,
gripa ecvină și actualul COVID-19, arată că efectele psihologice ale contagiunii și carantinei nu se
limitează doar la frica de a contracta virusul. Există elemente legate de pandemie care afectează mai
mult populația, cum ar fi separarea de cei dragi, pierderea libertății, incertitudinea cu privire la
progresul bolii și sentimentul de neajutorare. Aceste aspecte ar putea duce la consecințe dramatice
(Weir, 2020), cum ar fi creșterea sinuciderilor. Comportamentele suicidare sunt adesea legate de
sentimentul de furie asociat cu starea stresantă răspândită pe scară largă în rândul persoanelor care au
trăit / trăiesc în zonele cele mai afectate. În lumina acestor consecințe, este necesară o evaluare atentă
a beneficiilor potențiale ale carantinei, luând în considerare costurile psihologice ridicate.
După cum sa raportat într-un sondaj recent administrat în timpul pandemiei COVID-19, copiii
și adulții tineri prezintă un risc deosebit de a dezvolta simptome anxioase. Cercetarea a implicat un
eșantion de 1.143 de părinți de copii italieni și spanioli (interval 3-18). În general, părinții au observat
modificări emoționale și comportamentale la copiii lor în timpul carantinei: simptome legate de
dificultăți de concentrare (76,6%), plictiseală (52%), iritabilitate (39%), neliniște (38,8%), nervozitate
(38%), sentimentul de singurătate (31,3%), neliniște (30,4%) și griji (30,1%). Din comparația dintre
cele două grupuri - părinți spanioli și italieni - a rezultat că părinții italieni au raportat mai multe
simptome la copiii lor decât părinții spanioli. Alte date colectate pe un eșantion de studenți la
momentul răspândirii epidemiei în China au arătat cum nivelurile de anxietate la adulții tineri sunt
mediate de anumiți factori de protecție, cum ar fi traiul în zonele urbane, stabilitatea economică a
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familiei. A avea rude sau cunoștințe infectate duce la agravarea simptomelor de anxietate, ca și
probleme economice, încetinirea activităților academice. Un sondaj online efectuat asupra populației
generale din China a constatat că studenții sunt mai predispuși la stres, anxietate și depresie decât alții
în timpul pandemiei. Aceste rezultate sugerează monitorizarea și promovarea sănătății mintale a
tinerilor pentru a reduce impactul negativ al carantinei.
Ca o consecință a pandemiei, profesioniștii din domeniul sănătății care au fost suprasolicitați
au suferit un nivel ridicat de stres psihofizic. Profesioniștii din domeniul sănătății au trăit / trăiesc în
viața de zi cu zi o afecțiune traumatică numită tulburare de stres traumatic secundar, care descrie
sentimentul de disconfort experimentat în relația de ajutor atunci când tratamentele nu sunt
disponibile pentru toți pacienții și profesionistul trebuie să aleagă cine le poate accesa și cine nu.
Datele dintr-un sondaj efectuat pe 1.257 HCW care au asistat pacienții din secțiile COVID-19 și din
secțiile de linia a doua și a treia au arătat procente mari de depresie (50%), anxietate (44,6%),
insomnie (34%) și suferință (71,5 %). De asemenea, teama constantă de contagiune duce la gânduri
obsesive, crescând închiderea progresivă a persoanei și reducând relațiile sociale. În conformitate cu
aceste rezultate, au evaluat rezultatele în materie de sănătate mintală în rândul persoanelor sănătoase
din Italia în timpul pandemiei, confirmând un scor ridicat al problemelor de sănătate mintală, în
special în rândul femeilor tinere și al lucrătorilor din prima linie.
Analiza impactului pe sexe al Covid-19 a constatat că 68,7-85,5% din personalul medical este
format din femei, iar vârsta medie a variat între 26 și 40 de ani. Probabil ca femeile să fie afectate de
anxietate, depresie și suferință au găsit, de asemenea, o relație între vârstă și simptomele depresive
asociate cu pandemia. Într-adevăr, personalul medical la vârste mai mici (<30 de ani) raportează
scoruri de auto-evaluare mai mari ale depresiei și mai multă îngrijorare cu privire la infectarea
familiilor lor decât la cei de vârstă mai mare. Personalul cu vârsta> 50 de ani a raportat stres crescut
din cauza decesului pacientului, a orelor prelungite de lucru și a lipsei echipamentelor de protecție
personală. Este necesară promovarea intervențiilor psihologice asupra populației specifice care are
mai multe șanse să dezvolte patologii și suferință. Observația Comisiei globale de sănătate mintală
Lancet a raportat că utilizarea tehnologiilor digitale poate oferi intervenții de sănătate mintală pentru
a reduce nivelul de anxietate și stres și pentru a crește autoeficacitatea.
Șapte moduri în care pandemia ne afectează psihicul uman :
1. Anxietatea, deprimarea și traumatizarea psihologică. Pe măsură ce COVID-19 s-a
răspândit prin China în ianuarie și februarie, cercetătorii trimiteau deja chestionare cetățenilor închiși
în casele lor. În jumătate de duzină de studii. În China, ea peste 10.000 de respondenți, au descoperit
ca oamenii se confruntă cu probleme mai grave de sănătate mintala decât înainte de simptomele
pandemice ridicate de stres, anxietate, depresie, și tulburarea de stres post-traumatic (PTSD). Până la
jumătate au prezentat semne grave de depresie (în funcție de studiu), în timp ce până la 35% au
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prezentat anxietate gravă . Un sondaj a urmat peste 1.700 de persoane în 190 de orașe chineze de la
sfârșitul lunii ianuarie până la sfârșitul lunii februarie. În timpul apogeului pandemiei, stresul,
anxietatea și depresia lor nu s-au schimbat. Simptomele lor de PTSD au scăzut ușor - dar erau încă
suficient de mari pentru a fi îngrijorători. Oamenii nu se înrăutățeau, dar nici nu păreau să se
obișnuiască cu viața pandemică. Mulți oameni au îndeplinit criteriile pentru problemele clinice de
sănătate mintală: 19% pentru depresie, aproape un sfert pentru anxietate și 16% pentru PTSD. În
decurs de o săptămână după ce Slovenia a declarat o epidemie, peste jumătate din mii de
persoane chestionate au avut un nivel ridicat de stres. În aprilie, 14% dintre americani se confruntau
cu o suferință psihologică gravă, mai mult decât triplă față de rata din 2018.
2. Singurătatea. Comenzile la domiciliu și distanțarea socială au lăsat mulți oameni izolați, așa
că are sens că ne-am simți singuri. Și, într-adevăr, aproape 1 din 7 adulți americani au spus că au fost
adesea sau întotdeauna singuri în aprilie 2020, în creștere cu peste 25% față de 2018. Dar un
alt studiu din SUA, Canada și Marea Britanie a constatat că sentimentele de legătură ale oamenilor
cu ceilalți nu se schimbă mult dinainte până în timpul pandemiei. Când un grup de cercetători au
chestionat peste 1.500 de persoane în SUA din ianuarie până în aprilie, au fost surprinși să găsească
„rezistență remarcabilă”. Nu numai că oamenii nu au devenit mai singuri în timp, dar au câștigat de
fapt un sentiment mai mare de sprijin din partea celorlalți. Toate apelurile telefonice și chat-urile
video cu familia și prietenii ar putea fi de ajutor, scrie Martina Luchetti și coautorii ei de la Florida
State University, precum și un nou sentiment de comunitate. „Mulți oameni s-au simțit parte a
eforturilor la nivel comunitar de a încetini răspândirea virusului.
3.Creșterea violenței domestice. La începutul lunii aprilie, Organizația Națiunilor Unite
a solicitat acțiuni globale imediate pentru a combate violența tot mai mare împotriva femeilor și
fetelor în timpul pandemiei. Potrivit știrilor, violența domestică crește în întreaga lume. La o secție
de poliție, la puțin peste 100 de mile de Wuhan, China, de exemplu, rapoartele au fost de trei ori mai
mari în februarie 2020 comparativ cu februarie 2019. În New Orleans, atacurile agravate domestice
au crescut cu 37% din ianuarie până în aprilie. Tendințe similare au fost raportate în Spania, Italia,
Germania și Brazilia. Pe măsură ce oamenii sunt blocați acasă, apelurile către linii de asistență cresc.
Anchetele științifice sunt abia la început, dar unele rezultate preliminare confirmă aceste
tendințe. Printre persoanele care se confruntau deja cu violența domestică, violența s-a agravat în
aproape 60 la sută din cazuri, relatează Buttell și Ferreira.
În opinia cercetătorilor, acest lucru se reduce la o varietate de factori: oamenii care petrec mai
mult timp acasă cu partenerii abuzivi, șomajul și alți factori de stres financiar care provoacă conflicte,
adăposturile care închid ușile și poliția este descurajată în practica arestărilor. Evident, amenințarea
verbală cu abuzul fizic agravează stresul, anxietatea, panica și teama pe care mulți oameni le
experimentează deja în timpul pandemiei.
569

4. Efectele pandemiei depind de structura personalității, stilul de viață, indicatorii
demografice. În timp ce persoanele în vârstă prezintă riscuri mai mari pentru sănătate din cauza
COVID-19, se pare că sunt persoane mai tinere care se luptă emoțional. Potrivit studiilor
din Spania, China și Slovenia, persoanele mai tinere și femeile tind să fie mai deprimate, anxioase,
stresate și traumatizate psihologic în era COVID-19.
Femeile tind să aibă o sănătate mintală mai șubredă, în general, iar anumiți factori de stres în
acest moment - cum ar fi povara adăugată a îngrijirii copiilor și riscul de a pierde locuri de muncă,
contribuie la instabilitatea emoțională. Pentru persoanele tinere, ar putea fi provocătoare întreruperile
procesului de învățământ, în special pentru studenții care au fost nevoiți să se adapteze la școlarizarea
online. În studiile efectuate în China, în Statele Unite, pandemia afectează mai mult viața de zi cu zi
a oamenilor, crescând anxietatea. Personalitatea influențează și modul în care ne descurcăm în situații
de stres. Două trăsături conexe care par să conteze în timpul pandemiei sunt capacitatea noastră de a
tolera incertitudinea și capacitatea noastră de a tolera suferința. Deși este greu pentru oricine să se
lupte sau făcea față necunoscutului, unii oameni sunt mai puțin confortabili cu el decât alții. Și chiar
acum, acei oameni care par să rumege mai mult, se simt mai fericiți și experimentează mai
multă depresie, anxietate și PTSD.
5.Dezavantaje pentru grupurile defavorizate. În studii din întreaga lume, cercetătorii au
investigat ce altceva ar putea face oamenii vulnerabili la probleme de sănătate mintală în timpul
pandemiei. Au descoperit câțiva factori cheie care îi pun pe oameni în pericol. În primul rând,
persoanele cu sănătate precară sau boli cronice tind să aibă simptome mai mari de stres, anxietate,
depresie și PTSD, au descoperit mai multe studii . Acest lucru s-ar putea datora faptului că, asemenea
persoane sunt cu riscuri mai mari pentru sănătate de la COVID-19.
Venitul și educația contează. Cu cât veniturile sunt mai puțin stabile și cu atât suntem mai
puțin educați, sugerează studiile, cu atât veți experimenta mai multă anxietate, depresie, panica și
stres. Pandemia amenință economia învățământului în țară, afectând viitorul financiar al tuturor, dar
situația este mai gravă pentru persoanele care se luptau deja. Într - un sens foarte real, suntem nu toți
în aceleași condiții.
6. Agravarea efectelor de rasism și situația politică. De fapt, persoanele de culoare sunt mai
susceptibile de a fi infectate, mai puțin susceptibile de a fi testate și tratate și mai puțin susceptibile
de a supraviețui dacă primesc COVID-19. Potrivit Andrea King Collier într-un articol pentru Greater
Good, o istorie a rasismului înseamnă că comunitatea neagră se confruntă cu pandemia cu o stare de
sănătate mai slabă, cu un acces mai redus la îngrijire și cu mai multă neîncredere în sistemul medical.
Asta înseamnă că au mai multe motive să se teamă de propria lor viață și sunt mai predispuși să sufere
pierderi. De fapt, cercetările Pew sugerează că mai mult de un sfert dintre americanii negri cunosc pe
cineva care a fost internat sau a murit din cauza COVID-19, comparativ cu 1 din 10 americani albi.
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7. Rolul locului de muncă. Una dintre cele mai mari perturbări ale vieții noastre zilnice astăzi
este modul în care pandemia ne-a afectat munca. Medicii, asistenții medicali și paramedicii își asumă
sarcina urgentă de a îngriji pacienții cu COVID-19, în timp ce alți lucrători esențiali își asumă riscul
să vândă alimente, să livreze corespondență și să ridice gunoiul. Multe slujbe de birou au trecut la
munca la distanță, cerând angajaților să se izoleze acasă, cu multe lucruri de jonglerie precară și
îngrijire pentru copii sau bătrâni. Alte persoane nu au putut continua să lucreze în timpul pandemiei,
așteptând momentul când vor fi chemate înapoi, în timp ce unele au fost concediate în
totalitate. Șomajul în SUA a crescut de patru ori mai mult din februarie până în aprilie 2020,
reducându-se în iulie cu 10%.
Oamenii de știință din întreaga lume se luptă pentru a produce un vaccin sigur și eficient pentru
virusul care provoacă COVID-19. La doar câteva luni de la apariția noului coronavirus în China,
cercetătorii testează 40 de vaccinuri în cadrul studiilor clinice la oameni și explorează alte 92 în studii
preclinice, conform datelor New York Times, vaccin tracker. Dar dezvoltarea unui vaccin eficient
este doar o parte a luptei. Chiar și odată ce unul este disponibil, vor trebui să fie suficient de mulți
oameni care să fie dispuși să o ia pentru a preveni răspândirea bolii și acest lucru poate să nu fie ușor.
Un sondaj din August Gallup a descoperit scepticism profund în rândul multor americani cu privire
la un potențial vaccin COVID-19. 35% au spus că nu vor lua un vaccin aprobat de Administrația
pentru Alimente și Medicamente, chiar dacă li s-ar furniza gratuit. Numerele au fost chiar mai mari
în rândul americanilor non-albi, dintre care 41% ar refuza un vaccin COVID. Și în rândul
republicanilor, dintre care 53% au spus că nici nu o vor lua.
Cercetarea psihologilor poate oferi informații despre motivul pentru care unii oameni renunță
la vaccinări și ce pot face factorii de decizie din sectorul sănătății pentru a schimba acest lucru.
Un vaccin împotriva sindromului respirator acut sever boala coronavirus 2 (SARS-CoV-2) va
fi esențial pentru eradicarea virusului. Cu toate acestea, având în vedere necesitatea globală, se
așteaptă ca cererea să depășească oferta. Multe țări, inclusiv Italia, au dezvoltat deja planuri de
distribuție și au identificat grupuri țintă prioritare pentru vaccinurile COVID-19 în diferite etape ale
disponibilității aprovizionării. Pentru a asigura beneficii sociale și de sănătate publice maxime,
deciziile cu privire la modul de alocare și prioritizare a furnizărilor limitate de vaccinuri trebuie să fie
ghidate de cele mai bune dovezi disponibile despre epidemiologia virusului, expunerea la încărcătura
virală, severitatea clinică a COVID-19, eficacitatea și siguranța vaccinurilor disponibile, eficacitatea
măsurilor de control și procedurile de administrare. Aceste decizii trebuie să ia în considerare valorile
puse în joc și opinia părților interesate, în special a acelor grupuri care cred că se califică în temeiul
raționamentului pentru a-și exprima argumentele pentru includere. Angajamentul public poate
contribui la deciziile de alocare a resurselor.
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Chiar și cele mai bune vaccinuri nu funcționează pentru toată lumea. Unele vaccinuri, cum ar
fi vaccinul împotriva rujeolei, sunt extrem de eficiente, reducând ratele de infecție cu aproximativ
98%. Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (2020) a declarat că va aproba orice
vaccin cu sindrom respirator acut sever coronavirus 2 (SARS-CoV-2) care reduce cazurile de boală
coronavirus-19 (COVID-19) cu cel puțin 50% comparativ cu placebo (adică eficacitate de 50%), o
bară relativ scăzută. Rapoartele inițiale sugerează că vaccinurile Pfizer – BioNTech și Moderna sunt
eficiente ~ 95% (de exemplu, Mahase, 2020), care este extrem de impresionant, având în vedere
cronologia condensată pentru dezvoltarea vaccinului. Cu toate acestea, vaccinul AstraZeneca este
mai puțin eficace, cu o eficacitate de doar 62% dintre cei cărora li s-au administrat două doze complete
de vaccin și 90% în subsetul cărora li s-a administrat o jumătate de doză urmată de una completă
( Knoll & Wonodi, 2021). Eficacitatea sau cât de mult vaccinul reduce ratele de infecție în „lumea
reală” - în afara cadrului de control clinic extrem de controlat - este adesea mai mică decât rata inițială
de eficacitate. Mai mult, aceste rate de eficacitate raportate se bazează pe o perioadă de urmărire
relativ scurtă și nu se știe cum va funcționa vaccinul în timp. Deși eficacitatea vaccinului depinde în
mare măsură de factorii asociați vaccinului, caracteristicile vaccinate contează și ele. Unele
caracteristici, cum ar fi stresul, sunt extinse în timpul pandemiei și nu numai că pot reduce eficacitatea
vaccinului, ci și pot promova efecte secundare mai imediate și trecătoare, cum ar fi oboseala și starea
de spirit scăzută; cu toate acestea, mulți dintre acești factori sunt modificabili și, prin urmare, pot fi
ținte de intervenție importante pe măsură ce lumea se pregătește pentru imunizarea pe scară largă.
Factorii psihologici, sociali și comportamentali pot afecta substanțial răspunsul la vaccin al
sistemului imunitar. Laboratorul a condus această linie de cercetare la începutul anilor 1990, cu
observația inițială că factorii psihologici au modelat răspunsurile anticorpilor la vaccinuri, chiar și la
persoanele tinere și sănătoase ( Glaser și colab., 1992 ). De atunci, o multitudine de studii au ajutat la
clarificarea factorilor psihologici și a comportamentelor slabe de sănătate care cresc riscul
neresponsării la vaccinuri.
Aceste studii au demonstrat cum depresia și stresul psihologic - chiar și cu câteva zile înainte
sau după vaccin - pot fi un predictor puternic și robust al răspunsului înnăscut și adaptativ al
sistemului imunitar. Suferința este parte integrantă a pandemiei COVID-19; într-un eșantion din
SUA, frica de COVID-19 în sine, denumită „coronafobie”, a condus depresia și anxietatea
generalizată, chiar și după ajustarea pentru factorii sociodemografici și alți factori de vulnerabilitate
psihologică, cum ar fi nevrotismul. Într-un alt eșantion reprezentativ din SUA, cei cu frică crescută
de COVID-19 au prezentat un risc deosebit de mare de simptome depresive semnificative clinic.
Teama de COVID-19 în sine poate diminua capacitatea unui vaccin de a conferi imunitate împotriva
virusului. Cercetările demonstrează, că atât factorii psihologici de stare, cât și trăsăturile individuale
pot ajuta la determinarea prevalenței și severității efectelor secundare legate de vaccin. De exemplu,
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experimentarea unui eveniment acut de stres imediat după vaccinare poate agrava efectele
secundare. Posibilitatea efectelor secundare legate de vaccinul SARS-CoV-2 este un factor care
determină disponibilitatea adulților din SUA de a fi vaccinați. În orice măsură posibilă, reducerea
expunerii la stres în timpul vaccinării poate ajuta la reducerea probabilității de efecte secundaref
deranjante. Economia pe timpul pandemiei folosește o mare valoare asupra psihicului uman.
Secretarul general a menționat, de asemenea, că pandemia a generat răsturnări sociale și economice
care pot duce la radicalizarea oamenilor disperați, în special a tinerilor, și îi pot împinge spre
extremism și criminalitate. Acest lucru este valabil mai ales pentru țările în curs de dezvoltare, care
au fost cel mai puternic afectate de șocurile asociate cu coronavirusul.
Efectele economice ale COVID-19 provoacă cea mai profundă recesiune din ultimele opt
decenii și amenință să împingă zeci de milioane de oameni din întreaga lume în sărăcie. Deși este
încă imposibil să se stabilească exact totalitatea acestui impact, se poate prezice că pierderea locurilor
de muncă, recesiunea și lipsa orizonturilor personale, familiale și profesionale, vor contribui la
creșterea tulburărilor sociale și a tulburărilor numărul de țări din întreaga lume. Instabilitatea și
dificultățile socio-economice pot motiva procesele de radicalizare și pot facilita procesul de recrutare
de către grupuri teroriste de diferite tipuri, fie de inspirație religioasă, fie de orientare politică.
Concluzie: Informația studiată mai sus arată un set de efecte motivate de COVID-19 care vor
afecta multidimensional viitorul fiecărui dintre noi, la nivel local, cât și internațional. Actualmente
este necesar să se mărească protecția infrastructurilor în timpul pandemiei, cum ar fi spitalele și
supermarketurile, precum și să se dezvolte capacități pentru a face față utilizării posibile a COVID19. Împreună cu măsuri de natură polițienească, juridică, legislativă și judiciară, o mai mare
incluziune socială și economică și o reducere a inegalităților, va reduce izolarea unor sectoare ale
populației, și o schimbare radicală a psihicului uman.
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