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FORMAREA COMPETENȚEI INTERCULTURALE ÎN
CADRUL ORELOR DE LIMBA ENGLEZĂ
Andrioaie Ana-Maria
doctorandă, anul I, Școala Doctorală ”Științe ale Educației”, UST, Chișinău

Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 22 mai 2018 privind promovarea valorilor
comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării menționează că
„educația ar trebui să promoveze competențele interculturale, valorile democratice și respectarea
drepturilor fundamentale, să prevină și să combată toate formele de discriminare și de rasism și să
doteze copiii, tinerii și adulții cu capacitatea de a interacționa pozitiv cu semenii lor care provin din
medii diferite”. [6] Educația, ca subsistem al sistemului social, este chemată să răspundă acestei
chemări de promovare a valorilor comune ale Uniunii Europene și favorizare a incluziunii tuturor
membrilor societății.
Competența interculturală se poate defini ca abilitatea de a comunica eficient cu reprezentanții
altor culturi. Cultura este un termen complex, cu multiple trimiteri la diverse aspecte caracteristice
unor grupuri, precum: vestimentația, obiceiurile, tradițiile, manifestările artistice, elementele de
gastronomie, dar și de atitudinile, valorile, relațiile familiale, stilul de comunicare etc. care îi
caracterizează. În același timp, cultura este un domeniu sensibil, care ține de aspecte intime ale
identității și pot face obiectul discriminării și al excluderii sociale. Din această perspectivă,
competența interculturală este una complexă, care se poate dezvolta prin intermediul unei game
largi de discipline școlare. De fapt, în temeni largi, educația interculturală este un nou concept în
educație, care presupune din partea educatorilor un efort continuu de adaptare a demersului didactic
la nevoile și particularitățile fiecărui elev, ținând cont de mediul din care acesta provine.
Globalizarea a devenit o realitate de netăgăduit a zilelor noastre care definește lumea în care
elevii urmează să activeze pe piața muncii. „Spațiile culturilor pure, neamestecate, hiperprotejate și
autosuficiente, granițele fixe, impermeabile nu există decât artificial, într-un mare laborator al
experimentelor inutile. Lumea reală este categoric destinată contextelor deschise și culturilor cu
geometri variabilă.” [7]
Competența interculturală este dezvoltată prin excelență prin intermediul limbilor străine.
Aceasta se datorează faptului că predarea unei limbi străine nu se bazează exclusiv pe însușirea de
către elevi a regulilor de gramatică și a lexicului specific, ci și pe „dobândirea unei competențe noi
de gestionare a diferențelor culturale dintre medii.” [8] Deși este important ca elevi să învețe diverse
aspecte teoretice, elemente de pronunție și de vocabular, aceste nu sunt suficiente pentru o
comunicare eficientă în limba-țintă. Aceasta se realizează în condițiile în care elevul înțelege
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legitățile și convențiile culturale specifice mediilor în care limba-țintă este vorbită în mod natural.
Competența interculturală stă la baza acestui amplu proces care, după cum urmează a se vedea, se
consolidează progresiv pe parcursul studiilor liceale.
Recomandarea Consiulului Uniunii Europene din 22 mai 2018 privind competențele-cheie
pentru învățarea pe tot parcursul vieții [9] recunoaște rolul limbilor străne în formarea competenței
interculturale. Textul legislativ menționează că limbile străine integrează o dimensiune istorică, dar
și competențe interculturale. O caracteristică deosebită a limbilor străine este capacitatea acestora
de a crea conexiuni între diferite limbi și medii de comunicare. Acest text legislativ definește
competențele multilingvistice din perspective multiple: cunoștințele de vocabular și gramatică
funcțională în diferite limbi; cunoașterea principalelor tipuri de interacțiune verbală și registre ale
limbilor; cunoștințele privind convențiile societale, aspectul cultural și variabilitatea limbilor.
Competențele de comunicare într-o limbă străină sunt formate în diverse situații
comunicaționale specifice vieții sociale și culturale. Elementele lingvistice și cele culturale
realizează un tot unitar, care nu poate fi separat. Limba este un organism viu, care evoluează în mod
continuu, și care nu poate râmâne indiferent la evoluțiile din mediul social și cultural. „Or, studierea
în vid a unei limbi, fără cunoașterea mediului de existență a limbii, fără detalii sociale, istorice,
culturale, deși teoretic posibilă, nu are sens practic: fără cunoașterea mediului de existență a limbii,
fără înțelegerea celor care o vorbesc nu se poate produce integrarea autentică în universul de
comunicare corespunzător.” [10]
În plus, „din punct de vedere psihologic, competențele de comunicare în limbile străine ne
apropie de cultura altor popoare, ne ajută să o înțelegem și de asemenea, ne ajută să o împărtășim pe
a noastră. ” [11] De aici rezultă că, pentru dezvoltarea competenței interculturale, elevul trebuie să
își consolideze competența culturală, care facilitează înțelegerea propriei identități culturale, dar și a
diversității mediului în care trăiește, prin raportare la alte culturi. Odată formată competența
culturală, elevul va putea demonstra capacitatea de a-și afirma identitatea și apartenența culturală.
Competența interculturală consolidează această latură a personalității educabilului prin
conștientizarea alterității, care trebuie să fie urmată de acceptarea identității celuilalt, fără a îl
desconsidera sau a îl considera ca fiindu-i inferior. În cazul studierii limbii engleze, prin înțelegrea
culturii spațiului anglofon, elevii ajung să promoveze valorile celor două culturi și să își însușească
modele culturale noi, ceea ce duce la realizarea dezideratului dialogului intercultural. Din acest
punct de vedere, limba engleză are o poziție privilegiată, deoarece aceasta este însușită cu mare
succes de către elevi prin intermediul cărților, filmelor, cântecelor, documentarelor etc., care au un
mare element de noutate, dar și de autenticitate socială și culturală.
Acest articol reprezintă o cercetare teoretică asupra modului în care competența interculturală
este formată în cadrul orelor de limba engleză în ciclul liceal. În acest sens, am studiat
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programele/curricula școlare în vigoare [12] pentru învățământul liceal, filieră teoretică, profilurile
umanist și real.
Programele/curricula școlare în vigoare pentru ciclul liceal, specifice disciplinei limba
engleză, își propun să contribuie la dezvoltarea de competențe-cheie în patru din cele opt domenii
de competențe-cheie identificate la nivel european, și anume: (2) comunicarea în limbi străine, (5)
„a învăţa să înveţi”, (6) competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice și (8)
sensibilizarea la cultură. Aceste domenii sunt asumate şi de sistemul de învăţământ românesc.
Obiectivul fundamental al studierii limbilor moderne constă în achiziţionarea şi auto-dezvoltarea de
către elevi a competenţelor de comunicare necesare pentru o comunicare adecvată situaţional și
social acceptată prin însuşirea de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini specifice limbii-țintă. Așadar,
competențele interculturale, deși nu sunt exprimate în mod clar, fac parte integrantă din
programul/curriculumul specific limbii engleze pe parcursul ciclului liceal.
Programa școlară pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, a fost aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3458 / 09.03.2004. Programa școlară pentru clasa a
X-a, ciclul inferior al liceului, a fost aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4598
/ 31.08.2004, iar programele școlare pentru ciclul superior al liceului, deci filiera teoretică, toate
profilurile şi specializările în filiera vocaţională, au fost aprobate prin ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării nr. 3410 / 07.03.2006.
Pentru efectuarea cercetării teoretice, am analizat competențele generale si specifice, dar și
valorile și atitudinile specificate în programele școlare în vigoare. Am selectat doar acele
competențe generale, valori și atitudini care sunt relevante pentru formarea competenței
interculturale a elevilor care studiază limba engleză.
Competenţele generale fac referire la achizițiile de cunoaștere și de comportament ale elevilor
care urmează a fi formate pe întreaga durată a studiilor liceale. Limba engleză are un regim de
predare specific (L1, L2 și L3), stabilit în funcție de momentul în care elevii încep studiul acestei
limbi moderne. Dacă luăm ca referință clasa a IX-a, L1 corespunde anului VII de studiu, L2 anului
V de studiu iar L3 primului an de studiu. Cu anumite excepții, marea majoritate a competențelor
generale sunt comune pentru L1, L2 și L3. Competențele generale specifice studierii limbii engleze
urmăresc receptarea și producerea de mesaje orale sau scrise care trebuie să fie adecvate unor
anumite situații sau contexte de comunicare. Din contextul / situația de comunicare ce include atât
elemente lingvistice, cât și culturale, putem deduce că dezvoltarea competenței interculturale este o
constantă a curriculumului specific limbii engleze, chiar dacă aceasta nu este exprimată în mod
explicit.
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Competențele generale promovează anumite valori şi atitudini, care sunt finalităţi de natură
axiologică, urmărite prin studiul disciplinei, definite pentru învăţământul liceal. Competențele
specifice sunt derivate din competenţele generale şi se formează pe durata unui an de studiu.
Pe parcursul ciclului liceal, valorile și atitudinile relevante pentru formarea competenței
interculturale sunt:
•

Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul lucrului în echipă în
diferite situaţii de comunicare;

•

Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru manifestarea toleranţei prin
abordarea critică a diferenţelor şi a stereotipurilor culturale;

•

Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale specifice, prin receptarea
unei varietăţi de texte în limba engleză şi prin raportarea la civilizaţia spaţiului cultural
anglo-saxon.
Activitățile de învățare pentru toate programele școlare studiate sunt proiectate și realizate în

jurul unor teme care include domeniul personal, domeniul public, domeniul ocupațional și domeniul
educațional.
La clasa a IX-a, se remarcă doar competențele generale, care nu fac referiri directe la
componenta interculturală. Programa școlară pentru L1, clasa a IX-a, urmărește formarea
competenței interculturale în cadrul domeniului educational, prin studierea conținuturilor referitoare
la viaţa culturală şi lumea artelor (film, muzică, expoziţii), precum și repere de cultură şi civilizaţie
ale spaţiului cultural de limbă engleză şi ale culturii universale. Programa școlară pentru L2 vizează
universul cultural de limba engleză: trecut şi prezent, obiceiuri şi tradiţii în cadrul aceluiași
domeniu.
Începând cu clasa a X-a, se menționează în mod clar că la baza realizării portofoliului pentru
limbi moderne stă obiectivul referitor la prezentarea competenţelor lingvistice şi culturale dobândite
(achiziţionate). Astfel, competențele culturale se alătură competențelor lingvistice, recunoscându-se
astfel faptul că, în cazul comunicării interculturale, contextul este la fel de important ca și mesajul.
Din acest motiv, în plus față de clasa a IX-a, programa școlară pentru clasa a X-a L1 adaugă în
domeniul public aspecte din viaţa contemporană (sociale, economice, politice, istorice, culturale,
educaţionale, ecologice, strategii de utilizare a resurselor).
În programa școlară pentru L2, aceste aspect sunt eliminate, dar sunt incluse repere culturale
anglo-saxone (literatură, film, muzică, arhitectură) în cadrul domeniului educational.
Pentru L3, singurele referiri la competența interculturală se fac în cadrul domeniului
educational, prin repere culturale (muzica, sport, arte), obiceiuri şi tradiţii: sărbători tradiţionale și
aspecte specifice ale spaţiului cultural anglo-saxon.
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În ciclul liceal superior, infuzarea conținuturilor referitoare la cultură ajunge la nivelul
competențelor specifice. Astfel, la clasa a XI-a, L1 se remarcă competența specifică 3.5: susţinerea
cu argumente şi contra-argumente relevante a unui punct de vedere în cadrul unei
discuţii/dezbateri/schimb de mesaje scrise, pe teme culturale/literare, care se poate realiza prin
utilizarea unor structuri argumentative. Această competență este marcată cu asterisc și este
obligatorie numai pentru specializarea filologie, care are prevăzută 1 oră/săptămînă de limba
engleză în curriculumul diferențiat.
La clasa a XI-a, L2 se remarcă următoarele competențe specifice:
− competența specifică 2.2: prezentarea orală / relatarea în scris a unui fapt divers / film /
întâmplări / eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind elementele semnificative.
Elevii pot redacta diferite tipuri de texte în context social și personal, simulând situații
specifice în famile, școală și comunitate.
− competența specifică 3.3: participarea la conversaţii folosind un limbaj adecvat la context
şi respectând convenţiile folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale. Pentru
exprimarea raporturilor în cadrul comunicării, elevii utilizează formule de comunicare
standardizate, formule de politeţe, formule de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei
conversaţii.
− competența specifică 3.5: solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi
comentarea pe scurt a părerilor exprimate de parteneri în cadrul unei dezbateri în grup pe
teme culturale. Această competență este marcată cu asterisc și este obligatorie numai pentru
specializarea filologie, care are prevăzută 1 oră/săptămînă de limba engleză în curriculumul
diferențiat și se realizează prin intermediul dezbaterilor.
− competența specifică 4.4: reformularea unei idei emise în cadrul unui dialog pe teme
culturale/ literare, printr-un enunţ explicativ mai amplu, la solicitarea interlocutorului, care
se poate realiza prin dialoguri pe teme culturale. Această competență este marcată cu
asterisc și este obligatorie numai pentru specializarea filologie, care are prevăzută 1
oră/săptămînă de limba engleză în curriculumul diferențiat și se concretizează în producerea
de dialoguri pe teme cotidiene și pe teme culturale.
La clasa a XII-a, L1 apare competența specifică 3.4: participarea la conversaţii folosind un
limbaj adecvat funcţional la context şi respectând normele socio-culturale, în funcţie de rol şi de
relaţia cu interlocutorii. Această competență specifică se poate exersa în situaţii sociale formale şi
informale, situaţii familiale, situaţii conflictuale, interviuri faţă în faţă sau telefonic, dezbateri sau
conferinţe. Astfel, în cadrul comunicării interculturale, codul devine elementul principal, dat fiind
faptul că procesul de comunicare nu poate avea succes decât atunci când expeditorul și receptorul
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împart același cod. Acest aspect este format în ultimul an de studiu al ciclului liceal deoarece se
bazează pe un set consistent de achiziții lingistice și culturale anterioare.
În programa pentru clasa a XII-a, L3, nu mai apar competențe specifice competenței
interculturale. Singurele referiri se regăsesc în cadrul domeniului educational, în care se recomandă
conținuturi referitoare la: viaţa culturală şi lumea artelor; patrimoniul socio-cultural european, dar și
repere culturale ale spaţiului lingvistic respectiv – trecut şi prezent.
Din analiza programelor școlare la limba engleză pentru învățământul liceal, filieră teoretică
reiese că dimensiunea culturală este încorporată în competențele generale, specifice, respectiv în
activitățile de învățare în mod progresiv, în funcție de achizițiile lingvistice anterioare ale elevului.
Programa pentru L1 și L2 au multiple conexiuni cu dezvoltarea unor competențe de comunicare.
Această comunicare culturală poate fi orală sau în scris și se supune anumitor reguli și constrângeri
impuse de normele sociale și culturale. L3, care presupune studierea limbii engleze începând cu
clasa a IX-a, se rezumă la cunoașterea de către elevi a contextului cultural al spațiului anglo-saxon,
exersarea comunicării în funcție de normele sociale și culturale fiind restricționată de nivelul
modest al achizițiilor lingvistice.
În concluzie, programele/curricula școlare pentru învățământul liceal, filieră teoretică
facilitează dezvoltarea competenței interculturale prin intermediul disciplinei limba engleză. Pe
lângă achizițiile cu caracter strict lingvistic, programele urmăresc conștientizarea de către elevi a
convențiilor societale și a aspectelor culturale specifice spațiului anglo-saxon. Facilitarea înțelegerii
contextului cultural în care este utilizată limba engleză de către vorbitorii nativi de limba română
conduce la formarea competenței culturale (referitoare la propria identitate, dar și la diversitatea
spațiului anglo-saxon) care, ulterior, stă la baza dezvoltării competenței interculturale în rândul
elevilor.
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RESPONSABILITATEA PARENTALĂ DIN PERSPECTIVA
CONSILIERII ȘI TERAPIEI FAMILIEI
Andronache Roxana Nicoleta
doctorandă, anul II, Școala Doctorală ”Științe ale Educației”, UST, Chișinău
Rezumat: Conceptul de “familie” identifică perioada contemporană ca pe o intensă provocare.
Familia trebuie să facă față unei mulțimi de probleme și situații, care o pun în imposibilitatea de a le
rezolva singură, având în vedere instrumentarul de care dispune. Atât consilierea psihopedagogică,
cât și terapia familiei vin în întâmpinarea demersurilor făcute sub egida conceptului de
responsabilităte parentală.
Cuvinte cheie: familie, responsabilitate parentală, consiliere psihopedagogică, terapia familiei
Summary: The concept of "family" identifies the contemporary period as an intense challenge. The
family has to deal with a lot of problems and situations, which make it impossible for her to solve
them on her own, given the tools at her disposal. Both psycho-pedagogical counseling and family
therapy meet the steps taken under the aegis of the concept of parental responsibility.
Keywords: family, parental responsibility, psycho-pedagogical counseling, family therapy.
Familia stă la baza formării societății. Ea este ancorată în tradițional, având la bază valori
autentice. Familia este un tot unitar, un sistem bine definit. Unul din principiile ce o caracterizează
este dinamismul si capacitatea de adaptare la condițiile socio-economico-politice dintr-o anumită
perioada istorică. Familia contemporană este caracterizată printr-un conglomerat de probleme şi de
situaţii care, de multe ori, o fac inaptă de a le rezolva singură. Actualmente, numeroase familii nu
dispun de puterea, flexibilitatea şi capacitatea de a se adapta la schimbările sociale, politice şi
economice. Perioada dificilă şi prelungită de tranziţie a afectat modul de trai al familiei,
determinându-i astfel pe mulţi părinţi să adopte o decizie în favoarea îmbunătăţirii stării financiare a
acesteia, în detrimentul căldurii şi liniştii sufleteşti.
Consilierea reprezintă un proces specializat de sfătuire, susţinere, orientare a persoanelor
aflate în dificultate. Pentru a explica esenţa termenului de consiliere am apelat la Dicţionarul
explicativ al limbii române, coordonat de acad. Coteanu I., dr. Seche L., dr. Seche M., aici
consilierea este redată ca fiind un proces de sfătuire. După cum am putut observa, consilierea este
un proces complex ce cuprinde o arie foarte largă de intervenţii, care impun o pregătire profesională
solidă. În esenţă, conceptul de consiliere denotă o relaţie interumană axată pe ajutor, realizat de o
persoană specializată/ consilierul, şi o altă persoană, care solicită asistenţă specială – beneficiarul
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(Egan, 1990). Relaţia dintre consilier şi persoana consiliată este una de alianţă, de participare şi
colaborare reciprocă (Ivey, 1994).
Întrucât, consilierea adultului presupune

realizarea unor schimbări conștiente în sfera

cognitiv-comportamentală, precum și în cea atitudinală a acestora, prin antrenarea lor în activități
educațional-formative, care vor asigura achiziționarea noilor cunoștințe și consolidarea
competențelor parentale de a face față problemelor vieții, pentru a dobândi abilități necesare de
îngrijire, educație, relaționare cu copiii și membrii adulți în viața familială și personală, aceasta
necesită o axare pe auto/dezvoltare, auto/perfecționare și prevenție.
Dimensiunea pedagogică/educațională a consilierii vizează provocarea unor schimbări
conștiente în sfera cognitivă, afectivă, atitudinală și comportamentală a copiilor și părinților prin
încadrarea lor în activități educațional-formative, care asigură achiziționarea și consolidarea
competențelor, deprinderilor de a face față provocărilor vieții. Formarea unor competențe parentale
de relaționare și comunicare cu propriii copii, mai cu seamă cu cei de vârstă preadolescentă și
adolescentă, reprezintă esența consilierii centrate pe această dimensiune. Părinții devin parteneri ai
consilierului în armonizarea relației dintre ei și preadolescenți. Consilierea centrată pe dezvoltarea
părinților se îmbină cu activitățile de formare-dezvoltare a copiilor în cadrul școlar.
Mary Daly menționează, de asemenea, că: „Sprijinul parental se referă la un set de informații,
suport, educație, instruire, consiliere și la alte măsuri sau servicii care se axează pe influențarea
modului în care părinții înțeleg și își realizează rolul lor de părinte. Un scop comun este de a obține
rezultate mai bune pentru copii și tineri (și în unele cazuri, pentru familie, ca un tot întreg) prin
prestarea de servicii care oferă informații, suport și chiar instruire continuă pentru părinți.” [ 3, p.
72]
Consilierile pedagogice ale părinților poartă un caracter individual şi de echipă în dependenţă
de problema discutată. După cum arată cercetările, este foarte important de a verifica eficienţa
consilierilor realizate, de a urmări natura schimbărilor ce s-au produs în conştiinţa şi
comportamentul părinților. Această permite să facem corectările necesare în conţinutul şi metodica
desfăşurării consilierilor pedagogice. În cadrul consilierilor pedagogice sunt realizate în
concordanţă cu necesitățile părinților. În timpul consilierilor pedagogice părinții au recunoscut că
volumul reprezentărilor despre familie, tezaurul cunoştinţelor cu referire la regulile unei familii
moderne sunt necesare pentru decizia modalităţii comportamentale, dar nu şi suficiente pentru
manifestarea conduitei în corespundere cu cerinţele etico-morale.
Analiza surselor bibliografice consacrate ne-a permis să evidenţiem mai multe tipuri de
consiliere. Plecând de la clasificarea după criteriul necesităţilor beneficiarului

, observăm

următoarele tipuri de consiliere, pe care cercetătorul le delimitează:
− Consilierea medicală, care include procesul şi acţiunile referitoare la asigurarea condiţiilor
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adecvate de creştere şi dezvoltare biofiziologică a organismului uman, de menţinere a unei stări
optime de funcţionalitate şi sănătate a acestuia. Consilierea medicală este realizată de personalul
specializat, medici şi asistenţi medicali;
− Consilierea socială, care reprezintă ansamblul de măsuri şi acţiuni de sprijin acordate

persoanelor social-vulnerabile. Astfel de probleme sunt de competenţa asistenţilor sociali şi intră în
responsabilitatea autorităţilor publice;
− Consilierea religioasă, ce reprezintă un sprijin, ajutor şi îndrumare acordat acelor persoane

care, necesită asistenţă spirituală, religioasă. Consilierea religioasă este realizată de preoţi şi
consilieri pe probleme teologice;
− Consilierea psihologică, care reprezintă un proces de sprijin şi ajutor acordat acelor

persoane care, în anumite momente ale existenţei lor, au dificultăţi în adaptarea la solicitările vieţii,
manifestate prin disfuncţionalităţi şi dezechilibre ale structurilor lor de personalitate. Consilierea
psihologică este realizată de psihologi, consilieri pe probleme psihologice şi psihoterapeuţi cu
competenţe specifice. Consilierea psihologică este un tip de intervenţie prin care se urmăreşte
sugerarea unui mod de a proceda, a unui mod de comportare ce trebuie adoptat într-o situaţie dată,
sau în general, în viaţa şi activitatea cotidiană. Ea se adresează persoanelor relativ normale,
sănătoase psihic, aflate uneori în dificultate, pe care le ajută să-şi conştientizeze disponibilităţile şi
să le valorifice pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă, trăind o viaţă plină de sens,
confortabilă psihologic. Consilierea psihologică îi facilitează persoanei autocunoaşterea realistă,
acceptarea de sine şi valorificarea optimă a resurselor şi disponibilităţilor proprii [4, ].
Acest tip de consiliere poate fi completat prin consideraţiile lui David D. [1, p. 186], care
defineşte consilierea psihologică ca fiind o intervenţie psihologică în scopul optimizării,
autocunoaşterii şi dezvoltării personale şi / sau în scopul prevenţiei şi remiterii problemelor
emoţionale, cognitive şi de comportament.
Un alt tip de consiliere este:
− Consilierea psihopedagogică, ce include sprijinul, ajutorul, orientarea acordată elevilor şi

părinţilor acestora, personalului didactic. Consilierea psihopedagogică în mediul şcolar, este
realizată de psihologul/ consilierul şcolar, cadrele didactice, iar în mediul familial, aceasta este
realizată de către părinţi prin intermediul educării, sfătuirii şi orientării propriilor copii.
Psihologul Dumitru I. Al. precizează că consilierea psihopedagogică este un tip de intervenţie
prin care se urmăreşte sugerarea unui mod de a proceda, a unui mod de comportare ce trebuie
adoptat într-o situaţie dată sau, în general, în viaţa şi activitatea cotidiană. Consilierea
psihopedagogică realizează obiective de natură psihologică şi pedagogică concomitent. Ea se mai
numeşte şi consiliere educaţională, deoarece presupune abilitarea oamenilor cu capacităţi de
rezolvare independentă a problemelor prin învăţarea modului de a-şi modifica cogniţiile şi
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comportamentele pentru a se adapta solicitărilor, pentru a-şi gestiona trăirile afective, a-şi rezolva
conflictele interioare, a-şi îmbunătăţi relaţiile cu ceilalţi, a lua decizii şi a-şi asuma responsabilităţi.
În sinteză, consilierea psihopedagogică are ca scop să înveţe omul a dobândi deprinderi de viaţă
sănătoase, pentru a atinge un nivel optim de funcţionare a propriei personalităţi [2, p. 624].
Unii părinți nu se includ special în procesul de educație pentru familie a copiilor personali din
simplul motiv că singuri nu sunt pregătiţi pentru realizarea aspectului respectiv. Pentru a sensibiliza
părinţii este bine de utilizat metoda consilierii pedagogice a părinţilor. Scopul consilierii constă în
acordarea ajutorului părinţilor de a preîntâmpina consecinţele unui comportament eronat al copiilor.
Consilierea pedagogică a părinților este considerată ca una din cele mai importante forme de lucru
cu părinţii. În consilierea familiei, asistenţii sociali şi consilierii de familie folosesc o varietate de
metode şi abordări de sprijin precum: teoria rolului, teoria schimbării, analiza tranzacţională, terapia
gestalt, teoria sistemelor, terapia de familie, schimbarea comportamentului, abordarea psihanalitică,
terapia realităţii etc. Rolul consilierului este acela de a facilita noi modele de coping al familiei
afectate de stres/criză şi de a lucra cu familia pentru dezvoltarea obiectivelor familiei. Odată ce
familia s-a angajat să facă schimbările, consilierul foloseşte o abordare sistematică pentru a
planifica modul în care obiectivele pot fi atinse în timp, utilizând o varietate de tehnici de
management al stresului. Schimbarea poate să apară, dar ea cere timp, efort şi angajament. Etapele
managementului stresului vizează prevenirea stresorilor, recunoaşterea stresorilor, anticiparea
stresorilor şi eliminarea sau evitarea unor posibili stresori.
Consilierea familiei vizează un set de acțiuni speciale desfăşurate sistematic, realizate de
consilier în baza abordărilor științifice și a experiențelor avansate din domeniul consilierii
psihopedagogice. În funcție de situația concretă, de specificul abordărilor și tendințelor științifice
privind formarea competențelor parentale ale adultului și orientarea spre armonizarea relațiilor,
consilierul își va individualiza suportul și intervenția. Prin consilierea familiei devine posibilă
cultivarea membrilor ei în direcția formării eficienţei personale în dezvoltarea și autoperfecționarea
personalității sale.
Generalizând viziunile cercetătorilor din domeniul ştiinţelor educaţiei, constatăm că
consilierea psihopedagogică intervine cu mijloace specifice psihologiei, în scopul de a optimiza,
stimula autocunoaşterea şi dezvoltarea personală, a preveni anumite probleme emoţionale, cognitive
şi de comportament, însă ea nu este lipsită şi de intervenţiile de tip formativ, educaţional, deci
include valorificarea a două coordonate: cea psihologică şi cea pedagogică. Întrucât, consilierea
familiei în instituţia de învăţământ are, cu precădere, caracter psihopedagogic, vom analiza geneza
şi istoricul consilierii, la general, şi a consilierii psihopedagogice, în special. De-a lungul evoluţiei
sale, consilierea persoanei a beneficiat de o amplă fundamentare teoretică, axată pe o multitudine de
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teorii din domeniul psihologiei, psihanalizei, pedagogiei delimitate în variate abordări ale consilierii
psihopedagogice şi a celei psihologice.
Vulnerabilitatea este, așadar, considerată un catalizator pentru curaj, compasiune,
recunoștință, posibilitatea profundă de identificare și conectare a ființelor umane, un mod de a
accepta imperfecțiunile noastre și pe ale altora; - este constitutiv umană, deoarece ne afectează pe
toți la un moment dat și se leagă de situații determinate social și istoric. Așadar, este un sentiment
temporar. Este diferit de fragilitate, care reprezintă o stare trans-istorică, pusă în legătură cu
finitudinea noastră. Suntem obișnuiți să spunem, de exemplu, că o floare este fragilă (Poché,
2008).Vulnerabilitatea nu este, deci, un semn distinctiv pentru anumiți părinți, întrucât, în mod
evident, este distribuită în mod neuniform, de vreme ce unii părinți pot fi mai expuși unor condiții
vulnerabile decât alții, ceea ce face din exercitarea zilnică a calității de părinte, o activitate mai
complexă.
Specialiști și cercetători lucrează cu figuri parentale care se confruntă cu diferiți factori de
risc, diverse forme de vulnerabilitate: sărăcie extremă, tulburări psihice și psihiatice, izolarea
socială, adicțiile, șocul cultural, mame tinere, neglijența parentală (neglijența indică capacitatea
redusă a figurilor parentale de a răspunde nevoilor de dezvoltare a copilului, deci reprezintă un tip
de violență prin omisiune (Lacharité, Ethier, Nolin, 2006) sau chiar abuz(definit drept violență prin
omisiune), etc.
Cea mai importantă concluzie

rezidă, însă, în stabilirea faptului că procesul consilierii

familiei include cele două dimensiuni, cea psihologică şi pedagogică, îmbinate eclectic în baza
principiului interdisciplinarităţii. Consilierea familiei are la bază orientarea comportamentală,
deoarece este centrată pe schimbarea cogniţiilor şi învăţare, cu rol preventiv şi de dezvoltare, în
cadrul căreia membrii familiei/ adulţi şi copii dobândesc abilităţi, deprinderi şi competenţe de
adaptare solicitărilor vieţii. Principalele tipuri de abordare a consilierii familiei vor fi axate pe
soluţionarea situaţiilor de criză, pe prevenţie, remedierea acestora şi dezvoltarea optimă a
personalităţii.
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FORMAREA CULTURII ECOLOGICE A ȘCOLARULUI MIC PRIN
INTEGRAREA CONȚINUTURILOR CURRICULARE
Balan (Chiriac) Elena, Brașov, România
doctorandă, anul I, Școala Doctorală „Ştiinţe ale Educaţiei”, UST, Chișinău
Rezumat: În articol sunt elucidate actualitatea problemei culturii ecologice, necesitatea realizării ei
de la cele mai fragede vârste, este făcută o trecere în revistă a unor cercetări științifice la problema
abordată și delimitat potențialul integrării curriculare în formarea culturii ecologice la elevul de
vârstă școlară mică.
Cuvinte cheie: cultură ecologică, educație ecologică, conținuturi curriculare, integrarea
conținuturilor curriculare, școală primară.
Abstract. In the article are highlighted the timeliness of the issue of environmental conscience and
the need for it to be carried out at the earliest age. In addition, it is present an overview of scientific
research on the issue addressed and the potential of curriculum integration for the development of
ecological behavior in primary school pupils.
Keywords: environmental education, environmental culture, curriculum contents, integration,
primary school.
Va trebui să devenim şi noi o cultură ecologică
(calambur aforistic de Victor Martin din Ţara lui Travian)
Organizațiile internaționale UNESCO / UNEP indică problema educației pentru mediu ca o
problemă globală, a cărei soluție este o condiție de bază pentru conservarea planetei Pământ.
Cultura ecologică – calitatea integrativă a unei persoane se formează nu numai în procesul educației
pentru mediu, ci și în procesul socializării sale prin familiarizarea cu normele sociale care
corespund ideilor de moralitate și etică. Rolul culturii ecologice ca un factor-cheie al soluționării
problemelor de mediu este recunoscut la nivelul politicilor globale prin diverse documente
strategice de maximă valoare, la care au aderat multe state, inclusiv Republica Moldova și
România:
-

Concepția Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a UE, României, Republicii

Moldova, adoptată în 2000 în rezultatul semnării Planului Global Agenda XXI (Rio-de Janeiro,
1992), declară ca principiu „ecologizarea cunoștințelor, remodelarea mentalităților, reorientarea
sistemului educațional etico-moral, cultural, științific și tehnologic spre noi valori intelectuale și
spirituale”;
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-

Concepția politicii de mediu a Republicii Moldova (2001) specifică educația și instruirea

pentru mediu ca instrument de realizare a scopurilor și obiectivelor propuse.
Reunirea cu ecologia oferă educației o legătură strânsă dintre totalitatea dimensiunilor și
laturilor educației, ce tinde să fixeze o perspectivă ecologică formelor educației, la toate treptele
educației, în sistemele educaționale globale. Importanța educației ecologice este menționată și în
suportul legislativ al sistemului educațional al Republicii Moldova:
-

Legea Învățământului a Republicii Moldova specifică obiectivul „cultivarea simțului

responsabilității față de mediul înconjurător, formarea conștiinței ecologice” [6];
-

Concepția Educației în Republica Moldova (1999) susține ca obiectiv educațional major

„formarea responsabilității față de mediul ambiant” [9].
Educația ecologică este un element esențial al noilor educații, conceptul căruia prezintă un
nou model de conținut pedagogic, ce rezultă din problematica societății, având ca scop protecția și
ameliorarea calității mediului, a conștiinței ecologice oglindită prin manifestarea propriului
comportament în natură și fundamentată pe cultura ecologică. Noile educații conțin noi obiective și
mesaje, ce reies din sugestiile oferite în urma unor provocări, noutatea cărora conduce la noutatea
răspunsurilor, precum caracterul total al problemelor societății determină caracterul inter- sau
transdisciplinar al acestor conținuturi [13].
Totodată educația pentru mediu este un domeniu care implică multe conexiuni între științe,
dar și între unele sectoare sociale precum este învățământul, economia, industria, sănătatea.
Formarea culturii ecologice a fiecărui cetățean prevede un sistem unitar al instruirii/educației
ecologice la fiecare treaptă de învățământ: preșcolară, primară, gimnazială, liceală, universitară și
postuniversitară, profesională, inclusiv formarea profesională continuă prin regândirea conceptelor
ecologice a majorității unităților de învățare curriculare pentru educația timpurie, disciplinelor
școlare și universitare. Prin urmare, realizarea educației ecologice trebuie să cuprindă întreg
procesul de învățământ, respectând o strictă continuitate de la învățământul preșcolar până la cel
universitar, sistemul de învățământ prezentând o unitate în care eșecurile la o treaptă se răsfrâng
inevitabil asupra celorlalte [5].
Cultura ecologică este o parte a culturii general umane, un sistem de valori, moduri de a
gândi și a acționa, de învățare și împărtășire prin mecanisme non-biologice, de către un număr
semnificativ de persoane sau de către o colectivitate distinctă, un model de relații sociale, norme
morale și etice sociale și individuale, puncte de vedere și valori referitoare la relația dintre om și
natură, echilibrul dintre societatea umană și natură. Mediul înconjurător în care ne aflăm este un
mecanism integrator de adaptare a omului și a naturii, care se realizează prin atitudinea societății
umane față de mediu și problemele de mediu în general; reprezintă rezultatul acestui continuu
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proces de căutare, de informare, de cercetare, în care ne ordonăm cunoașterea și ne dobândim
experiența în plan cognitiv, afectiv-motivațional și atitudinal [4].
Sub aspectul cerinţelor contemporane, unii cercetători conturează cultura ecologică drept o
caracteristică calitativă a interacţiunii socio-culturale. Alţii văd menirea culturii ecologice ca unire a
omenirii, în ceea ce prevedere ocrotirea vieţii şi civilizaţiei pe Terra și contribuirea ei la rezolvarea
conflictelor internaţionale, interstatale, locale

în susţinerea priorităţii valorilor general umane

(Staniss L., Staniss E., Bumbu I., Roşcovan D.). De la începutul secolelor XIX-XX s-a propus ideea
de a crea un curs integrat pentru familiarizarea copiilor de vârstă școlară primară cu mediul natural.
Valoroasă este opinia lui Likhachev B.T. despre problema ecologiei personalității:
„Pedagogia orientată spre mediu ar trebui să corespundă principiului conformității cu natura în
sunetul ei modern, să dezvolte la copii o atitudine morală față de natură, societate, oameni, să aducă
în ele astfel de sentimente și stări precum: dragostea, grijile conștiinței, o creștere ridicată a
emoțiilor din comunicarea cu natura ca fiind cea mai profundă fericire. Copilul ar trebui să se simtă
în armonie și unitate cu lumea din jur” [12].
O contribuție semnificativă în studierea problemei culturii ecologice a fost adusă de autorii
Huseynov A. și Girusov A., care considerau cultura ecologică din punctul de vedere al relațiilor
morale, estetice și spirituale, conferind naturii statutul de valoare culturală.
Unii filozofi s-au îndepărtat de semnificația originală, prea îngustă a conceptului de
„ecologie”, evidențiind cauza crizei ecologice nu în tehnologiile învechite, ci în criza culturii. Ei
considerau cultura ecologică ca un mecanism specific al educației socio-naturale care este un sistem
de relații existente: conștiință ecologică, gândire ecologică, atitudini ecologice, sentimente
ecologice și activitate ecologică.
Astfel, principala condiție pentru soluționarea eficientă a problemelor de mediu este cultura
ecologică, care reprezintă centrul unei noi conștiințe a individului, concretizându-se nu numai în
procesul de interacțiune cu natura, ci și cu comunitatea de oameni, cu un individ aparte - copil,
adult etc. Toate experienţele de învăţare propuse de către școală, pentru ciclul primar cu scopul de a
forma elevului anumite competenţe şi abilități practice necesare pentru formarea culturii ecologice
îl constituie curriculumul pentru educație ecologică.
În acest context, un loc aparte revine formării culturii ecologice în ciclul primar, fiind un
obiectiv deosebit de important în mediul școlar și extrașcolar. Implicarea elevilor de la clase mici în
activitate, privind cunoașterea, înțelegerea faptelor și fenomenelor din mediul apropiat, în
identificarea și rezolvarea problemelor de poluare și degradare a mediului, duce la formarea
priceperilor și abilităților de protejare, conservare și dezvoltare a naturii, fiind o condiție importantă
pentru o viață civilizată și sănătoasă.
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Formarea culturii ecologice la elevii din școala primară prin integrarea conținuturilor
curriculare devine una din căile eficiente, dar și un obiectiv major în fața învățătorului pentru
rezolvarea problemelor de mediu.
În dicționarul praxiologic de pedagogie conceptul de „conținuturi curriculare” desemnează un
sistem de valori – competențe, strategii, aptitudini, modele atitudinale și comportamentale, conduite
etc., proiectate în documente oficiale (planuri de învățământ, programe și manuale școlare). În plus,
conținutul educațional include, de asemenea, sisteme pentru identificarea și modelarea abilităților,
competențelor și abilităților specificate în finalități educaționale, astfel, că este utilizată și sintagma
„conținut educațional” [2].
Integrarea conținuturilor curriculare – sinonime: integrarea disciplinelor de învățământ/
disciplinară – acțiune multidimensională de a pune în (inter)relație, de a face să interrelaționeze, să
fuzioneze, să se contopească diverse elemente de conținut/ discipline și de a construi un tot
armonios de un nivel superior, care depășește suma părților (L. Ciolan, 2008). Pe de altă parte,
același autor susține că integrarea înseamnă organizare, interconectare a disciplinelor școlare
pentru a evita izolarea lor tradițională [3].
Educația ecologică sau educația relativă pentru mediu vizează formarea și cultivarea
capacităților de rezolvare a problemelor declanșate odată cu aplicarea tehnologiilor industriale și
postindustriale la scara socială, care au înregistrat numeroase efecte negative la nivelul naturii și al
existenței umane. Despre efectul negativ asupra mediului și rolul important al mediul în viața
noastră este binevenit să se familiarizeze copiii, începând din cea mai fragedă vârstă, cu atât mai
mult a școlarului mic. Problema educației ecologice a școlarului mic devine obiectul de studiu
pentru cercetători. Capacitățile intelectuale ale școlarilor sunt analizate pentru stăpânirea diverselor
aspecte ale conținutului culturii ecologice, servind drept fundamente metodologice:
•

cunoștințe despre natură ca un tot întreg, despre interdependențele existente în ea (Andon C.,
Chirică G., Buzinschi E., Teleman A. etc. ;

•

activitatea oamenilor pentru îngrijirea organismelor vii (Ignatkin I., Musatov I., Nikolaev S.,
Peteaev D., Terentyev E., Fedotov A., etc.);

•

atitudine grijulie și binevoitoare față de natură (Gretov V., Ibraimov M., Komarov I., Plokhiy
Z., Andon K., Chirică G., Leshchenko S., Gordya L., Haheu E., etc.);

•

capacitatea de a acționa în natură (Vetrov N., Komarov I., Musatov L., Chirică G., Haheu E.,
etc).

La momentul actual, în practica internaţională, s-au format deja câteva modele ale educaţiei
ecologice :
-

Polidisciplinară (integrată) – fiecare disciplină conţine aspecte ale problemei date;

-

Monodisciplinară – există o disciplină separată, la care se abordează problema în cauză;
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Mixtă – există o disciplină separată, dar totodată problemele ecologice se abordează la

-

fiecare disciplină [8].
Educația ecologică în școlile din România și Republica Moldova se desfășoară ca activitate
opțională dar, modelul binevenit de organizare este cel mixt, fiindcă la orice disciplină, profesorul
poate integra și conținuturi ale educației ecologice. Într-un raport de cercetare, autorii Andrei Isac și
Iuliana Cantaragiu subliniază: ,,Disciplinele opţionale sunt orientate spre formarea la elevi a unor
competenţe, care nu pot fi atinse prin intermediul unei singure discipline de studiu, trebuie să
răspundă intereselor elevilor, să sporească cunoştinţele în cadrul ariei curriculare şi să contribuie la
implementarea principiilor interdisciplinarităţii” [10].
Apreciind importanța teoretică și aplicativă a investigațiilor realizate la tema de cercetare
putem menționa că aspectul fundamentării psiho-pedagogice a formării culturii ecologice a
școlarului mic, rămâne încă insuficient cercetat. În urma analizei afirmațiilor teoretice și practice
ale cercetării s-au identificat un șir de contradicții care urmăresc:
•

frecvența cererilor societății pentru rezolvarea unei probleme de mediu fără a stabili un
program de intervenție clar pentru populație;

•

procesul actual de dezvoltare a programelor de învățământ centrate pe elev și lipsa integrării
conținutului curricular bazat pe modele specifice;

•

valorificarea insuficientă a proceselor cognitive în cadrul integrării conținuturilor curriculare
care contribuie la formarea culturii ecologice [11].
Prin urmare, ciclului primar îi revine un loc aparte în formarea culturii ecologice a

personalității care constituie un obiectiv extrem de important în mediul școlar și extrașcolar.
Formarea culturii ecologice la elevii din școala primară prin integrarea conținuturilor curriculare
devine una din căile eficiente, dar și un obiectiv major în fața învățătorului pentru rezolvarea
problemelor de mediu.
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Rezumat: Articolul abordează clasificarea și rolurile culturii în Republica Moldova şi în România.
Ceea ce ne face diferiţi unul faţă de celălalt, pe noi, oamenii, este sistemul de valori culturale în care
credem. Acesta ne defineşte ca indivizi şi ca grupuri. Cu un sistem de valori ieşim din familie, cu un
sistem de valori ieşim din şcoală, un sistem de valori promovăm în rândul persoanelor cu care
venim în contact şi al acelora pe care le educăm.
Cuvinte cheie: cultură, valori, norme, funcții, personalitate, școală.
Summary: Culture is the basis of today's society, which over time has undergone major changes,
this being the main essence that can shape the popular mass in the formation of the personality of
the simple man. Next is addressed the classification and roles of culture in Moldova and Romania.
What makes us humans different from each other is the value system we believe in. It defines us as
individuals and as groups. With a system of values we leave the family, with a system of values we
leave the school, a system of values we promote among the people we come in contact with and
those we educate.
Cultura Republicii Moldova reprezintă un set larg de activități culturale: literatura, teatrul,
muzica, artele plastice, arhitectura, cinematografia, radiodifuziunea și televiziunea, arta fotografică,
designul, circul, arta populară, arhivele și bibliotecile, editarea de cărți, cercetarea științifică,
turismul cultural și altele. Încă din școală copiii noștri trebuie să îndrăgească una din aceste ramuri
fără de care viața nu ar fi atât de colorată și interesantă.
Cultura în Republica Moldova are o puternică origine daco-latină. Acest lucru o face foarte
mult apropiată de cultura României ți cuprinde un sistem de credințe și obiceiuri populare,
concretizate în muzică și dans, în poezia și proza orală, mitologie, ritualuri, teatru popular etc.
Acest patrimoniu cultural, în ansamblul manifestărilor sale, constituie un domeniu amplu, de
o valoare deosebită, al artei naționale, care nu numai a precedat formele ei culte, ci a și continuat să
se dezvolte în epoca modernă, asigurând culturii profesioniste substanța originalității ei entice.
Cultura reprezintă o moștenire ce se transmite cu ajutorul codurilor de comunicație specifice
cum sunt gesturile ori cuvintele, scrisul și artele, mass media, media interactivă. În același fel se
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transmit gesturile, ritualurile, cunoștințele teoretice, normele abstracte, religia. Cultura poate fi
însușită prin diverse forme ale memoriei subiective, dar și prin intermediul memoriei obiective.
Uzajul popular al cuvântului cultură în multe societăți poate reflecta chiar caracterul
stratificat al acelor societăți. Mulți folosesc acest cuvânt pentru a desemna bunuri de consum ale
elitelor. Alți folosesc eticheta de „cultură înaltă” pentru a o distinge pe aceasta de cultura „joasă”.
Sistemele culturale admit o serie de clasificări ce se referă la domeniul de activitate al
organizaţiei, natura muncii, sistemul de performanţe, tipul de feedback, atitudinea faţă de risc şi la
structură.
După unele definiții cultura și civilizația sunt același lucru. Însă astăzi se consideră ca
civilizația și cultura nu sunt sinonime. Cultura se referă la simboluri și la valori transmise social,
civilizația se referă la organizarea societății și la partea materiala a culturii (1).
Cultura, în cel mai profund sens, cuprinde:
- cultura materială ce se referă la creațiile concrete și tangibile;
- cultura nematerială ce se axează pe creațiile abstracte ale societății;
- componentele cognitive, acestea fiind idei, cunostinte, opinii;
- componente axiologice care sunt valorile fiecărui popor;
- componentele normative ce cuprind normele (reguli ce ordoneaza comportamentul
indivizilor in grup - legi, obiceiuri, moravuri);
- componente simbolice care semnifică anumite simboluri (semne convenționale asimilate
prin educație și care dobândesc înțeles prin consens social - cuvinte, gesturi, imagini vizuale,
obiecte), limba, gesturile.
De la cea mai fragedă vârstă, începând cu părinții și continuând cu educatorii, învățătorii și
profesorii, aceste componente sunt cultivate în comportamentul copilului prin diferite metode. În
literatura pentru copii se găsesc foarte multe opere, care captivează copilul și sădește în
comportamentul lui dragostea față de cultura națională și populară (1).
Există trei mari tipuri de cultură:

Cultura populara

Cultura cultă (înaltă)

Cultura de masă
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Cultura populară este cultura specifica societăților tradiționale, rurale. La nivelul ei se
formează și se dezvoltă limba fiecărui popor, cunoștințele comune despre lumea înconjurătoare; tot
în cadrul ei se constituie mitologiile de baza ale colectivității, se elaborează valorile etice
fundamentale.
Expresia artistică a culturii populare este folclorul.
Caracterul integral al culturii cuprinde atât cultura materială cât și cea spirituală. Caracterul
integral se referă, de asemenea, la faptul ca manifestările artistice ca literatura (poezia), muzica,
dansul, portul popular, etc. sunt integrate și formează un singur bun cultural, nu sunt separate. Și
astăzi în dansurile populare se și strigă, se și cântă, oamenii poartă portul popular [3.p.10].
Caracterul oral și spontan se transmite prin viu grai, iar creația artistică nu este un proces
planificat, realizat după un plan sau o organizare prestabilita. Ea este spontană. În satul romanesc
poate crea, sau poate îmbogăți o creatie populară, acela care dorește să o transmită urmașilor mai
departe.
Caracterul anonim și colectiv în creația populară nu este personalizat, nu este legat de numele
unui individ și nu e proprietatea individuală a cuiva anume. Opera are caracter deschis, neîncheiat.
Permanent ea poate fi continuată, cizelată, nuanțată, și în final nu se mai știe cine a fost autorul,
pentru că au fost mai mulți autori. Nu se poate face o diferență clară între creator, înterpret și public.
In lumea contemporană cultura populară a căpătat în timp un caracter de produs industrial.
Folclorul a devenit un gen de divertisment ca oricare altul, un produs care are piață și consumatorii
lui specifici. De aceea, în copilărie copiii trebuie să primească o educație culturală față de folclor,
pentru a continua tradițiile și obiceiurile neamului din dragoste față de cultură și nu din motive
comerciale.
Cultura cultă, desi este denumită înaltă, nu înseamnă că este superioară celorlalte. Acest tip
de cultură este legat de inventarea scrisului și dezvoltarea tehnicilor de tipărire. Cultura cultă prin
caracteristicile sale este opusă total culturii populare [3]. Ea are drept principali creatori oameni de
cultura profesioniști. Creația artistică nu mai este anonimă și colectivă, ci personalizată. Pregătirea
artistului profesionist este specializată într-unul din domeniile de creație. Cultura cultă devine o
profesie și o modalitate de existență. Pentru a putea reuși acest lucru, creatorul are nevoie de succes,
de recunoașterea socială a valorii creației sale. Opera cultă nu mai este deschisa pentru alți autori.
Cultura cultă presupune separarea rolurilor de autor și consumator de cultură. Societatea
modernă, prin sistemul generalizat de învățământ, extinde tot mai mult aria beneficiarilor și a
potențialilor scriitori de cultură cultă. Cultura cultă se consideră creată de oamenii de elită, dar nu se
referă doar pentru o anumită categorie de oameni. Ea este dăruită întregii lumi cu toate profunzimile
și expresiile ascunse între rândurile lăsate de autori. Copiii sunt dirijați să poată pătrunde în aceste
sentimente care au fost lăsate moșteniere prin adevărate opera de artă literară sau artistică. Pentru a
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vea acces la cultura cultă trebuie să înveți să decodifici limbajul artistic, mijloacele specifice de
expresie în care sunt create unele opere. Anumite forme de exprimare artistică sunt mai greu de
descifrat pentru că utilizează multe simboluri, dar trebuie să recunoaștem că în fiecare din noi
trăiește un artist, nu în zadar ne-am născut dintr-un popor cu tradiții și cu oameni foarte talentați.
Cultura de masă este caracteristică modernității. Apariția culturii de masă se realizează o dată
cu industrializarea și modernizarea. În societățile arhaice si tradiționale nu există cultura de masă,
pentru că aceasta presupune comportamente de consum care se întâlnesc doar o data cu
modernizarea. De asemenea, ea presupune o producție industrializată, este o cultura produsă
industrial, există o industrie a muzicii, a filmului, a tipăririi de carte etc. Or, această producție
industrializată a culturii nu exista înainte. Cultura de masă are caracteristici din cultura populară și
cea înaltă, dar nu este sinonimă cu nici una din ele. Cultura de masa se adreseaza maselor, este
creata pentru acestea, dar nu de către ele. Cultura de masa este specializată pe genuri și subgenuri, și
de aceea ea este subculturală, adică specifică unor segmente specifice ale populației. În diferite
timpuri cultura de masa este apreciată și valorificată în dependență de cerința actuală a
consumatorului [1].
Cultura de masa are mai mulți factori de receptare:
- învățământul generalizat, care transmite instrumentele de bază pentru receptarea
culturii (scris, citit, formarea gustului etc);
- instituționalizarea timpului liber de mase și apariția nevoii sociale de distracție;
- producerea divertismentului pentru timpul liber al maselor;
- existența unui suport tehnic pentru difuzarea elementelor culturii de masă: cartea
tipărită, presa, televiziunea, radioul, cinematografele etc.
Cultura de masă este un mijloc al apropierii oamenilor de cultura cultă, care, altfel, ar fi
inaccesibilă pentru cea mai mare parte a oamenilor. Cea mai mare parte a produselor culturii de
masă contribuie la dezvoltarea sensibilității oamenilor, a gustului artistic. Deși în literatura de
specialitate se vorbește despre cele trei tipuri de cultură, ele trebuie înțelese mai degraba ca tipuri
ideale, în sensul că nu se regăsesc în realitate întocmai. Ele cumva se completează una pe alta și își
aduc aportul etic și cultural în viață.
Cultura

României este

ansamblul

de

valori

materiale

și

spirituale

produse

pe

teritoriul României. România are o cultură unică, dar este comună și foarte apropiată de cultura
Republicii Moldova. Cultura modernă română a apărut și s-a dezvoltat în ultimii aproximativ 250
ani sub o puternică influență din partea culturilor din vestul Europei. În plus, sub influența tradiției
bizantine și slavone, românii sunt, de asemenea, singurul popor creștin ortodox dintre popoarele
latine. În timpurile în care trăim, cultura română populară și cea cultă este foarte mult influențată de
alte tradiții și popoare datorită migrării foarte mari [5].
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Cultura are diferite funcții și se manifestă în diferite moduri în societate. Iată care sunt unele
dintre ele.
Cultura păstrează și transmite cunoștințele: cunoştinţe despre societate, începând cu dansurile
la modă și până la activitățile cotidiene; acestea pot fi acumulate atât din cărțile de istorie, cât și din
romane, poezii, picturi etc.
Cultura creează valori și simboluri: putem admira foarte multe simboluri, de exemplu, pe
portul popular românesc.
Cultura cultivă: faptul de a fi parte a culturii și potențialul de creație sunt importante pentru
omul care încearcă să combine mai multe ramuri ale culturii.
Cultura fortifică relațiile sociale: foarte mulți oameni din diferite localități se întâlnesc în
cadrul diferitor festivaluri și evenimente culturale.
Cultura creează necesități noi: cultura economisirii energiei și utilizării inteligente a
resurselor naturale creează necesități, precum necesitatea de a crea infrastructuri pentru sortarea și
reciclarea diferitor tipuri de deșeuri, de a instala panouri solare acasă și de a face accesibile
vehiculele electrice.
Cultura contribuie la economie: turismul cultural și-a demonstrat în ultimii zece ani
capacitatea de a continua să se dezvolte constant. Cultura mondială devine o sursă și mai importantă
de locuri de muncă și venituri.
Cultura ajută orașele: vizitarea orașelor și monumentelor istorice ajută nu doar orașul, dar și
îmbogățește lumea culturală a oamenilor.
Nici o cultură nu poate face abstracţie de un comportament organizat în vederea atingerii unor
scopuri concrete. Nici o cultură nu poate evita definirea sa ca instituţie; instituţia este elementul
concret şi unitatea de bază a culturii; ea se referă la un grup de indivizi uniţi prin una sau mai multe
sarcini comune, legaţi de o parte determinată a unui anume mediu, manipulând împreună un aparat
tehnic şi supunându-se unui corpus de reguli. În cadrul fiecărei culturi găsim instituţii diferite, cu
ajutorul cărora omul îşi apără interesele vitale, conţinuturi diferite prin care îşi realizează aspiraţiile,
coduri de legi şi morală care îi recompensează virtuţile şi îi pedepseşte greşelile; aceste instituţii se
definesc apoi prin funcţiile lor, adică prin locul pe care îl ocupă în ansamblul cultură – societate.
Deci, pentru a putea realiza actul cultural, omul trebuie să izbutească să se organizeze după un
proiect precis, creator de instituţii [4].
Trebuie să transmitem tinerei generații că agenţii cei mai influenţi de transmisie culturală
sunt oamenii; deplasarea lor este direct legată de tipurile de transport modern; oamenii sunt
purtători de practici culturale şi participă la comunicare (înţeleasă ca modalitate prin care
elementele culturii sunt deplasate în timp şi spaţiu) prin prezenţa lor. Comunicarea se referă însă şi
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la alţi agenţi purtători de cultură: cărţi, documente, artefacte culturale de toate tipurile, de la cele
profane până la cele erudite.
Concluzii. Prin cultură omul a putut învăța arta frumosului, a descoperit noi orizonturi de a-i
da frumosului diferite conotații, l-a făcut să se afirme, din toate unghiurile posibile, a facut ca exteriorul să se
definească prin interior, și astfel să le despartă. Prin cultură putem medita către ceea ce este inserat
în scoarța creierului, toate rădăcinile ce se despart să continue o imensă încărcătură, o comoară ce nu
trebuie lăsată pe mâna altora, ci care trebuie folosită în scopuri nobile, ca să îndepărteze tirania altor
moștenitori ai pământului. Având credinţa că tradiţia autentică reprezintă pentru educaţie o sursă de
valori culturale şi ideologice, este necesar a fi luată în seamă şi valorizată aşa cum se cuvine. Trăim
un prezent istoric şi didactic în care se impune ca procesul de asimilare a valorilor autentice şi de
formare a conduitei morale a generaţiei tinere să revină, în mare măsură, şcolii şi slujitorilor ei,
cadrele didactice.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИН «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И
«ФИЗИКИ» И «БИОЛОГИИ» В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ
Бороденко Татьяна
doctorandă, Școala Doctorală ”Științe ale Educației”, UST, Chișinău
Аннотация: В статье рассматриваются традиционные и активные методы обучения.
Приводятся

примеры

осуществления

преемственности

при

изучении

дисциплины

«Окружающий мир» в начальной школе и «Физики» и «Биологии» в среднем звене.
Ключевые слова: активные и традиционные методы обучения, проблемное обучение,
ролевая игра, мозговой штурм, кейс-технология.
Традиционные методы - это методы, используемые в школах с давних времен.
Использование традиционных методов обучения позволяет достигнуть определенных целей
обучения, но было бы неправильно использовать только их в учебно-воспитательном
процессе. Акцент делается на том, что эти методы можно переносить из одной дисциплины в
другую, не принимая во внимание особенности уроков или даже самой дисциплины. На рис.
1 представлены традиционные методы преподавания-обучения.

Рис. 1. Традиционные методы преподавания-обучения

31

Методы активного обучения - это методы, которые побуждают учеников активно
думать и действовать в процессе изучения учебного материала. Активное обучение
предполагает использование такого метода, основной целью которого является не
представление

учителем

заранее

подготовленных

знаний,

их

запоминание

и

воспроизведение, а самостоятельное приобретение знаний и умений в процессе умственной и
активной практической деятельности (см. рис.2).

Рис. 2. Активные методы преподавания-обучения
Возникновение и развитие активных методов связано с тем, что перед обучением
встали новые задачи: не только дать ученикам знания, но и обеспечить формирование и
развитие познавательных интересов и умений, творческого мышления, навыков и
самостоятельной умственной работы.
Учитывая психологические особенности начальной школы, процесс познания должен
вызывать эмоциональный, устойчивый интерес ребенка к получению знаний. Для этого
используются следующие формы и методы:
1) создание проблемной ситуации;
2) метод ролевой игры;
3) метод исследования;
4) метод мозгового штурма;
5) кейс-технологии и т.д.
Также

необходимо

использовать

иллюстративные

методы,

различные

демонстрационные материалы, технические средства (аудио- и видеозаписи, планшеты,
атласы, контурные карты и т. д.). Все это в совокупности позволят создать атмосферу
интереса к объекту, формирует желание самостоятельно искать ответы на интересные
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вопросы. Процесс познания учащихся ориентирован на поиск, на исследовательскую
деятельность. Успех проблемного обучения обеспечивается совместными усилиями
учителей и учащихся. Задача учеников - не только искать информацию, но и активно
участвовать в открытии неизвестных знаний. В сотрудничестве ученики «открывают» для
себя новые знания. Например, при изучении темы «В гости к зиме» на уроках окружающего
мира, предлагается учащимся заполнить таблицу:
Время года

ЗИМА

Приметы

Как животные готовятся к зиме?

Морозы

Тёплый мех

Нет корма

Впадают в спячку; используют летние запасы;
перебираются ближе к жилью человека

Снег

Смена окраски

Возникают вопросы: 1. Почему тёплый мех предохраняет животных от мороза? 2. Что
происходит при входе животных в спячку? 3. Что даёт животным смена окраски? Конечно,
ответить на эти вопросы ученикам начальной школы трудно, так как у них нет достаточных
знаний, и они могут на них ответить частично. В среднем звене школы, когда ученики
изучают физику и биологию, эти вопросы рассматриваются более подробно.
Метод ролевой игры эффективен на уроке по закреплению или обобщению материала.
Шведский педагог Эдвард Клапаред утверждал, что игра для детей - есть сама жизнь и она это лучшее вступление к искусству трудиться.
При изучении темы «Среда обитания растений» можно предложить дидактическую
игру.
Ученик представляет себя в роли растения. Назвав растение, он выбирает из множества
факторов (написанных на доске) те, которые являются благоприятными для него:
1. Много света

8. Человек

2. Пониженная температура

9. Твёрдая, сухая, глинистая почва

3. Проливные дожди

10. Насекомые и животные-вредители

4. Умеренная температура

11. Холод

5. Плодородная почва

12. Вредные химические вещества

6. Сильный ветер

13. Снег

7. Темнота

14. Чистая вода

Вывод: При отсутствии таких условий, как свет, вода, питательные вещества, тепло и
плодородная почва, растения вянут и погибают.
В старших классах, на уроках физики и биологии, в роль этих условий изучается более
подробно. Дети любят такие уроки, где они могут проявить свои умения и фантазию. Даже
самые тихие и робкие ученики становятся активными и уверенными. Особый интерес для
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учеников представляют уроки-исследования. Уроки-исследования могут проводиться как в
начальной школе, так и в старших классах. Так, например, при изучении темы «Воздух и
вода» во втором классе по дисциплине «Окружающий мир», можно предложить учащимся
такое задание. Ученики получают сосуды с водой и должны определить ее свойства. Под
руководством учителя в результате исследования выбирают правильные ответы (рис. 3).

Рис. 3.
В 7 классе на уроках физики при изучении темы «Изменение агрегатных состояний
вещества» свойства воды рассматриваются более подробно, а на уроках биологии
рассматриваются биогеохимические циклы: цикл воды, азота, углерода в природе, роль воды
в жизнедеятельности животного и растительного мира.
В завершение хочется отметить, что использование активных методов обучения на
уроке позволяет:
• обеспечить положительную мотивацию обучения;
• провести урок на высоком эстетическом и эмоциональном уровне;
• обеспечить высокую степень дифференциации обучения;
• повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5-2 раза;
• усовершенствовать контроль знаний;
• рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока.
Литература:
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CREATIVITATE ȘI GÂNDIRE FLEXIBILĂ ÎN EDUCAȚIA NONFORMALĂ
Botnar Ludmila
doctorandă, anul I, Școala Doctorală „Ştiinţe ale Educaţiei”, UST, Chișinău
Creativitatea nu e un întrerupător pe care să apeși pentru a o porni și a o opri;
este un mod de a vedea, de a rămâne angrenat și de a răspunde lumii din jurul tău.
Rod Judkins
În ziua de azi dezvoltarea creativității și a flexibilității mentale este foarte importantă pentru
orice om, am putea spune că a devenit o chestiune de supraviețuire. După cum consideră psihologii,
flexibilitatea gândirii este o modalitate de a pune întrebări și de a găsi rapid soluții de rezolvare la
diferite probleme. Este abilitatea de a recunoaște greșelile, de a renunța la acțiunile ineficiente și de
a rezolva problema în alt mod, care să dea rezultatele dorite. O persoană ce are capacitatea de a
căuta rapid soluții și de a aborda noi strategii, cu ușurintă are această calitate de flexibilitate
mentală. Flexibilitatea mentală permite unui om să își atingă obiectivele în orice situație, indiferent
de circumstanțe, să facă față oricărei provocări, să găsească alternative de dezvoltare, sa aiba
diferite puncte de vedere față de un plan, să vadă problema din unghiuri diferite, să reușească să se
adapteze ușor și să găsească soluții corecte ce vor duce la rezultatele dorite. Pentru a avea o gândire
productivă trebuie să ai abilitatea de a renunța la stereotipuri și de a aborda problema din diferite
puncte de vedere, de a explora și de a lua decizii corecte astfel încât să ajungi la beneficii maxime.
Multă vreme creativitatea a fost considerată ca o trăsătură transmisă genetic, astăzi este
unanim acceptată ideea că ea se găseşte în formă latentă în fiecare individ, este un dar uman general
valabil. Problema este cea a descoperirii cât se poate de timpuriu a acestui potenţial, al specificului
său şi exersarea în vederea transformării lui în trăsătură de personalitate, a obiectivării în produsele
care să poarte amprenta creativităţii.
Conform cercetărilor şi pronosticului realizat în 2020, de World Economic Forum,
principalele zece competențe solicitate la nivel mondial sunt:
1. Capacitatea de a soluţiona probleme complicate
2. Gândirea critică
3. Creativitatea
4. Competenţa de a conduce
5. Capacităţi de coordonare şi relaţionare
6. Inteligenţa emoţională
7. Judecăţi de valoare şi luarea de decizii
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8. Orientarea spre client
9. Capacitatea de a negocia
10. Flexibilitatea cognitivă, datorită căreia vom reuşi să ne valorificăm creativitatea şi să rezolvăm
problemele dificile [10, accesat 20.04.2021].
După cum observăm din aceste date, creativitatea reprezintă una dintre primele abilități de
care are nevoie umanitatea pentru a se dezvolta. În prezent, există foarte multe definiții ale
creativității elaborate în diferite perioade de evoluție a cercetării acestui concept. În continuare vom
prezenta câteva dintre acestea:
„Creativitatea este capacitatea de a introduce în lume ceva nou” (Moreno, 1950);
„Creativitatea este capacitatea de a modela experienţa în forme noi şi diferite, capacitatea de
a percepe mediul în mod plastic şi de a comunica altora experienţa unică rezultată” (LA. Taylor,
1959);
„Creativitatea este procesul modelării unor idei sau ipoteze, al testării acestor idei şi al
comunicării rezultatelor” (E.P. Torrance, 1962);
„Creativitatea este un proces de asociere şi de combinare, în ansambluri noi, a unor elemente
preexistente” (H. Jaoui, 1975);
„Creativitatea este o acomodare cu depășirea” (Piaget, 1978);
„Creativitatea reprezintă interacţiunea optimă, generatoare de nou, dintre atitudini şi
aptitudini” (P. Popescu-Neveanu, 1978);
„Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care, în condiţii favorabile,
generează produse noi şi de valoare pentru societate” (Al. Roşca, 1981);
„Creativitatea este capacitatea de a imagina răspunsuri la probleme, de a elabora soluţii
inedite şi originale” (E. Limbos, 1988);
„Creativitatea este un proces de gândire extreme de complex. Este una dintre cele mai
complexe funcții neuronale” (Poppel, 1996).
În capitolul „Creativitate și talente” din lucrarea „Psihopedagogie pentru examenele de
definitivare și grade didactice” (coordonator Constantin Cucoș), prof. univ., dr. Carmen Crețu
menționează că „Vom aborda creativitatea ca pe o stare individuală, cu dinamică specifică, ce
difuzează și se integrează în fenomenul unitar mai larg, al excepționalității umane, în
interdependență cu alte stări, saturate preponderent de factori cognitivi, motivaționali, afectivi,
atitudinali etc. Această stare conduce la apariția unui produs original, valorizat în mediul
comunităților de referință la un anumit moment”[3, p.622].
Pot fi distinse cinci niveluri ale creativității ca produs al muncii creatoare:
Creativitatea expresivă – este o premisă de dezvoltare a formelor superioare de creativitate.
Produsele creative se caracterizează prin spontanietate, fără a viza utilitatea și valoarea socială a lor.
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Se manifestă la nivel de exercițiu prin diferite soluții productive. Ea poate fi stimulată prin jocuri de
creație, desene cu subiecte liber alese, instituirea unui climat favorabil. Nu se admit observații
critice, pentru a nu bloca spontanietatea activității elevilor/tinerilor.
Creativitatea productivă – se manifestă prin realizarea unor lucruri utile pe baza anumitor
tehnici îmbunătățite. Produsele se deosebesc cu puțin de cele obișnuite, ele nu sunt foarte originale.
Stimularea creativității productive se realizează prin învățarea creativă, ce presupune metode de
descoperire și problematizare, lărgirea orizontului de cunoștințe, aumularea experienței.
Creativitatea inovativă – este legată de cea expresivă și cea productivă, dar în procesul ei se
caută o soluție nouă, o interpretare originală a unor lucruri cunoscute, prin combinarea ingenioasă a
elementelor. Se descoperă noi relații între obiecte și fenomene, dar cu totul neobișnuite. Inovația de
acest fel sporește simțitor productivitatea, îmbunătățește procesul de predare – învățare – evaluare.
Creativitatea inventivă – reprezintă nivelul creației persoanelor talentate care produc noi
idei, soluții, tehnologii.
Creativitatea emergentă – este nivelul descoperirilor excepționale în știință, creație artistică,
tehnică, etc. Celor mai valoroase creații li se acordă „Premiul Nobil”.
Cercetătorul Guilford (apud Dorina Sălăvăstru) asociază creativitatea cu gândirea
divergentă. Gândirea divergentă este pluridimensională, plastică şi adaptabilă. Guilford a ajuns la
concluzia că testele tradiţionale utilizate pentru măsurarea inteligenţei nu sunt relevante în
aprecierea creativităţii, în consecinţă, psihologul american a elaborat baterii de teste menite să
măsoare comportamentul creativ şi care sunt axate pe gândirea divergentă. Factorii gândirii
divergente măsuraţi prin bateria de teste elaborată de Guilford sunt:
a) fluiditatea, care exprimă rapiditatea şi uşurinţa de a produce, în anumite condiţii, cuvinte,
idei, asociaţii, propoziţii sau expresii;
b) flexibilitatea, care exprimă capacitatea de a modifica şi restructura eficient mersul
gândirii în situaţii noi, de a găsi soluţii cât mai variate de rezolvare a problemelor, de a opera
transferuri, de a renunţa la ipotezele vechi şi de a adopta cu uşurinţă altele noi;
c) originalitatea, care este capacitatea de a emite idei noi, soluţii ingenioase,
neconvenţionale, neobişnuite; se consideră a fi originale acele răspunsuri care frapează, care sunt
ieşite din comun, care ocolesc căile bătătorite de rezolvare;
d) elaborarea, care se referă la capacitatea de a planifica o activitate ţinând seama de cât mai
multe detalii, de a anticipa rezultatul final, de a dezvolta şi finaliza o idee;
e) sensibilitatea la probleme, care este capacitatea de a remarca cu multă uşurinţă
fenomenele neobişnuite, sesizând prezenţa unor probleme acolo unde majoritatea nu le observă;
g) redefinirea (sau restructurarea), care vizează abilitatea de a folosi într-o manieră nouă,
neobişnuită, un obiect sau o parte a acestuia; [9, p.103-104].
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Există mai multe metode ce pot fi utilizate în procesul de instruire pentru stimularea
creativităţii: Brainstormingul, Starburstingul (Explozia stelară), Metoda Pălăriilor gânditoare
(Thinking hats – Edward de Bono), Caruselul, Multi-voting, Masa rotundă, Interviul de grup,
Studiul de caz, Incidentul critic, Phillips 6/6, Tehnica 6/3/5, Controversa creativă, Fishbowl
(tehnica acvariului), Tehnica focus grup, Patru colţuri (Four corners), Metoda Frisco, Sinectica,
Buzz-groups, Metoda Delphi etc.
Unii savanți afirmă că sistemul educațional ne diminuează creativitatea. În cea mai urmărită
discuție TED din toate timpurile, educaționalistul Ken Robinson susține că școlile ucid creativitatea,
școlile nu încurajează dezvoltarea creativității. Aceasta este o viziune destul de radicală, deoarece
școlile cultivă cunoștințele de care depinde adesea creativitatea. În școli, copiii dezvoltă abilitățile
de alfabetizare necesare pentru învățarea ulterioară. Creativitatea se bazează pe cunoaștere. Cu
toate acestea, printre prioritățile procesului de studii ar trebui inclusă și predarea creativă. Potrivit
lui Ken Robinson „În predarea creativității există trei sarcini corelate: încurajarea, identificarea și
dezvoltarea”[7, p.324], profesorii ar trebui să fie creativi și în procesul de predare să:
•

promoveze experimentul, analiza și dorința de a face grșeli;

•

încurajeze gândirea generativă, liberă, pentru o atitudine critică imediată;

•

încurajeze exprimarea propriilor idei și sentimente;

•

transmită înțelegerea etapelor activității creative și nevoia de timp pentru aceasta;

•

dezvolte conștientizarea rolului instituției și al proceselor estetice;

•

încurajeze elevii să se joare cu ideile și presupunerile despre posibilități;

•

faciliteze evaluarea critică a ideilor [7, p.328].
Spațiul extrașcolar/nonformal oferă condiții favorabile pentru ca tinerii să se autodezvolte.

Ei se pot implica în activități care corespund înclinațiilor, intereselor și nevoilor personale. În
cadrul activităților de educație nonformală, copilul/tânărul se simte liber, important, apreciat,
indiferent de nivelul său de realizare academică pe care îl are la disciplinele incluse în curriculum
școlar.
Potrivit Dicționarului praxiologic de pedagogie „activitățile educaționale nonformale se
caracterizează prin varietate, flexibilitate, elasticitate și, uneori, ele dețin caracter opțional sau
facultativ” [2, p. 50].
Cercetătorul Vasile Andrieș, în articolul „Particularitățile educației nonformale a elevilor și
tinerilor”, rezumă următoarele caracteristici specifice ale educaţiei nonformale:
• Invăţarea prin practică (Learning by doing). Un exemplu concret ar fi asumarea responsabilităţii,
care nu poate fi învăţată teoretic sau transmisă de către profesor. Educaţia nonformală este astfel
marcată de o gamă vastă de activităţi şi forme de lucru.
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• Instruirea orientată spre acţiune. În cadrul educaţiei nonformale, procesul este în prim-plan.
Studiile nu sunt confirmate de o diplomă şi nu se axează pe un curriculum detaliat. Există o
abordare individualizată a procesului didactic (fără un orar definit şi calificative), orientată spre
dobândirea şi dezvoltarea competenţelor.
• Invăţarea prin cooperare. Educaţia nonformală se bazează pe metode active de cooperare şi
procesele dinamice din cadrul grupului, membrii căruia invaţă atât de la instructor, cât şi unii de la
alţii.
• Deschiderea. Educaţia nonformală se adaptează sistematic la noile metode de predare, precum şi
probleme societale. Îşi reevaluează în mod constant propriile concepte, diversificându-le în practică.
• Centrarea pe cursant. În cadrul educaţiei nonformale, metodele şi obiectivele sunt adaptate la
nevoile şi interesele elevilor. Subiectele şi priorităţile studiate nu sunt strict planificate şi pot fi
modificate în funcţie de situaţia sau circumstanţele existente.
• Voluntariat. Participarea copilului la ofertele structurilor asociative nu este o cerinţă impusă de
lege. Copii împreună cu părinţii decid dacă doresc sau nu să profite de ofertă [1, accesat
25.04.2021].
Pentru a forma personalități creative și autonome, și a dezvolta individualitatea umană este
necesar ca instruirea să fie personalizată. Aceasta presupune crearea unor situații de învățare
adecvate fiecărui elev/tânăr în parte, în vederea valorificării la maximum a potențialului de care
dispune. Activitățile didactice stimulează dezvoltarea intelectuală a copiilor și dezvoltă creativitatea
și imaginația creatoare.
Scopul oricărei educații creative este acela de a face posibilă afirmarea și dezvoltarea
potențialului creativ al fiecărui copil.
Comparând persoanele slab creative cu cele înalt creative, Mihaela Roco schițează
trăsăturile lor caracteristice, într-un tabel:
Persoane înalt creatoare

Persoane slab creatoare
➢ Își „omoară timpul”;

➢ Folosește timpul pentru a-și dezvolta
personalitatea;

➢ Este doar un simplu observator;

➢ Este puternic implicat, trăind din plin
situația respectivă;

➢ Are puține interese personale și autonome;

➢ Are

multiple

activități

care

îi

îmbogățesc personalitatea;
➢ Are experiențe fragmentare, fracționate
după

cum

îi

dictează

evenimentele

particulare;
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➢ Se implică în activități complexe,
unde are continuitate;

➢ Este predispus la plitiseală;

➢ Orice lucru, activitate i se par
interesante, selectând ce se potrivește
cu experiența lui.

➢ Nu realizează nimic deosebit și devine

➢ Are realizări deosebite, care îi sporesc

oarecum nemulțumit că nu este „suficient”

potențialul

de apreciat.

profesionale.

creativ

și

satisfacțiile

Tabel 1. Persoane slab creatoare – Persoane înalt creatoare [8, p. 231].
O trăsătură specifică tinerilor și adulților cu potențial creator înalt, indiferent de domeniu,
este interesul viu pentru orice informație, aceștia având un grad de activism foarte ridicat. Pentru
oamenii înalt creativi nu există lucruri neinteresante, totul depinde de cine sunt privite, la ce tip de
cunoștințe ale individului sunt raportate și mai ales modul cum sunt analizate, interpretate.
Lumea modernă oferă o mulțime de probleme care au nevoie de rezolvare prin soluții
creative. Cercetătoarea Mihaela Roco, în lucrarea sa despre „Creativitate și inteligență emoțională”,
prezintă următoarele devize ale omului creativ:
Gândiți-vă azi la cea mai îndrăzneață idee, mâine ea nu va mai fi cea mai nouă;
Fără curaj nu se poate face nimic nou;
Nu confundați ambiția cu creativitatea;
Fiți cât mai îngăduitori cu ideile altora. S-ar putea să aibă dreptate;
Jucați-vă cu ideile;
Fiți modești atunci când îi criticați pe alții;
Fiecare om poate fi creativ, dar pentru aceasta trebuie să-și dea seama;
A fi activ este bine, a fi creativ e și mai bine;
Nimeni nu se află în cea mai bună formă și pauzele sunt creative;
Creativitatea este independentă de vârstă. Ea păstrează tinerețea;
Inspirați-vă de la natură, este un izvor inepuizabil de idei;
Incertitudinea este prima datorie a omului creativ;
Duceți până la capăt orice idee;
Prima idee care vă vine în minte este adesea cea mai bună;
Nu așteptați să gândească alții în locul dvs;
Exersați-vă pentru o critică constructivă;
O idee absurdă este întotdeauna ceva mai bun decât nicio idee;
Puneți-vă întrebări la care nu puteți răspunde, descoperiți imposibilul;
Să nu vă fie teamă de propriile idei;
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Alegeți-vă ca modele oamenii creatori;
Creativitatea pornește cu ideile mici, cele mari vor veni de la sine;
Așa cum vă schimbați îmbrăcămintea, încălțămintea, încercați să vă schimbați și ideile,
deoarece și ele au un termen de valabilitate [8, p.243-244].
Concluzionăm că ideile, cuvintele, acțiunile sunt cele care ne caracterizează, formează, iar
pentru a fi fericiți, realizați din punct de vedere personal și profesional este necesar să gândim
pozitiv și creativ. Gândirea critică și creativă sunt esențiale într-o societate democratică, pentru
aceasta este important ca adulții să le valorifice și promoveze în rândul tinerii generații. Vom
încheia acest studiu cu următoarele versuri eminesciene: „Nu e carte să înveți/ Ca viața să aibă preț/
Ci trăiește, chinuiește/ Și de toate pătimește/ Ș-ai s-auzi cum iarba crește”.
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ÎNVĂȚAREA BAZĂTĂ PE PROIECT – TEMELIE
A EDUCAȚIEI STE(A)M
Cazacioc Nadejda
doctorandă, anul I, Școala Doctorală „Ştiinţe ale Educaţiei”, UST, Chișinău
LT „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Căușeni, Taraclia
Rezumat: Învățarea care are o bază motivațională, vital importantă pentru fiecare din noi, aduce un
succes asigurat în formarea competențelor cheie transversale și competențelor specifice fiecărei
discipline în parte. Proiectul include tratarea unei teme inter și transdisciplinare cu scop de a
demonstra acele aptitudini și aptitudini dobândite în procesul de formare a cunoștințelor.
Cuvinte cheie: învățarea prin proiecte, educația STE(A)M, chimie, competențe.
Abstract: Learning that has a motivational, vital, important basis for each of us, brings a
guaranteed success in the formation of key transversal competences and competences specific to
each discipline. The project includes addressing an inter and transdisciplinary topic in order to
demonstrate those skills and attitudes acquired in the knowledge formation process.
Kesword: project learning, STE(A)M education, chemistry, skills.
,,Apropie-l pe copil de probleme şi lasă-l să le rezolve singur. Să-şi întemeieze ceea ce ştie nu
pe ceea ce i-ai spus tu, ci pe ceea ce a înţeles el; să nu înveţe ştiinţa, ci s-o descopere.”
J.J.Rousseau
Introducere
Privind viitorul prin prisma unui pedagog vei înțelege că, noua generație educată astăzi, nu
este nimic altceva, decât ziua de mâine. Investițiile în dezvoltarea sistemului educațional aduc la
formarea unui viitor prosper și srigur. Un viitor care a bătut la ușă mai repede decât ne-am așteptat.
Cerințele educaționale moderne pun accent pe procesarea informațiilor și transferul lor, operarea cu
achizițiile realizate, structurarea și operaționalizarea cunoștințelor, nu doar stocarea lor. Curriculum
2019 pune un mare accent pe racordarea învățării la perceperea realității din jurul nostru. Elevii
descoperă cunoștințele că urmare a trăirii unor experiențe de învățare bazate pe probleme reale,
fiind puși în situația de a valoriza practic teoria studiată. Nu mai vorbim despre acei elevi care se
limitează la învățarea oarbă a conținuturilor propuse de curriculă. În acest context, educația
STE(A)M bazată pe relațiile interdisciplinare dintre Ștințe, Tehnologii, Inginerie, Arte și
Matematică, vine să acopere perfect cerințele societății în continuă dezvoltare. Vorbim despre
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oportunitatea de a forma elevul prin intemediul conceptului de învățarea STE(A)M a gândirii critice
și creative, a flexibilității și adaptabilității. Învăţarea bazată pe metoda proiectului este o modalitate
de organizare a învăţării care permite parcurgerea unor activităţi de învăţare interdisciplinare şi
transdisciplinare, centrate pe elevi, ancorate în probleme practice ale vieţii de zi cu zi [4].
Pentru noi, „formatorii viitorului”, a învăța elevul să ia o lecție din fiecare situație problemă,
este echivalent cu a-i învăța să-și demonstreze capacitățile prin competențe și comportamente.
Educația modernă se centrează pe noile tehnologii de învățare, lăsând elevii să-și construiască
propriile viziuni și să-și dezvolte propriile strategii de descoperire a realității, profesorul nu este
decât un ghid spre cunoaștere. Jean Piaget susține că fiecare acțiune nouă este întotdeauna pregătită
de un șir lung de conduite primitive „anterioare”. Tânărul specialist se formează singur prin
șlefuirea propriilor capacități cognitive printr-un șir lung de acțiuni întreprinse pe parcursul anilor
de studii. Piața muncii face o selecție severă, iar specialiștii care nu știu să dea dovadă de abilități
practice și gândire critică, din păcate rămân a fi în umbră.
Metode și materiale
Învățarea prin proiecte are la bază un ansamblu de tehnici și metode utilizate pentru a dezvolta
capacitățile cognitive a elevilor prin cercetarea existentului și cunoașterea noului. Am utilizat
metoda proiectului în cadrul orelor de chimie, clasa 12, profil uman la modulul: „Compușii organici
cu importanță vitală (grăsimile, hidrații de carbon, aminoaciizii și proteinele)”.
Rezultate și discuții
Proiectele de cercetare și în special proiectele STE(A)M sunt elemente de noutate în Curricula
din 2019 a Republicii Moldova și se axează pe Standardele de eficiență a învățării ce vizează
domeniul cognitiv al instruirii, stabilesc nivelul performanţelor/rezultatelor aşteptate din partea
elevilor/părinților, acoperă multiple aspecte ale dezvoltării personalității în educație [5].
Dacă ar fi să enumerăm punctele forte ale învățării prin proiecte am nota pe prim plan:
✓ Formarea de competențe prin colaborare;
✓ Învățare prin acțiune;
✓ Rezolvarea unei probleme reale;
✓ Profesorul ca manager al procesului de învățare;
✓ Abordarea conținuturilor științifice interdisciplinar;
✓ Realizarea produselor finale și diseminarea rezultatelor experimentului.
Un avantaj important al proiectului constă în faptul că acesta oferă elevilor posibilitatea de a
lucra într-un ritm propriu, de a-și folosi mai bine stilul adoptat de învățare, precum și posibilitatea
de a învăța de la colegi [4].
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Proiectul „Dеtеrminаrеа саlitаtivă а соnţinutului dе аmidоn în аlimеntе” [1] propus spre
realizarea în cadrul temei: „Polizaharidele: amidonul și celuloza” a urmărit formarea competențelor
specifice disciplinei chimie și în același timp am dezvoltat competențele specifice disciplinelor
biologie și informatică. Principalul scop pe care l-am urmărit a fost determinarea acelor produse
alimentare care conțin amidon și stabilirea unui regim alimentar echilibrat pentru creșterea și
dezvoltarea unui adolescent, realizarea produsului digital propus spre evaluare [6]. Realizarea
proiectului a încadrat următoarele etapele descrise în Tabelul 1.
Cunoșterea importanței consumului corect de alimente și combinarea corectă a produselor
alimentare pentru fiecare din noi aduce un benefiu dar și un plus de valoare șănătății noastre. Elevii
fiind conștineți că sănătatea lor depinde de rația alimentără pe care o au, s-au implicat cu succes și
multă motivație în lucrul proiectului, au discutat unele aspecte cu sora medicală și cu bucătarul șef
de la cantina liceului, au analizat meniul de la cantină, bucatele oferite elevilor din ciclul primar, ca
în final, la prezentarea proiectului, să fie siguri de corectitudinea întocmirii meniului.
Tabelul 1. Proiectul „Dеtеrminаrеа саlitаtivă а соnţinutului dе аmidоn în аlimеntе”
Etapele proiectului
Informarea

Moldul de lucrul asupra proiectului
Indentificarea problemei. Elevii cercetează și analizează conținuturile
științifice propuse la tema: „Amidonul” studiată la chimie și precaută, în
același timp, informațiile despre un mod de viață sănătos, regim alimentar
corect, rația alimentară zilnică echilibrată.

Planificarea

Stabilirea scopului și obiectivelor cercetării. Determinarea materialelor
necesare cercetării. Stabilirea strategilor de soluționare a problemei.

Implementarea

Cercetarea experimentală a produselor alimentare cu scop de a determina
prezența amidonului în ele. Alcătuirea unui meniu alimentar sănătos și
echili-brat care să permită o creștere și o dezvoltare armonioasă a
adolescentului. Realizarea unui produs digital pentru a fi prezentat spre
evaluare.

Evaluarea

Etapa inițială a evaluării proiectului a fost Autoevaluarea proiectului realizat
de către fiecare membru al grupului. Am analizat reflecțiile elevilor,
impactul proiectului asupra colegilor de clasă. Evaluarea propriu-zisă a
proiectului a fost realizată de către profesorii de biologie, chimie și
informatică.

Proiectul: „Săpunurile între chimie și creativitate” [2] propus la tema de studiu „Grăsimile” –
face legătura între chimie, societate și antreprenoriat. Elevii mai ușor percep informațiile atunci
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când le aplică în practică, demonstrează importanța acestor cunoștințe și corelația lor cu realitatea.
Pe lângă faptul că săpunurile sunt inamicul numărul 1 în lupta cu murdăria, mai sunt și eficiente în
nimicirea virusului „Covid 19”. Producerea săpunului în condiții casnice ar aduce economii în
bugetul familiei, iar producerea săpunurilor spre comercializare aduce un venit suplimentar.
Cercetarea elevilor a debutat în sala de clasă și s-a extins în afara orelor de curs, etapele de lucru
sunt prezentate în Tabelul 2.
Tabelul 2. Proiectul: „Săpunurile între chimie și creativitate”
Etapele proiectului
Informarea

Moldul de lucrul asupra proiectului
Indentificarea problemei. Elevii cercetează și analizează conținuturile
științifice propuse la tema: „Grăsimile” studiată la chimie, analizează metode
de obținere a săpunului în condiții casnice. Precaută conținutul întrebărilor
din sondajul sociologic care urmează să stabilească opinia consumatorilor
vis-a-vis de săpunurile din comerț și cele produse în condiții casnice.

Planificarea

Stabilirea scopului și obiectivelor cercetării. Determinarea materialelor
necesare cercetării. Stabilirea strategiilor, regulilor de lucru și pașilor
necesari de realizat în soluționare a problemei.

Implementarea

Cercetarea sociologică a opiniei publice. Producerea săpunului în condiții
casnice. Cercetarea comparativă a proprietăților săpunului din comerț cu cel
produs în condiții casnice.
Realizarea unui produs digital pentru a fi prezentat spre evaluare [7].

Evaluarea

Etapa inițială a evaluării proiectului a fost Autoevaluare proiectului realizat
de către fiecare membru al grupului. Am analizat reflecțiile elevilor, impactul proiectului asupra colegilor de clasă. Evaluarea propriu-zisă a proiectului
a fost realizată în cadrul orelor de chimie de către profesorul de chimie,
aspectele aspectele digitale au fost verificate de profesorul de informatică.

Desigur rezultatele fiecărei cercetări s-au încununat de suuces și au adus cunoștințe din toate
domeniile de studiu conexe ariei curiculare „Matematică şi Ştiinţe”. Nu este posibilă realizarea unui
proiect de cercetare fără a face conexiunea interdisciplinară între disciplinele de studiu. Nu am fi
putut produce un săpun calitativ fără cântărirea exactă a produselor inițiale, respectarea tehnicilor de
lucru cu substanțele chimice, fără măsurarea parametrilor fizici ai săpunurilor nu am fi obținut date
pentru a compara propritățile săpunurilor produse în condiții casnice și cele din comerț. În aceiași
ordine de idei nu am fi propus un meniu corect dacă nu cunoșteam necesitățile și normele
admisibile de consum a compușilor cu importanță vitală, ar fi fost imposibil să stabilim acest meniu
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dacă nu știam cum determinăm prezența amidonului, rolul lui în nutriție. Văzute monodisciplinar
aceste proiecte nu ar fi atât de captivante și utile.
Pentru a stabili procentul reușitei utilizării Metodei Proiectului ca parte componentă a
predării–învățării–evaluării, am stabilit ca eșantion de cercetare elevii clasei a 12-a, profil umanist,
anul de studii 2020-2021, care au și aplicat în cadrul studierii chimiei învățarea bazată pe Metoda
Proiectului și ca eșantion de control au servit elevii clasei a 12-a din anul de studiu 2019-2020.
Rapotând rezultatele de la evaluarea sumativă din cadrul acestui modul putem afirma cu certitudine
că procentul calității a crescut (Figura 1) în acest an de studii până la 57,89% comparativ cu anul
trecut, când era 38,8%.

Fig. 1. Raportul dintre procentul calității învățării
eșantionul de control și cercetare
În aceiași ordine de idei am analizat cum variază notele și mediile lor la evaluările sumative.
Am observat că numărul notelor de 8, 9 și 10 au crescut, timp în care numărul notelor de 7, 6 și 5
sunt în descreștere (Figura 2), fapt care a și generat o creștere a mediei notelor de la evaluări (Figura
3) pentru promoția anului de studii 2019 -2020, media notelor de la evaluare fiind 7,27, iar pentru
eșantionul de cercetare media notelor fiind 7,73.
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Fig. 2. Notele obținute de elevi la evaluare sumativă modul
„Compușii organici cu importanță vitală”
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Fig. 3. Media notelor la evaluarea sumativă modulul
„Compușii organici cu importanță vitală”
Iar spre finalul acestei cercetări am propus elevilor clasei a 12-a din eșantionul de cercetare un
chestionar pentru a stabili: „Cât de important pentru ei este Metoda Proiectului în formarea
comptențelor?”. Am avut scopul de a determina dacă această metodă îi motivează spre învățare pe
elevi, iar 58% din eu au raspuns că îi motivează în foarte mare măsură (Figura 4).

În foarte mare
măsură
În mare măsură
Moderat
Deloc

Fig. 4. Nivelul motivațional de învățare redat de Metoda Proiectului
Dacă ar fi să facem referință la opinia elevilor despre importanța utilizării acestei metode ca
factor primordial în formarea competențelor specifice disciplinei și abilităților dobândite în cadrul
lucrului la proiect, 65% din elevii sunt de părerea că Metoda Proiectelor este foarte importantă în
formarea și antrenarea cunoștințelor (Figura 5).
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Mai puțin Important

Foarte important

Fig. 5. Importanța utilizării metodei proiectului pentru formarea competențelor

Concluzii
Învățarea prin proiecte aduce plus valoare procesului de învățare în clasă. Elevii cercetează,
analizează, sintetizează conținuturi, identifică probleme la care aduc soluții, astfel fiind puși în
situația de a-și crea propriul traseu de învățare. Elevul devine motivat ca urmare a curiozității
epistemice lansate de către pedagog. Colaborarea în cadrul echipei, dar și cu profesorul în cadrul
proiectelor, favorizează relațiile elev-elev, elev-profesor. În plus, profesorul poate adapta sarcinile
proiectului în dependență de particularitățile individuale și de vârstă ale elevilor. Astfel, învățarea
prin proiecte, reprezintă o aventură atât pentru elev, cât și pentru profesor, dar cu impact esențial în
formarea competențelor.
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ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII ÎN EDUCAȚIE PRIN
STUDIEREA MODULULUI LA ALEGERE 5B: METODELE
EXPERIMENTALE ÎN ŞTIINȚELE UMANISTICE LA
INFORMATICĂ ÎN CLASA A XII-A
Cernei Andriana
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Rezumat: În acest articol se prezintă necesitatea dezvoltării durabile, prin prisma sustenabilității, se
dezvăluie conceptele de sustenabilitate, educație pentru sustenabilitate dintr-o perspectivă
pedagogică - sferă de referință a autoeducării și învățării pe tot parcursul vieții - calități superioare
ale sistemului de învățământ. Tot aici este prezentată asigurarea sustenabilității în educație prin
studierea modulului la alegere 5B: metodele experimentale în ştiințele umanistice la informatică în
clasa a XII-a.
Cuvinte cheie: competență, experiment, informatică, cercetare științifică, educație pentru
durabilitate, Republica Moldova.
Abstract: In this article presents the need for sustainable development, reveals the concepts of
sustainability and education for sustainability from a pedagogical perspective, which has as a
reference sphere self-education and lifelong learning - superior qualities of the education system.
Also presented here is ensuring sustainability in education by studying the module of choice 5B:
experimental methods in the humanities and Computer Science in the 12th grade.
Keywords: competence, experiment, Computer Science, scientific research, education for
sustainability, Republic of Moldova.

1. Context general
Societatea contemporană se confruntă la moment cu diferite probleme, precum sunt
specificate în figura 1. În acest sens, societatea contemporană pune în prim plan problema
sustenabilității propriilor modele – economice și sociale.
Însă, efortul trecerii la economia verde, sustenabilă prin transformarea resursei umane este
imposibil de realizat doar cu suportul companiilor responsabile de aceste calamități. Această
concluzie a fost formulată și de Comisia UNESCO care, prin Agenția pentru Educație, a și
promovat viziunea Educației pentru Dezvoltare Sustenabilă, care plasează educația în centrul
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misiunii de rezolvare a problemelor ce ne amenință viitorul. Educația este văzută nu doar ca
obiectiv ci, ca fiind cel mai puternic instrument pentru realizarea unei dezvoltări durabile.

Creșterea considerabilă
a numărului populației

• a urbanizării
• a poluării urbane

Creșterea
industrializării

• care este cauza
deficitului de resurse
esențiale,
• schimbările sociale
provocate de
răspândirea modelului
„civilizației de
consum”

Fenomenele încălzirii
globale și schimbările
climatice generate de
nivelul de poluare

• poluarea
• defrișările zonelor
împădurite
• exploatarea
defectuasă a
terenurilor
• amenințarea
biodiversității

Figura 1: Problemele societății contemporane sau a „civilizației de consum”.
În figura 2 sunt prezentate cele trei aspecte ale sustenabilității, care și definesc știința.

Societatea

Economia

Mediul
înconjurător

Știința sustenabilității

Figura 2: Componentele Știinţei sustenabilităţii.
Kates definește acest concept drept „îmbunătăţirea capacităţii societăţii de a folosi pământul
în moduri care reunesc nevoile unei populaţii tot mai numeroase, de a susţine sistemele suport ale
vieţii de pe planetă şi de a reduce în mod substanţial foametea şi sărăcia” [1].
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Ştiinţa sustenabilităţii este definită de Steinfeld drept „disciplină emergentă care caută să
înţeleagă interacţiunile dintre sistemele sociale şi umane, mecanismul complex care a dus la
degradarea sistemelor şi riscurile concomitente ale securităţii şi confortului fiinţelor umane” [2].
S. Cristea subliniază că educaţia pentru sustenabilitate constituie, „un scop general, care
orientează valoric şi prospectiv activităţile pedagogice organizate formal şi non-formal, cu
deschideri spre informal, desfăşurate la scară socială, cu impact pe termen mediu şi lung” [3].
2. Educația pentru sustenabilitate în sistemele de educație actuale
Unele state ale lume, inclusiv și din Europa, au lansat programe de formare, în universități, în
școli și, mai ales, între cadrele didactice, ca răspuns al provocării UNESCO pentru Deceniul
educației pentru sustenabilitate [4].
Franța, Marea Britanie, Irlanda au decis în 2014 să introducă în mod permanent această temă
și în sistemul de învățământ. Educația pentru sustenabilitate a fost introdusă ca disciplină/curs
independent de celelalte materii, fără a interacționa cu ceea ce este predat în școală și așa cum a fost
sugerat de creatorii cursului UNESCO, elevii tratând disciplina nouă ca pe o povară.
Studiul sintetic din 2015, realizat de specialiști ai ISE – Institute of Sustainable Education din
Lituania [5], bazat pe materialele publicate de membrii Baltic and Black Sea Circle Consortium –
rețea internațională de cercetători și practicieni din domeniul formării cadrelor didactice și al
educației – arătată că este necesară nu numai introducerea temei sustenabilității în educație ca un
supliment la cunoștințele transmise elevilor și studenților, ci, pentru a obține cu adevărat eficiența
dorită, este necesar ca obiectivele educației pentru sustenabilitate să fie împletite cu obiectivele
educației în sine.
Educaţia pentru sustenabilitate reprezintă capacitatea sistemului de învăţământ de
dezvoltare durabilă pe termen scurt, mediu şi lung, cu rol de dezvoltare durabilă a naturii, omului şi
societăţii, în condiţii de distribuţie rațională a tuturor resurselor existente/disponibile şi de cultivare
formativă şi civică a unei echităţi sociale autentice, în societate şi între societăți [6].
Structura de bază a educaţiei pentru sustenabilitate vizează componentele sale principale
angajate la nivel de activitate formativă de dezvoltare durabilă:
1. obiectivele trans-disciplinare – conţinuturile valorificate pe trepte şi discipline;
2. metodologia sau teoria şi practica metodelor utilizate în învăţământ;
3. evaluarea, care verifică gradul de utilizare şi de distribuţie a resurselor pedagogice
existente şi disponibile în situaţii şi contexte determinate;
4. stilurile manageriale şi didactice promovate, care stimulează abordarea ecologică a
mediului natural şi social, şcolar şi extraşcolar.
La nivel de proces instructiv-educativ, proiectat curricular, educaţia pentru sustenabilitate
formează şi dezvoltă competenţa elevului de învăţare/autoînvăţare eficientă pe tot parcursul vieţii,
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prin valorificarea optimă a cunoştinţelor teoretice şi aplicative interiorizate în timp, susţinute
atitudinal la nivel superior: afectiv, motivaţional, volitiv, caracterial.
Contribuţiei învăţământului general în domeniul educației sustenabilităţii cu privire la
diversele viziuni, abordări şi metodologii poate fi enormă, iar mijloacele de eficientizare sunt:
disciplinele de studiu, comunicarea inter şi trans disciplinară, informarea, educarea, implicarea,
integrarea și colaborarea strânsă între comunitate şi toţi actorii procesului instructiv-educativ.
3. Asigurarea sustenabilității în educație prin studierea modulului la alegere 5B:
Metodele experimentale în ştiințele umanistice la informatică în clasa a XII-a
Făcând referire la cele relatate anterior, competența pentru sustenabilitate, va fi din ce în ce
mai cerută pe piața muncii, cum este spre exemplu leadership în prezent, ea fiind o metacompetență ce include atât cunoștințe multidisciplinare cât și toate competențe transversale clasice.
Pentru a dezvolta înțelegerea unei arii privind sustenabilitatea, elevii trebuie să se angajeze
într-o activitatea intelectuală autentică. Asta înseamnă rezolvare de probleme din cotidian prin
prisma disciplinei, luare de decizii și dezvoltare de noi cunoștințe, utilizând metodele și
instrumentele acelei discipline.
În acest sens curriculumul şcolar la disciplina Informatica din Republica Moldova a suferit
modificări considerabile în anul 2019, fiind dezvoltat în contextul formării unor competențe ale
secolului XXI-lea, precum [7]:
− Perceperea științifică a rolului și a impactului fenomenelor informatice din societatea
contemporană, manifestând gândire critică și pozitivă în conexarea diferitor domenii de
studiu, de activitate și valori umane;
− Prelucrarea datelor experimentelor din domeniul științelor reale și al celor socio-umane,
manifestând gândire critică, claritate și corectitudine;
− Algoritmizarea metodelor de analiză, de sinteză și de soluționare a situațiilor problemă,
demonstrând creativitate și perseverență;
− Implementarea algoritmilor în medii de programare, dând dovadă de concentrare și
perspicacitate;
− Explorarea situațiilor-problemă prin modelare, prin planificare și prin efectuarea
experimentelor virtuale în mediile digitale, dovedind spirit analitic, claritate.
Anume în prelucrarea datelor experimentelor din domeniul științelor reale și al celor socioumane, manifestând gândire critică, claritate și corectitudine se urmărește studierea comunității din
perspectiva dezvoltării durabile. În tabelul 1 sunt prezentate conținuturile detaliate în cadrul
modulului „Metode experimentale în științe umanistice”.
În cadrul modulului mai întâi se va realiza un studiu al comunității, apoi se vor identifica,
sublinia problemele stringente din acest sector, ca ulterior elevii alături de cadrul didactic la
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disciplină să propună soluții pentru problemele implicate prin scrierea de proiecte finanțate din
afara școlii. Astfel abordările educative interdisciplinare, informatica și educația pentru
sustenabilitate înglobează deopotrivă învățarea ca cercetare, învățarea colaboratoare și utilizarea
tehnologiei moderne în educație, facilitând dezvoltarea așa-numitelor competențe ale secolului XXI.
Introducerea acestor abordări integrative și a învățării bazate pe proiecte sau probleme ar constitui o
modalitate de inovare binevenită în școala din Republica Moldova.
Tabelul 1: Metode experimentale în științele umanistice în curriculum din R. Moldova
Unități de competențe

Unități de conținut

5-B. Metodele experimentale în ştiințele umanistice
• Definirea variabilelor ce

apar în științele umane.

Metodologia experimentală a științelor umanistice. Noțiunea de
variabilă, (definiție), cauzalitate, interacțiune, corelație.
Grupurile de control și variabilele-parazit:

• Definirea grupurilor de

control.

– noțiunea de grup de control;
– experiențe sincronice, diacronice;
– experiențe cu grup de control de artefact;
– variabile-parazit.

• Elaborarea planurilor

Planurile experimentale și alegerea subiecților:

experimentale, alegerea

– planul unifactorial, multifactorial;

subiecților.

– alegerea subiecților.

Descrierea matematică a informațiilor primare din domeniul
științelor umanistice.
• Alegerea scalelor de măsură.

Scale de măsură și reprezentările lor grafice: scale nominale,
ordinale, de intervale, scale de raport. Alegerea scalei de
măsură.

• Descrierea numerică a

datelor utilizate în
studierea fenomenelor din
domeniul științelor
umanistice.

Rezumatul și descrierea numerică a datelor utilizate în studierea
fenomenelor din domeniul științelor umanistice:
– indici de tendință centrală și de dispersie în cazul scalelor de

intervale, scalelor ordinale, în cazul scalelor nominale.
Alegerea indicilor în funcție de tipul variabilelor.
Noțiunile de populație și de eșantion: definiții, metode de

• Prelevarea eșantioanelor.

prelevare a eșantioanelor (empirice, de cote, de unități-tip,
probalistice, de tragere la sorți, de stratificare).
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Parcurgerea acestui modul este obiectivată în trei produse sustenabile care și marchează
educația pentru sustenabilitate la nivel de:
a. planetă – abordare ecologică și regenerativă a mediului la general și a comunității în
particular;
b. populaţie – stimulează evoluţia capitalului social, prin contribuţia determinantă a
învăţământului (elevilor-liceeni) la rezolvarea problemelor comunității;
c. producţie economică bazată pe cunoaştere – abordarea managerială, care generează
plusvaloare, în contextul specific unei societăţi informatizate.
În concluzie, omul este pe de o parte cauza dezechilibrului mediului înconjurător, dar... tot el
este şi soluţia, anume el poate contribui la îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii în societate. De
asemenea, se impune identificarea celor mai eficienţi parteneri care pot oferi experienţă, modele de
bune practici, îndrumare, surse de finanțare pentru realizarea proiectelor comunitare şi asistenţă pe
durata procesului de dezvoltare sustenabilă prin prisma disciplinei Informatica. Un loc aparte îl
ocupă în acest sens colaborările cu mediul de afaceri, cu autorităţile publice centrale şi locale, cu
comunităţile locale şi alte persoane interesate de dezvoltarea sustenabilă a educației din perspectiva
disciplinei Informatica.
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Rezumat: Informatica - disciplină de învăţământ, care pierde din intensitate în învăţământul liceal
ca urmare a eliminării unor conţinuturi neactualizate (2019), dar totodată și introducerea unor
conținuturi corespunzătoare, cu metode diversificate. Realizarea experimentelor una dintre
metodele distinctive introduse, conduce la învăţarea eficientă prin investigare şi descoperire.
Formarea competenţelor de realizare a experimentelor în științe umanistice oferă elevilor posibilități
maxime de manifestare a iniţiativei, independenţei, favorizând creşterea interesului faţă de
informatică, asigurând asimilarea profundă și constructivistă a cunoştinţelor. În articolul de față sunt
prezentate abordările conceptului de competență al mai multor autori, abordarea conceptului din
perspectiva constructivistă, și câteva strategii de lucru în această direcție.
Cuvinte-cheie: competenţă, experiment în științe umanistice, informatica, curriculum, cercetare
științifică, constructivism.
Abstract: Computer Science - educational discipline, which loses intensity in high school
education as a result of the elimination of outdated content (2019), but also the introduction of
appropriate content, with diversified methods. Carrying out experiments is one of the distinctive
methods introduced, leading to effective learning through investigation and discovery. The training
of skills for conducting experiments in the humanities offers students maximum opportunities to
manifest initiative, independence, promoting increased interest in computer science, ensuring the
deep and constructivist assimilation of knowledge. This article presents the approaches to the
concept of competence of several authors, the approach to the concept from a constructivist
perspective, and some strategies for working in this direction.
Keywords: competence, experiment in the humanities, informatics, curriculum, scientific research,
constructivism.

Context general
Sistemul educațional contemporan întâmpină impedimente în gestionarea volumului mare de
cunoştințe existente, astfel o soluționare a acestei dileme ar fi trecerea de la cunoaşterea memorizată
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la cunoaşterea construită. Cea din urmă presupune experienţa cunoaşterii prin interacţiunea cu
mediul tehnic, informaţional și/sau social, conducând la autonomia instruirii în variate forme.
Tratată ca suport științific cu valoare metodologică în procesul instruirii, abordarea
constructivistă, are ca rol primordial explicarea modului de producere şi utilizare a cunoştinţelor.
Teoria „constructivistă” este de proveniență germană, conform acesteia, elevul își construieşte
„individual sau în grup, prin percepţie, prin descoperire, prin experiment, prin analiză, prin
interpretare, utilizând limbajul, realizând la nivel mental reprezentări, cu grade diferite de
organizare și de conformitate cu realitatea” [1].
Concepția „constructivistă” se sprijină pe abordările lui J. Piaget și L. S. Vîgotski, care
sintetizată sub forma celor patru întrebări fundamentale este prezentată în tabelul 1 [2].
Tabelul 1. Constructivismul un răspuns posibil la cele patru întrebări fundamentale.
Nr. ord.

Întrebarea

Perspectiva constructivistă
Constructivismul se materializează prin construirea cunoaşterii

1.

Ce este învăţarea?

și nu există în afara minții omului. Elevii construiesc propria
înțelegere prin căutarea sensului și descoperirea regularității și
a ordinii.
Învăţarea reprezintă procesul activ, unde informaţia vine din

2.

Ce reprezintă
procesul de învăţare?

exterior iar înţelegerea din interior. În acest sens învăţarea este
determinată de interacţiunea complexă dintre cunoștințele
anterioare ale elevilor, contextul social şi problema ce necesită
soluționare.

Care este rolul
3.

cadrului didactic în
procesul de învăţare?

Rolul cadrului didactic în învățarea constructivistă este acela
de al ajute pe elevi să devină participant activ în propria
învăţare. Tot aici profesorul trebuie să stimuleze dezvoltarea
elevilor oferindu-le sarcini aflate în zona proximei dezvoltări.
Din caracteristicile profesorului constructivist amintim:

Ce realizează cadrul
didactic pentru a-și
4.

îndeplini rolul
(profesorul
constructivist)?

-

Susținerea și promovarea autonomiei elevilor;

-

Utilizarea unei mari varietăți de materiale în instruire;

-

Verificarea cunoștințelor anterioare cu privire la viitorul
subiect;

-

Încurajarea tentativelor de explorare, experimentare în
domeniile studiului, punerea de întrebări;

-

Menține contextul „problem-solving” sprijinind
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curiozitatea naturală a elevului
Însumând conceptele dezvăluite anterior, principalele direcții ale constructivismului sunt
precizate în figura 1.
Implică mai mult înățarea decât predarea, cea dintâi fiind privită ca proces;
Consideră elevii creaturi cu voinţă şi scop, încurajându-le inițiativa și
voința;
Încurajează explorarea elevului, recunoscând rolul experienței în învățare;
Susține curiozitatea naturală a elevului și ia în considerare modelul
mental al acestuia;
Evaluarea învăţării se realizează nu doar pe bază de performanţă ci și de
înţelegerea
Încurajează elevi la dialog cu alţi elevi, cu profesorul;
Sprijină învăţarea prin cooperare, implicându-i pe elevi în situaţii rele;
Figura 1: Principalele direcții ale constructivismului
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constructivismului în educație, după care „a cunoaşte un obiect înseamnă a acţiona asupra lui şi a-l
transforma”, deschizând calea trecerii de la „a şti” la „a face”. Acţiunea dată este privită ca o sursă
a cunoaşterii, „a învăţa făcând” sau „learning by doing” [3].
Acest principiu pedagogic fundamental se materializează cu abordarea prin competența a
procesului instructiv-educativ. Preluat din sfera producție, conceptul de competență, presupune
utilizarea în activitatea profesională a achizițiilor din școală. În sistemul educațional, abordarea prin
competență a învățării poate fi privită ca tentativa de aliniere a instruirii la cerințele pieții muncii
[4].
Considerat ca fiind părintele noțiunii de competență, psihologul american, David McClelland,
în 1973 definește competența ca „o trăsătură personală sau un set de obiceiuri care duc la o
performanță mai eficientă sau superioară la locul de muncă”, altfel spus un complex al unei
persoane de a adaugă o plus-valoare clară eforturilor la locul de muncă [5]. O atestare mai timpurie
a acestui concept o găsim la Alb. White care în 1959 specifică înțelesul conceptului de competență
prin „a fi capabil să funcționeze eficient” [6].
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Cercetătorii preocupați de problematica competențelor propun un șir de accepțiuni ale
noțiunii, printre care:
− Ph. Perrenoud [7], „competenţa trimite la acţiune, este ceea ce permite stăpânirea
globală a unei categorii de situaţii complexe, prin mobilizarea unor resurse diverse
(cunoştinţe, abilităţi practice, scheme operatorii, atitudini).
− J. Tardif [8], competenţa corespunde unei capacităţi complexe de acţiune care se
sprijină pe mobilizarea şi utilizarea eficace a unei varietăţi de resurse.
− Jonnaert, Ph (2005) „competența este rezultatul punerii în aplicare de către o persoană
plasată în situaţie, într-un context determinat, a unui ansamblu diversificat, dar
coordonat de resurse; această punere în aplicare se sprijină pe selectarea, mobilizarea
şi organizarea acestor resurse şi pe acţiunile pertinente, care îi permit persoanei să
trateze reuşit această situaţie” [9].
− V. Cabac, consideră că competența, poate fi definită ca „ansamblu de cunoştinţe,
capacităţi şi atitudini, ce permite exercitarea cum se cuvine a unui rol, a unei funcţii
sau a unei activităţi” (dispoziție), dar şi drept ”rezultatul punerii în aplicare de către o
persoană plasată în situaţie, într-un context determinat, a unui ansamblu diversificat,
dar coordonat de resurse; această punere în aplicare se sprijină pe selectarea,
mobilizarea şi organizarea acestor resurse şi pe acţiunile pertinente, care îi permit
persoanei să trateze reuşit această situaţie” (rezultat) [10].
− Botgros formulează următoarea definiţie a competenţei: „ansamblu integral de resurse
interne achiziţionate de elevi în procesul de cunoaştere/învăţare, mobilizare şi aplicare
în rezolvarea unor situaţii semnificative modelate pedagogic” [11].
Analiza critică a definițiilor propuse mai sus dă de înțeles că punctele de vedere referitoare
la esența noțiunii de „competență” rămân diferite. În acest context, expertul internațional Guy Le
Boterf propune mai degrabă, identificarea caracteristicilor unei persoane competente, decât
explicarea noțiunii de competență. Astfel, potrivit lui Le Boterf distingem noțiunile „a fi competent”
și „a avea competențe”, după cum este puntat în figura 2 [12].
Cu referire la această „monedă cu două fețe” propunem o astfel de redefinire a competenței:
„ansamblul diversificat dar ordonat de resurse (cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini)
dobândite prin învăţare și/sau experiență, mobilizate în contexte bine determinat, specific spre
realizare, adaptat vârstei şi nivelului cognitiv al fiecărui elevului, în vederea tratării acceptabile,
complete și cu succes a unei situații complexe sau familii de situații complexe cu care elevul se
poate confrunta în viaţa cotidiană” [4].
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Conceptul de competenţă abundă în curriculumul şcolar la toate disciplinele, prin diversitatea
interpretărilor, clasificărilor şi constatărilor propuse, înlesnind, pe de o parte, activitatea
educaţională a cadrului didactic, iar pe de alta, traseul de formare a elevului.

A fi competent
competența-proces de acțiuni pertinente
în situații profesionale

A avea competențe
competența-resursă personală sau o
combinație de resurse mobilizabile
pentru a acționa în situații profesionale

A fi capabil de a acționa corect
A aplica o practică profesională
relevantă
A gestiona cu succes o situație prin
mobilizarea adecvată a resurselor
interne și externe

A poseda resurse interne și externe
pentru a acționa competent

Figura 2: Diferența dintre a fi competent și a avea competențe.
Curricula şcolară la disciplina Informatica, a suferit modificări considerabile în anul 2019,
când a fost modificată și dezvoltată în contextul formării unor competențe precum [13]:
− Perceperea științifică a rolului și a impactului fenomenelor informatice din societatea
contemporană, manifestând gândire critică și pozitivă în conexarea diferitor domenii
de studiu, de activitate și valori umane;
− Prelucrarea datelor experimentelor din domeniul științelor reale și al celor socioumane, manifestând gândire critică, claritate și corectitudine;
− Algoritmizarea metodelor de analiză, de sinteză și de soluționare a situațiilor
problemă, demonstrând creativitate și perseverență;
− Implementarea algoritmilor în medii de programare, dând dovadă de concentrare și
perspicacitate;
− Explorarea situațiilor-problemă prin modelare, prin planificare și prin efectuarea
experimentelor virtuale în mediile digitale, dovedind spirit analitic, claritate.
Cu referire la competența numărul 2, se vor realiza câteva clarificări conceptuale:
1. dicţionarul de filozofie consemnează următoarea definiţie a termenului de ştiinţă, ca fiind:
„un ansamblu sistematic de cunoştinţe veridice despre natura, societate și gândire”.
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2. W. Dilthey defineşte ştiinţele umane ca reprezentând „ansamblul de ştiinţe ce au ca obiect
realitatea istorică şi socială”. Ştiinţele umane au ca obiect omul, ansamblul de fapte ce
privesc viaţa sufletească şi spirituală a acestuia. Cadrul ştiinţelor umane îl reprezintă
„viaţa cotidiană” şi „stilurile vieţii” care exprimi adevărul existenţei umane [14].
3. Realizarea experimentelor în științe umanistice va presupune desfășurarea unor
experimente sociologice care nu sunt atât de ușor de aplicat şi verificat, confirmat sau
atestat, ca și în ştiinţele reale, deoarece cele dintâi au specificul lor.
Primul lucru observat în experimentele realizate în științe umanistice este acela că obiectul şi
subiectul experimentului sunt dotaţi cu ceea ce nu au aceste părţi ale experimentului în fizică sau
chimie – conştiinţă şi capacitatea de a greşi, deci îl constituie cunoaşterea omului şi a umanului.
Competenţa de realizare a experimentelor în științe umanistice are o valoare educaţională
complexă, argumentată epistemologic, determinată de sistemul resurselor achiziţionate, susținută de
activitățile educaționale centrate pe elev - constructivismul.
Învăţarea constructivistă din perspectiva realizării de experimente în științe umanistice
valorifică strategiile didactice interactive, în cadrul cărora elevii:
−

Realizează învățarea prin investigație, descoperire, analiză, sinteză, interpretare, chestionare;

−

Desfășoară experimente în științele socio-umaniste sau experimente sociologice, căutând şi
soluționând problemele de activitate cotidiană a omului, realizată prin cunoașterea omului;

−

Elaborează modele ale fenomenelor studiate, folosind aplicații, laboratoare și medii digitale
educaționale;

−

Interpretează rezultatele obținute cu ajutorul sistemelor informatice, manifestând gândire
critică și corectitudine;

−

Construiesc propria cunoaştere şi înţelegere asupra mediului înconjurător, a comunității și a
componentei sociale.
La disciplina informatica, accentul instruirii cade pe dezvoltarea gândirii algoritmice,

formarea de competenţelor transversale și specifice disciplinei, din perspectiva constructivistă. Tot
în curriculum este specificat faptul că elevii trebuie să poată rezolva problemele din viaţa cotidiană,
folosind cunoştinţele, priceperile şi deprinderile dobândite, aceasta conducând la crearea de noi
cunoştinţe, asigurând funcționalitatea socială a procesului didactic – abordarea constructivistă a
competenței de realizare a experimentelor în științe umanistice.
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Abstract: The professional competence of the educator represents the set of cognitive, affective,
motivational abilities, which together with the personality traits offer him the necessary qualities to
carry out a didactic activity that fulfills the proposed objectives and has very good results.
Competences for the teaching profession are designed systemically, integrated with the general
competences for the efficient fulfillment of a social role and the competences for the teaching
profession in general. The way in which the future teachers have mastered the theoretical and
practical notions necessary to carry out the activity at the department and how prepared they feel to
face the demands of the teaching profession.
Keywords: education; training; professional competency; basic skills; profession didactics;
students; teachers; professional standards
Termenul de competență a apărut prima dată în domeniul lingvistic, unde însemna înțelegerea
și aplicarea regulilor gramaticale ale limbii. Potrivit lui N. Chomsky cel care a folosit acest concept
pentru prima dată, competența este abilitatea unui vorbitor de a stăpâni un sistem abstract de reguli
generative de vorbire.
În primul rând, termenul competență a fost folosit în legătură cu formarea profesională a
cadrelor didactice în Statele Unite, din anii șaizeci și șaptezeci și, mai târziu, preluat de multe țări
Europene.
Competența este acum principalul indicator în validarea pentru o profesie, indiferent de
domeniul de activitate sau de statutul dobândit de-a lungul carierei..
În prezent, competențele sunt interpretate ca rezultate ale învăvățării și reprezintă seturi de
cunoștințe, obiceiuri și valori structurate.
Competenţele–cheie au o prezenţă explicită şi implicită bine precizate în Legea Educaţiei
Naţionale, ceea ce arată că includerea acestora reprezintă referenţialul maxim al finalităţilor
procesului educaţional.
Competenţele–cheie au fost prezente în toate variantele de legi, începând cu iniţiativa
comisiei prezidenţiale (2008), Codul Educaţiei (2009), variantele de la Camera Deputaţilor şi Senat,
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până la ultima formă definitivată de MECTS, în 2010. Desigur, au existat nuanţe în formularea
acestor competenţe, de la o variantă la alta.
Constantin Petrovici, în lucrarea ,,Competențe profesionale necesare în formarea inițială a
institorilor” menționează că: competenţa profesională a educatorului reprezintă ansamblul
capacităţilor cognitive, afective, motivaţionale, care împreună cu trăsăturile de personalitate îi oferă
calităţile necesare desfăşurării unei activităţi didactice care îndeplineşte obiectivele propuse şi are
rezultate foarte bune.
Competenţele pentru profesia de învăţător sunt concepute sistemic, integrate competenţelor
generale pentru îndeplinirea eficienta a unui rol social şi competenţelor pentru profesia de cadru
didactic în general.
În opinia autorilor Ioan Jinga şi Elena Istrate „competenţa profesională a cadrului didactic din
învăţământ derivă din rolurile pe care aceştia le îndeplinesc în cadrul organizaţiilor şcolare”.
Educatorul din învăţământ transmite informaţii elevilor săi. În acest scop, el le selecţionează şi le
prelucrează din punct de vedere didactic, pentru a le adapta la sistemul de gândire al elevilor, la
nivelul lor de înţelegere. Totodată, educatorul creează situaţii de învăţare cât mai favorabile pentru
atingerea obiectivelor pedagogice proiectate şi proiectează strategii de predare-învăţare care să
asigure succesul şcolar cu un număr cât mai mare dintre elevii pe care-i instruieşte. El dirijează apoi
învăţarea, o controlează şi o evaluează, îndeplinind însă şi rolul de consilier. În acest context,
dascălul îi îndrumă pe elevi şi la alte surse de informaţie (decât el însuşi) şi îi familiarizează cu
metodele şi tehnicile de muncă intelectuală.
Competenţa profesională a educatorului reprezintă ansamblul capacităţilor cognitive, afective,
motivaţionale, care împreună cu trăsăturile de personalitate îi oferă calităţile necesare desfăşurării
unei activităţi didactice ce îndeplineşte obiectivele propuse şi are rezultate foarte bune.
Competenţa pedagogică denumeşte, în sens larg, „capacitatea educatorului de a se pronunţa
asupra unei probleme pedagogice, pe temeiul cunoaşterii aprofundate a legităţilor şi determinărilor
fenomenelor educative; în sens restrâns, ea se referă la capacitatea unei persoane de a realiza, la un
anumit nivel de performanţă, totalitatea sarcinilor tipice de muncă specifice profesiei didactice”.
Noţiunea de competenţă pedagogică a primit în ultimul timp şi acceptul de „standard
profesional minim la care trebuie să se ridice o persoană în exercitarea principalelor sarcini de lucru
ale profesiei didactice, astfel încât societatea să fie protejată de riscul profesării acestei meserii de
către oameni insuficient pregătiţi.” [Diaconu M. în Gliga, 2002, p. 27]
Competenţa se probează prin priceperea de a folosi cu succes cunoştinţele în desfăşurarea
unei activităţi şi de a obţine rezultate notabile. Educatorii pot fi consideraţi competenţi atunci când
reuşesc să se impună prin anumite calităţi şi mai ales prin rezultatele elevilor lor.
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Determinarea competenţei pedagogice de bază este o problemă ce a apărut în a doua jumătate
a secolului XX, în contextul preocupărilor pentru o reformă a modalităţilor de pregătire profesională
a cadrelor didactice.
În SUA s-a constituit în perioada anilor 1960–1970 mişcarea ce susţinea formarea profesorilor
pe bază de competenţe. Aceasta era considerată a fi „cel mai eficient mod de a pregăti profesori”.
Programele de pregătire erau bazate pe analiza sistemică a profesionalizării în educaţie şi erau
caracterizate printr-un pragmatism în determinarea sarcinilor specifice profesiei didactice şi a
nivelului minim de performanţă la care trebuiau să fie realizate.
Conceptul de formare a profesorilor pe bază de competenţe a pătruns şi în practică. Iniţierea
în profesia didactică a început să se facă şi prin dezvoltarea ansamblului de competenţe iniţiale
odată cu dobândirea experienţei.
Competenţele pentru profesia de învăţător sunt concepute sistemic, integrate competenţelor
generale pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social şi competenţelor pentru profesia de cadru
didactic în general.
Profilul de competenţă al cadrului didactic poate fi definit ca domeniu de convergenţă dintre
statut/rol şi personalitate, fiind reprezentat de calitatea principalelor coordonate ale personalităţii,
considerată sincronic în raport cu statutul şi rolul socio-profesional deţinut, raport analizat din
perspectiva eficienţei socio-profesionale.
Competenţa didactică este dată de aptitudinea de a aplica anumite principii, de modul de
comportare, care trebuie să reprezinte un model, de strategiile preferate în activitatea didactică.
După Ioan Neacşu, competenţa didactică include:
•

competenţe de organizare şi structurare (organizarea clasei, structurarea conţinuturilor,
organizarea activităţii etc.);

•

competenţe de distribuţie a comunicării (solicitare frontală sau solicitare de răspunsuri
interactive elevilor);

•

competenţe rezolutive şi evaluative (dirijarea activităţii practice, cognitive a elevilor etc.);

•

competenţe de manifestare a potenţialului formativ (stimularea conduitelor de exprimare
directă a opiniei critice etc.);

•

competenţe referitoare la climatul socio-afectiv (tipuri de influenţe ale profesorului în sfera
personalităţii elevului);

•

competenţe de stimulare a creativităţii (stimularea conduitei creative a elevului). [Neacşu,
1990, p.243-244]
În actuala perioadă a revoluţiei democratice au apărut o diversitate de explicaţii ale funcţiilor

şcolii şi de interpretări ale rolului profesorului şi elevului.
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Dezvoltarea competenţei în comunicare, a capacităţii de învăţare prin cooperare, acceptarea
diferenţelor individuale şi între grupuri, dezaccentuarea competiţiei tradiţionale între elevi,
ilustrează aspecte prin care idealul democratic operează în clasa de elevi. Pentru ca idealul
democratic să fie concretizat în şcoli, profesorii trebuie formaţi să cunoască şi să valorifice
experienţa socio–culturală a fiecărui elev. De asemenea, profesorii trebuie formaţi şi în direcţia
creării unei pedagogii critice, constructive. Astfel, profesorul va fi format să identifice şi evalueze
stilurile de învăţare ale elevilor, pentru a observa diversitatea.
Ioan Jinga [Jinga, Istrate, 1998, p. 78] susține că competenţă profesională a cadrelor didactice
un ansamblu de capacităţi cognitive, afective, motivaţionale şi manageriale care interacţionează cu
trăsăturile de personalitate ale educatorului, conferindu-i acestuia calităţile necesare efectuării unei
prestaţii didactice care să asigure îndeplinirea obiectivelor proiectate de către marea majoritate a
elevilor, iar performanţele obţinute să se situeze aproape de nivelul maxim al potenţialului
intelectual al fiecăruia. Tot Ioan Jinga [Jinga, Istrate, 1998, p. 77-78] consideră că prin competenţa
profesională a educatorilor din învăţământ am putea înţelege acel ansamblu de capacităţi cognitive,
afective, motivaţionale şi manageriale, care interacţionează cu trăsăturile de personalitate ale
educatorului, conferindu-i acestuia calităţile necesare efectuării unei prestaţii didactice care să
asigure îndeplinirea obiectivelor proiectate de către marea majoritate a elevilor, iar performanţele
obţinute să se situeze aproape de nivelul maxim al potenţialului intelectual al fiecăruia.
El analizează trei tipuri fundamentale de competenţe care compun, în opinia sa, competenţa
profesională a educatorilor din învăţământ:
Competenţa de specialitate, care se compune din trei capacităţi principale:
1. cunoaşterea materiei;
2. capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică;
3. capacitatea de înnoire a conţinuturilor în consens cu noile achiziţii ale ştiinţei domeniului
(dar şi din domenii adiacente).
În evoluția conceptului de evaluare sunt identificate trei categorii de difiniții ( Hadji,
Stufflebeam, 1980, C. Cucoș, 2008):
Definiții ,,vechi”, care pun semnul egalității între evaluare și măsurare: definiții care
interpretează evaluarea prin raportarea la obiectivele operaționalizate.
Definiții ,,moderne”, evaluarea fiind concepută ca emitere de judecăți de valoare despre
procesul și produsul învățării pe baza criteriilor calificative.
În continuare voi enumera definițiile semnificative ale evaluării:
•

Constă în măsurarea și aprecierea cu ajutorul criteriilor, atingerii obiectivelor sau a gradului
de apropiere a unui produ al elevului în rapor cu o normă; are sensul de atrebuire a unei
note, a unui calificativ unei prestări a elevului. (У. Abernot)
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•

Examenează gradul de corespondență între un ansablu de informații privin invățarea de căre
elev și un ansablu de criteria adecvat obiectivului fixat, în vederea unei decizii. (de Кetele,
1982)

•

Este actul prin care referitor la un subiect sau un obiect, se emite o judecată ca referință fiind
unul sau mai multe criteria. (Noizet, 1978)

•

Înseamnă ,,a verifica, ajudeca, a estima, a reprezenta, a determina, a da un verdictect.”
(Hadji)
Sinteza interpretării privind evaluare evidențiază o pluritate de termini care pot desemna

activități integrate în procesul de evaluare. Astfel, a evalua semnifică:
•

A verifica ceea ce a fost învățat, înțeles, reținut, verifica achizițiile în cadrul unei progrese;

•

A judeca activitatea elevului sau efortul acestuia în funcție de anumite recomandăti; a
judeca nivelui de pregătire a unui elev în raport cu anumite norme prestabile;

•

A estima nivelul competenții unui elev;

•

A situa elevul în raport cu posibilitățile sale în raport cu ceilalți; asitua produsul unui elev în
raport cu nivelul general;

•

A reprezenta printr-un număr (notă) sau calificativ gradul reușitei unei producții școlare a
elevului în în funcții de diverse criteria;

•

A pronunța un verdict asupra cunoștiințelor sau abilităților pe care le are un elev;

•

A fixa / a stabili valoarea unei prestații a unui elev
Din punct de vedere structural, presupune: obiectivul evaluarii, criterii de evaluare și analiza

comprativa a relațiilor dintre caracteristicile obiectului evaluat și criterii în funcții de care se face
evaluarea;
Din punct de vedere funcțional:
a) evaluarea presupune un scop specific (determinarea valorii ce atribuie calității
rezultatelor școlare, proceselor, programelor etc);
b) funcții: maniera în care sunt valorificate rezultatele evaluării: pentru certificarea;
pentru selecție; pentru reglare/ ameliorare;
Din punct de vedere al operațiilor: presupune o desfășurare procesuală, ce implică anumite
operații specifice: măsurarea, aprecierea, decizie.
Cele trei procese se susțin una pe cealată și se justifică numai împreună.
Funcțiile evaluării vizează semnficații, conotații , mecanisme și consecințe pe baza la cea ce
cosideră afi ; pe de o parte planuri de anliză ( individual, societaea , grupul) și, pe de altă parte
criteria psihopdagogici, sociologici, docimologice.
Evaluarea are următoarele funcții:
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•

Diagnostic, de cunoaștere a stării, fenomenului, obiectului evaluat , explicarea situației
existente.

•

Predictică, prodecnisticare, orietarea activității didactic, atât de predare cât de evaluare,
concretizată în deciziile de ameliorare.

•

Selectivă, asigură selectarea și erarhizarea elevilor într-un mediu competitive.

•

Feed-bacк ( relaj și autorlaj); analiza rezultatelor obținute, cu scopul de reglare și auto
reglare a conduitei ambelor actori.

•

Social economic, evidențiază eficiența învățării, în funcție de calitate și valoarea
,,produsului” școlii.

•

Educativă, menită să conștientzeze și să motiveze, să stimuleze interesul pentru studii,
pentru perfecționare și obținerea performanțelor cât mai înalte.

•

Socială prin care se informează comunitatea și familia asupra realizărilor obținute de elevi.
Aceste funcții sunt completare.
Competențele de evaluare a cadrelor didactice:
În SUA, Comisia de Standarte pentru Competențe ale Elevilor, ale Cadrelor Didactice au

difinit un număr de șapte competențe/ standart ( Apud Hanna Dettner-2004)
•

Cadrul didactic trebuie să fie abilitat în alegerea adecvată a metodelor de evaluare.

•

Cadrul didactic trebuie să fie abilitat în eleborarea metodelor, probelor de evaluare.

•

Cadrul didactic trebuie să fie abilita în interpretarea rezultatelor evaluării obținute prin
instrumentele dezvotării de profil sau utilizând texte elaborate externe.

•

Cadrul didactic trebuie să fie abilitat în utilizarea rezultatelor evaluării , valorificându-e în
adaptare de deciziiprivind elevii, dezvoltarea curricular, planificarea instruirii și dezvoltarea
instituțională a școlii.

•

Cadrul didactic trebuie să fie abilitat in dezvoltarea și aplicarea proceselor de notare a
elevilor.

•

Cadrul didactic trebuie să ie abilitat în comunicarea rezultatelor evaluării având în vedere
diferite categorii de audiență: elevi, părinți, administrație, comunitate.

•

Cadrul didactic trebuie să unoască și să evite implicații no etice, ilegale,efecte distorsionale
ale unor procedure de evaluare.
Observăm, că în afara ultimei competențe, care indică mai mult obligativitatea respectării

unui cod deontologic, etic în evaluare, toate celelate gravitează în jurul construcții, selecției,
utilizării și evaluării rezultatelor instrumentelor de evaluare.
Abilitatea digitală a cadrelor didactice sunt cap de pod pentru dezvoltarea continuă a
competențelor profesionale în raport cu necesitățile educaționale, tendințele existente și gradul
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didactic solicitat, de motivare a autoformării și realizării unei activități didactice de calitate. De
asemenea, TIC sunt instrumente de bază în organizarea eficientă a procesului de formare a
competenței evaluative a cadrelor didactice, de dezvoltare profesională și avansare în carieră.
Tehnologiile digitale sporesc motivația elevilor, permit cadrelor didactice să îmbine utilul cu noul
într-un mod actual, creativ. Fiecare cadru didactic, posedind abilități digitale, va fi capabil să își
identifice punctele forte ale profilului profesional, precum și ariile dezvoltării profesionale, care
necesită îmbunătățiri continuă.
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ROLUL FAMILIEI ŞI IMPACTUL CONFLICTULUI FAMILIAL
ASUPRA ELEVULUI
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Conflictele şi dezacordurile sunt inevitabile în orice relaţie strânsă, inclusiv relaţia maritală.
Adaptările la divergențele care apar pot fi o provocare, deoarece acestea includ mituri şi aşteptări
preconcepute privind viața de cuplu, cu scopul de a învăţa cum să comunice eficient cu partenerul.
Ceea ce este critic într-o căsătorie este echilibrul între interacţiunile cuplului de natură pozitivă cât
şi negativă, care determină satisfacţia lor. Studiile au arătat că incapacitatea de a face acest lucru
poate aduce efecte negative asupra sănătăţii mintale ce implică ambii parteneri şi copiii lor. Ca
atare, măsurile de sprijin social sunt extrem de vitale în tamponarea efectelor conflictului marital.
Cuplul marial este construit şi consolidat în timp, în cadrul unei creaţii comune care necesită
mult efort, dăruire, toleranţă şi răbdare. Etapele vieţii familiale se prezintă sub forma unei succesiuni
de stadii specifice. Ordinea parcurgerii acestor stadii este aceeaşi pentru toate familiile, dar realitatea
efectivă poate fi extrem de diferită. Această construcţie de-a lungul stadiilor nu este facilă, nici
lipsită de griji, nici scutită de insatisfacţii sau conflicte acestea din urmă având şi ele un rol
important în stabilirea direcţiei evoluţiei unităţii conjugale şi familiale.
Dacă vorbim de familie, atunci rolul familial reprezintă setul coerent de comportamente pe
care membrii familiei îl aşteaptă de la fiecare celălalt membru în funcţie de poziţia pe care o ocupă
în sistemul familial.
Astfel, putem identifica trei tipuri de roluri familiale: rolul conjugal (de partener, de soţ/soţie)
care vizează relaţionarea cu soţul/soţia; rolul parental (de părinte) referitor la relaţionarea cu copiii;
rolul fratern (de frate) cu privire la relaţia dintre fraţi. Pentru fiecare dintre aceste roluri se pot
enumera unele elemente comune, însă pot exista comportamente care să nu fie acceptate de toată
lumea. Printre caracteristicile fiecărui rol denumit mai sus regăsim:
1. Rolul conjugal care presupune: cunoşterea de sine a partenerului, satisfacerea reciprocă a
nevoilor afectiv- sexuale, a intereselor şi aspiraţiilor referitoare la viaţa de cuplu, susţinerea
reciprocă în urmărirea sarcinilor şi funcţiilor familiei, modelarea intimităţii şi a vieţii de cuplu
pentru copii, stimularea funcţionării cuplului prin folosirea tuturor resurselor personale.
2. Rolul parental care constă în: creşterea şi educarea copiilor, formarea identităţii sexuale a
copiilor, stimularea evoluţiei şi dezvoltării personalităţii la copii.
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3. Rolul fratern cu referire la: învăţarea traiului alături de egali (prin afecţiune, rivalitate,
solidaritate, competiţie, conflict, negociere), completarea identităţii de sine şi a celei sexuale,
susţinerea afectivă şi comportamentală în diferite situaţii.
Fiecare dintre partenerii unui cuplu sunt atrași unul față de altul datorită speranței că această
relație le va produce satisfacție pentru diferitele lor nevoi fundamentale. În familie, oricare dintre
cei doi membrii vor aduce un model de personalitate individuală și vor avea anumite așteptări și
necesități de la celălalt. Aceste trebuințe vor trebui să primească cel puțin o cantitate minimă de
satisfacții, pentru ca persoana să sustina aceasta relație, să facă din caminul său un loc fericit și să
fie capabilă să crească și să dezvolte copiii care vor aparține familiei. O căsătorie sau o familie
fericită este aceea care furnizează un grad relativ ridicat de satisfacție reciprocă a necesităților
fundamentale. În cazul unui cămin nefericit apare un grad înalt de frustrare a acestor necesități.
Dacă o relație produce răniri emoționale cronice, diminuează imaginea și stima de sine a celor
implicați, din ea nu poate rezulta decât respingere, mânie și agresiune.
Abandonul, evitarea, renunţarea sau retragerea – reprezintă hotărârea de a scăpa de conflict
prin părăsirea situaţiei, locului, refuzul de a vorbi, ruperea relaţiei prin retragere tăcută fără
explicaţii. Abandonul înseamnă hotărârea fermă de a scăpa, ambii parteneri având de pierdut.
Persoanele care adoptă acest stil ignoră situaţiile conflictuale, nu-şi urmăresc scopurile lor, dar nici
pe ale celorlalţi, dau înapoi în faţa situaţiilor tensionate sau le amână, au credinţa că, odată cu
timpul, conflictul va dispărea şi devin anxioase când se confruntă cu situaţii de conflict.
Dezavantajul acestei strategii este faptul că problema scapă de sub control. Un avantaj ar putea să
apară atunci când este nevoie de timp pentru a culege mai multe informaţii sau a analiza informaţia,
pentru a favoriza „calmarea” emoţiilor.
Compromisul – reprezintă de cele mai multe ori situaţia în care partenerii riscă să se certe
pentru lucruri inutile. Una dintre persoane alege să facă concesii pentru a păstra prietenia, între cei
doi fiind o relaţie cooperanta şi de încredere. În acest caz abordarea pare a fi echitabilă, poate oferi
control conflictului cât şi timp necesar pentru realizarea metodei victorie-victorie. Un dezavantaj
poate fi faptul că niciunul nu este total satisfăcut, pentru că fiecare trebuie să renunţe la ceva.
Părinții trebuie să realizeze cât de mult suferă copiii când sunt implicați în aceste conflicte și
să ia măsuri în ceea ce privește controlul acestei furii, să-și ferească copiii de aceste conflicte și să
lucreze cooperativ pentru binele lor. Din când în când, toți părinții au neînțelegeri și devin furioși.
Dacă aceste conflicte nu sunt amenințătoare și frecvente, ele constituie o parte naturală a relațiilor
dintre oameni și nu reprezintă factori destructivi pentru copii. Totusi, în multe familii în pragul unei
situații mai tensionate în care conflictul parental este intens și intransigent încat are efecte negative
asupra copiilor. În general, gradul neînțelegerii maritale este unul dintre cei mai importanți
determinanți ai adaptării copiilor în toate familiile. Astfel, copiii din familii intacte în cadrul cărora
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există numeroase conflicte maritale prezintă mai multe probleme de adaptare decât copiii ce provin
tot din familii intacte dar cu un nivel mult mai scăzut al conflictelor.
Formele comunicării distructive sunt numeroase, cele mai frecvent relatate în literatura de
specialitate şi mai des întâlnite în cuplurile conjugale sunt:
Dublul mesaj - apare atunci când pe două canale diferite, se trimit două mesaje diferite în
acelaşi timp. Astfel, exprimarea orală poate fi contrazisă de cea non-verbală şi invers. Aceste
contradicţii dintre mesaje pot produce disconfort, ambiguitate şi nesiguranţă. Dacă o soţie îi spune
soțului că se simte minunat cu el, dar, mimic, gestic, îi sugerează că este indispusă sau plictisită,
această contradicţie îl poate duce în eroare pe soţ, care nu va mai şti ce să creadă.
Punerea celorlalţi într-o poziţie defensivă – apare atunci când vorbitorul îşi manifestă o
atitudine de superioritate. Vorbitorul se poate autoevalua ca fiind mai inteligent, mai informat cu
privire la un subiect sau la viaţă în general, încercând astfel să îşi ascundă sentimentele de
insecuritate şi inadecvare, nu consideră că ar fi greşit cu ceva. Persoana pusă în defensivă se
concentrează atât de mult asupra mesajului şi a presupusei sale inferiorităţi, încât prima sa reacţie va
fi aceea de a se apăra. Gradul ei de deschidere şi receptivitate faţă de persoana „superioară” se va
micşora, din moment ce nu primeşte respectul cuvenit (J.R. Strong). Una dintre cele mai frecvente
întrebări care trezeşte reacţia defensivă a interlocutorului este: „De ce?”.
Suprageneralizarea şi afirmaţiile absolutizatoare. Suprageneralizarea apare atunci când se
fac afirmaţii prea largi, de exemplu utilizarea cuvintelor: „întotdeauna”, „tot timpul” sau
„niciodata”.
Comunicarea tip prelegere – este întâlnită la persoanele care au tendinţa de a monologa fără
să îi permită partenerului să intervinnă şi să adauge vreo informaţie. Persoanele care prezintă
această tendinţă trec frecvent de la un subiect la altul fără întrerupere sau pauză, acest fapt
datorându-se şi preocupării de cele afirmate şi ignorării mesajelor verbale sau nonverbale primite de
la ceilalţi.
Comunicarea pozitivă – presupune în situaţiile în care partenerii se respectă reciproc, îşi
oferă unul altuia suportul stimei de sine şi contribuie la dezvoltarea încrederii în propria persoană.
Rostirea lucrurilor, aspectele pozitive sau tratarea persoanelor cu admiraţie nu sunt suficiente, fiind
nevoie de păstrarea unui raport echilibrat între comentariile pozitive şi cele negative.
Proveniența, experiențele anterioare și condițiile de viață- reprezintă unul dintre factorii
care intrunește un număr de condiții ale fericirii maritale cu trimitere la familia de origine, la
experiențele anterioare și la un trecut care afectează atitudinile actuale ale partenerilor. Asemănarea
partenerilor din punctul de vedere al unor variabile precum: vârsta, rasa, religia, clasa socială,
interesele comune, scopuri, valori fac ca relațiamlor să se stabilească și să funcționeze mai ușor.
Toate aceste dimensiuni se reflectă concret în viaţa de familie, influenţând gradul de acord/dezacord
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al soţilor asupra mai multor aspecte şi activităţi. În cazul unor dezarcorduri, se pot declanșa
conflictele. Chiar dacă persoanele extrem de diferite pot forma un cuplu extrem de puternic
funcţional, cele mai similare se pot simţi mai apropiate, mai capabile de înţelegere mutuală şi
empatie.
Comunicarea, schimburile pozitive, autodezvaluirea reciprocă, empatia mutuală, compania
plăcută, rezolvarea conflictelor şi consensul valorilor constituie zone unde abilităţile de relaţionare
sunt deosebit de importante. Acestea se pot operaţionaliza în diferite manifestări ale interacţiunilor
în cadrul cuplului: schimbul de afecţiune între soţi, schimbul de ostilităţi între soţi, capacitatea de a
asculta, sprijin, rezolvarea conflictelor, sexualitate, toate exprimate atât prin comportament verbal
cât și nonverbal.
Comunicarea în cadrul familiei este definită ca fiind „principalul instrument de dezvoltare a
structurii şi relaţiilor de rol familial” . Comunicarea în cuplu, în dublul ei aspect nonverbal şi verbal,
iniţiază şi întăreşte legăturile senzitiv-erotice, afective, mentale sau spirituale, asigurând o relaţie
autentică şi de lungă durată.
Modelul parental reprezintă un ansamblu de cerinţe şi prescripţii asociate rol-statusului de
părinte impus de societate la un anumit moment, ca un exemplu. În mod real vizează tipul concret
de relaţionare între copii şi părinţi într-o familie. În funcţie de calitatea lui, modelul parental
influenţează în mare măsură procesul de formare a personalităţii copiilor, şi modul de adaptare în
perspectiva propriului rol conjugal şi parental.
Parentalitatea este situată în spaţiu şi timp, este determinată de modificări sociale, istorice,
demografice şi de concepţii de viaţă. Aceasta este văzută ca o componentă a vieţii familiale care
poate fi construită pe două nivele: micro şi macro. Din punct de vedere macro, construcţia
parentalităţii este determinată de modificările sau influenţele pe care le are societatea asupra
familiei, iar la nivel micro, parentalitatea este construită în funcţiie de concepţiile fiecăruia despre
viaţa de familie. Aceasta este caracterizată prin modurile în care copiii sunt crescuţi, înrijiţi şi
socializaţi. Parentalitatea implică diverse comportamente, abilităţi şi obiective învăţate odată cu
participarea la viaţa socială. Unii autori consideră că bunăstarea copilului şi calitatea parentală sunt
evidenţiate din trei perspective.
De-a lungul timpului, cel mai mare impact asupra educației parentale și asupra îndrumărilor
pe care psihologii specializați le-au oferit părinților (atât pentru cei care s-au confruntat cu
dificultăți, cât și pentru cei care și-au îmbunătățit latura pedagogică),

l-au avut cele cinci

perspective teoretice. Acestea sunt: teoria autorității parentale, teoria umanistă, behavioristă, cea a
psihologiei dezvoltării și teoria sistemelor familiale.
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Familia îi formează copilului primele deprinderi de igienă personală și socială. În familie se
formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea,
sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea. (Stanciu, 2011, pag 6)
Părinții sunt cei care contribuie la educația estetică a copiilor, realizează contactul copiilor cu
frumusețile naturii (culorile și mirosul florilor, cântecul păsărilor, verdele câmpului), cu viața
socială ( tradiții, obiceiuri străvechi).
Părinții reprezintă punctul de sprijin în viața copilului, sunt primii cu care copilul
interacționează constant începând cu prima zi a vieții, este modelul pe care copilul îl imită, modul
de viață este indicatorul principal în viața copilului, comunicarea insuflă formarea personalității lui.
Sorin Cristea afirmă că „relația dintre școală și familie are un rol hotărâtor cu privire la
comunitatea educativă, în mod deosebit această relație se dezvoltă pe baza formării și dezvoltării
continue a elevului supus unor medii pedagogice diferite ce acționează treptat în integrareasocializarea-organizarea raporturilor cu lumea și cu sine . (Cristea, 2010, pag. 30)
Școala
Școala, ca instituție de educație, are rolul de a oferi sprijin educativ pentru copii și părinți, ea
reprezintă domeniul unor relații educative din care fiecare beneficiar-copil, părinte, educator are de
învățat și trebuie să se simtă valorizat și important.( Dumitrache Florentina, 2008, pag. 57)
Este factorul principal al orientării, instituția socială creată în mod special pentru educarea
tinerei generații . Este considerată ca fiind factorul principal al formării tinerei generații în acord cu
cerințele societății, deoarece dispune de personal didactic calificat și de bază materială adecvată,
care fac realizabilă acțiunea procesului de învățământ, cea mai organizată formă de realizare a
educației.
Dumitrache Florentina înfățișează patru motive pentru care școala și familia se străduiesc să
stabilească legături între ele:
1.

părinții sunt juridic responsabili de educația copiilor lor ( legislația reflectă libertatea

părinților de a-și crește copiii așa cum doresc);
2.

învățământul reprezintă o parte din educația copilului, o bună parte a educației

petrecându-se în afara școlii;
3.

unele comportamente ale părinților pot fi favorizate de dialogul cu școala, în special

înfluența atitudinii parentale asupra motivațiilor învățării și a comportamentului;
4.

grupurile sociale implicate în instituția școlară (mai ales părinții și cadrele didactice)

au dreptul să influențeze gestiunea școlară.
Școlile au nevoie să încurajeze și să promoveze implicarea părinților ca parteneri, iar relația
familie-școală apare justificată în măsura în care se stabilește încrederea colectivității de părinți și a
comunității, în instituția școlară.
75

Referințe bibliografice:
1. AGABRIAN, M., MILLEA, V., (2005), „Parteneriate școală-familie-comunitate”, Editura
Institutul European, Iași
2. ALEXANDER (2014), „Teacher Student Relationship And Academic Achievement” pag 2-6
3. BĂTRÎNU, E., (1980) „Educația în familie”, Editura Politică, București
4. BOJA, A., (2012), „Managementul clasei de elevi”-suport de curs, Editura Risoprint, ClujNapoca
5. BORUGĂ, B., (2009), „Parteneriatul educațional”-element important al reformei
învățământului, Editura Etnic, Drobeta-Turnu Severin
6. BRAGHIȘ, M., (2013)., „Strategii pedagogice de optimizare a parteneriatului școală-familiecomunitate în treapta învățământului primar”- teză de doctorat, Chișinău
7. CLIPA O., IORGA, A., M., (2013) „The role of school- family partnership on moral
development”, Suceava, pag 1-7

8. CUCOŞ, C., (2009) (coord.) „Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade
didactice”. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi
9. COSMA, T., (2001), „Ședințele cu părinții în gimnaziu”, Editura Polirom, Iași
10. CRISTEA, S., (2010), „Fundamentele pedagogiei”, Editura Polirom, Iași
11. DUMITRACHE, F., (2008), „Managementul parteneriatului școlaă-familie”, Editura Pim,
Iași.

76

CREATIVITATEA - FACTOR PRINCIPAL IN DEZVOLTAREA
COMPETENȚEI DE A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI
Chivu Andreea Gabriela
doctorandă, anul I, Școala Doctorală „Ştiinţe ale Educaţiei”, UST, Chișinău
Creativitatea reprezintă abilitatea de a produce obiecte și idei originale. Începe cu o persoană
creatoare care, prin intermediul unui proces creativ, creează un produs creativ (nou). Numeroase
studii au fost realizate pentru a obține informații referitoare la comportamentul creativ al indivizilor.
Aceste persoane sunt, de obicei, persoane energice și pline de idei. Confruntați cu o problemă, ei iau
în considerare toate modurile diferite de a o soluționa și tind să o rezolve prin intermediul unor
soluții unice. Mai multe tiparuri au fost dezvoltate pentru a explica creativitatea și procesul de
gândire creativă. Unele dintre ele sunt prezentate în cadrul acestui subcapitol și includ teme comune
cum ar fi sinteza, analiza și evaluarea.
Creativitatea poate fi definită ca abilitatea de a produce idei originale și elementenoi. Include
și combinarea unor produse sau idei deja existente în moduri diferite pentru scopuri noi. Trei
componente importante ale creativității sunt persoana creativă, produsul creativ și procesul creativ.
Platon era de părere că unui scriitor creativ îi este dificil să exercite un control adecvat asupra
sa. El nu este cu nimic mai mult decât un agent al unei puteri superioare. Majoritatea artiștilor
creativi, în special poeți și muzicieni, au experimentat deseori faptul că sunt pur și simplu niște
păuși în mâinile unei puteri superioare. Explicația acestei teorii nu este însă științifică, deoarece
aceștia credeau în forțe invizibile. Teoria lui Darwin despre evoluție demonstrează că creația umană
nu este altceva decât o manifestare a forțelor creatoare în materie organică. Această forță continuă
să producă astfel noi specii, care sunt unice, fără precedent, irepetabile și ireversibile.
Abordarea factorială a creativităţii a fost lansată de J. P. Guilford şi promovată de H. G.
Gough, W. J. Brittain, V. Lowenfeld. Pornind de la concepţia lui C. Spearman şi L. S. Thurstone,
Guilford prezintă o concepţie sistemică asupra creativităţii, cu posibilitatea de a releva structura
internă a acesteia. Astfel, el prezintă un model tridimensional al intelectului, în care factorii
intelectuali sunt implicaţi în activitatea creatoare (Alpopi, 2002). Cele trei dimensiuni ale
intelectului prezintă următoarea structură: 5 operaţii, 4 conţinuturi, 6 produse. (Popescu, 2007, p.
18)
Teresa Amabile este de părere că teoria componențială a creativității (elaborată în 1983) este
un model cuprinzător al componentelor sociale și psihologice necesare pentru ca un individ să
realizeze o activitate creativă.
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O teorie utilă atât din punct de vedere psihologic, cât și organizațional privind cercetarea
creativității, descrie procesul creativ și diversele influențe asupra acestuia și a rezultatelor sale.
Două ipoteze stau la baza teoriei. În primul rând, există un continuum de la nivelurile scăzute ale
creativității, întâlnite în viața de zi cu zi la nivelurile ridicate ale creativității identificate în
invențiile istorice semnificative, în performanțe, descoperiri științifice sau opere de artă. Cea de-a
doua ipoteză propune existența unor grade de creativitate în munca oricărui individ, chiar și într-un
singur domeniu. Nivelul de creativitate pe care o persoană îl poate produce la un moment dat este o
funcție a componentelor creative care funcționează în acel moment, în interiorul și în jurul acelei
persoane.
Teoria este bazată pe o definiție a creativității ca produs al ideilor și rezultatelor care prezintă
noutate și sunt orientate către același scop. În cadrul acestei teorii, sunt necesare patru componente
pentru a avea un răspuns creativ: trei componente individuale: aptitudini creative, calificare și
motivație intrinsecă și o componentă exterioară – mediul social în care se realizează creativitatea.
Existenţialişti, cum sunt A. Maslow, C. Moustakas, C. Rogers,R. May, E.G. Schachtel
considerau că fiinţa umană îşi poate valorificaunicitatea prin fenomenul creaţiei (Munteanu, 1994).
Creativitatea îi permite individului să-şi satisfacă trebuinţa de autorealizare, prin confruntarea
individului cu mediul înconjurător. Pentru R. May, în procesul creaţiei nu este importantă raţiunea,
ci angajarea autentică în acest proces prin care se realizează autoactualizarea. (Popescu, 2007, p. 16)
C. Rogers apreciază că factorii interni ai gândirii creatoare sunturmătorii: deschiderea faţă de
experienţele noi, toleranţă la ambiguitate; autoevaluarea produselor creatoare de către creator însuşi;
aranjarea spontană şi inedită, neobişnuită a elementelor (idei, forme) (C. Rogers, 1959). Acelaşi
autor considera că asigurarea unor condiţii de securitatea psihologică constituie premisa pentru
dezvoltarea potenţelor creative. Această securitate psihologică poate fi obţinută prin următoarele
modalităţi:
•

individul trebuie să se simtă acceptat aşa cum este, să se simtă valorizat, astfel putând
încerca autoactualizarea şi, în consecinţă, orientarea spre creativitate;

•

asigurarea unui climat în care este înlăturată critica;

•

înţelegerea empatică, prin care eul se poate dezvolta şi exprima în forme diverse. (Popescu,
2007, p.17)
Robert W. Weisberg (1986) consideră că studiile despre creativitate pot fi grupate în două

mari direcții, și anume, unele bazate pe observații empirice și altele care rezultă din cercetări
experimentale. După Weisberg, creativitatea reprezintă doar „rezolvare de probleme în trepte” sau o
„gândire creativă evolutivă”. În opinia sa, există puține motive pentru a crede că soluțiile noi se
produc în flash-uri revelatoare de tip „insight” (iluminatoare). Acesta susține că produsele creatoare
de un nivel impresionant își au rădăcinile în experiența trecută a individului și apar treptat din
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efortul individual anterior și din experiența altora. Regula pare să fie cea a pașilor mici, făcuți
treptat. Autorul crede că procesle de gândire folosite în marile acte creatoare sunt identice celor
folosite în activitățile rutiniere. (Roco, 2007, p. 21)
Creativitatea din perspectiva lui Gardner face referire la persoană și mediu, focusându-se pe
patru surse variabile de analiză a gândirii creative: subpersonală, personală, intrapersonală și
multipersonală.
Nivelul subpersonal se referă la substratul biologic: „structura genetică și funcțională a
sistemului nervos, diferiții factori metabolici și hormonali..” (Webster, 1989, p. 45 apud. Gardner,
1988, p. 301)
Nivelul personal reprezintă substratul psihologic și personalitatea, factori care interacționează.
Nivelul intrapersonal se referă la domeniul realizării creative și reprezintă relația, înțelegerea
sau reacția individului față de ipotezele de bază ale unui domeniu în care lucrează acesta.
Nivelul multipersonal reprezintă contextul economic în care oamenii sociali, politici lucrează
într-un domeniu.
W. Kitchenar şi R. J. Sternberg prezintă un model triadic pentru factorii intelectuali ai
creativităţii, considerând că activitateaintelectuală se structurează în trei etape principale:

• componenţială, care desemnează ansamblul operaţiilor destinate prelucrării informaţiilor;
• metacomponenţială, ce subsumează totalitatea strategiilor de rezolvare şi cunoştinţele pe
care se bazează aceste strategii;

• epistemică, care include setul de paradigme (norme, presupoziţii, valori) acumulate de
cercetător în urma experienţei sale ştiinţifice şi care coordonează procesul rezolutiv.
(Miclea, Radu, 1987)
M. Csikszentmihalyi este preocupat de contextul social sau de câmpul de expunere a
creativității. Se focusează pe dinamica interacțiunii dintre indivizi și contextul sociocultural al
acestora. În consecință, creativitatea rezultă din interdependența care apare în cadrul sistemului între
setul instituțiilor sociale, domeniu și individ.
Creativitatea este văzută ca un set de aptitudini intelectuale, integrate într-o structură
intelectuală unitară definită prin trei dimensiuni: individualitate, conținut procesat prin procese
intelectuale și produsele obținute în cadrul proceselor. Continuitatea specifică este o caracteristică a
gândirii divergente, caracterizată de diversitatea de orientare a secvențelor operațiilor, prin căutarea
de diferite soluții pentru rezolvarea problemelor.
Se pot distinge următoarele forme de creativitate, în funcție de următoarele criterii:
•

Potențialul subiectului și abilitatea acestuia:
➢ Creativitate mentală;
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➢ Creativitate practică;
•

Aspectul creativității:
➢ Creativitate individuală;
➢ Creativitate de grup;

•

Domeniul în care se manifestă:
➢ Creativitate stiințifică;
➢ Creativitatea

tehnică

(creativitate

tehnologică,

creativitate

tehnico-

tehnologică);
➢ Creativitate artistică;
•

Procesul creativ abordat:
➢ Creativitate spontană;
➢ Creativitate stimulată (organizată);

•

Performanță:
➢ Creativitate stiințifică, tehnică, tehnologică, economică, literală, socio-politică,
sportivă;
➢ Creativitate privind performanța, pedagogică (educațională), managerială;

•

categoria socială de care aparține subiectul:
➢ creativitatea elevului,
➢ creativitatea studentului,
➢ creativitatea profesorului,
➢ creativitatea inginerului;

•

factorul biologic:
➢ creativitatea adultului;
➢ creativitatea adolescentului;
➢ creativitatea preadolescentului;
➢ creativitatea grădiniței.

Calitățile creativității sunt, conform Mihaelei Roco, următoarele:
➢ productivitatea face referire la numărul mare de idei, soluții, lucrări de specialitate, produse
mai mult sau mai puțin materiale;
➢ utilitatea privește în special rezultatele acțiunii, care trebuie să fie folositoare, să contribuie
la bunul mers al activității;
➢ eficiența are în vedere caracterul economic al performanței, se referă la randamentul acțiunii,
la performanțele care se pot obține prin folosirea rezultatelor activității creatoare;
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➢ valoarea produselor activităților creatoare trebuie să prezinte însemnătate din punct de
vedere teoretic sau practic, să fie recunoscută și respectată în plan social;
➢ ingeniozitatea presupune eleganță și deosebită eficacitate a metodelor de rezolvare;
➢ noutatea se referă la distanța în timp a lucrurilor, ideilor.
➢ Originalitatea se apreciază prin raritatea ideilor, soluțiilor sau produselor. De obicei, sunt
considerate originale rezultatele creativității care apar o singură dată într-o colectivitate.
(Roco, 2007, p. 18)
Creativitatea are o semnificația variată, unii fiind de părere că reprezintă o caracteristică a
personalității, psihologii o consideră o funcție inconștientă, unii un proces, iar alții o consideră o
funcție de motivație.
Creativitatea poate fi evaluată în funcție de mai multe criterii, catalogate diferit de psihologii
care au studiat acest proces. Astfel, I. A. Taylor este de părere că există două criterii de diferenţiere
a activităţii creatoare de cea reproductivă:

• însemnătatea economică, socială-culturală, ştiinţifică a performanţei creatoare care să fie
dublată de recunoaşterea socială;

• rezultatele activităţii creatoare să fie formulate coerent şi inteligibil. (Roco, 2007, p. 18).
Hallman (1963) a sugerat cinci criterii ale creativității:
• conexiune–implică existența unei relații bazate pe o putere de conectare. Termenii
psihologici cum ar fi combinația, compoziția, configurația unor relații noi, formarea unor
modele intenționate, integrarea sunt sinonime cu această conexiune. Ghisellian (1952) a
considerat creativitatea drept o combinare a experiențelor trecute într-un nou model sau o
nouă configurație, care satisface într-un anumit mod creatorul și societatea.
• originalitate – se referă la noile relații sau la noile produse, caracteristicile acesteia fiind
noutatea, imprevizibilitatea, unicitatea și surpriza.
• non-raționalitate – fenomenul creației poate fi explicat prin anumite procese – procese
primare, dinamica enerfică, procesul mental, procesul de gândire, care metaforic
simbolizează procesele care produc noi conexiuni. Nu este rațional pentru că activitatea
de concepere implică operații inconștiente. Raționalitatea identifică diferențele dintre
obiecte; non-raționalitatea, deși este o condiție a noilor unități, identifică similarități.
Mecanismele non-raționale care produc o nouă viziune constituie sistemul energetic al
creativității și funcționează în mod similar în cazul tuturor persoanelor creative, fie că
sunt oameni de știință, artiști sau alții.
•

auto-actualizare – creativitatea implică o schimbare fundamentală a personalității în
direcția dezvoltării.

Maslow credea că aceasta este o caracteristică universală a
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oamenilor care se auto-actualizează, fiind o caracteristică a naturii umane; atinge orice
activitate pe care o ființă umană sănătoasă o întreprinde, dar atunci când atinge o
persoană talentată solicită creativitate. Auto-actualizarea personalității este caracterizată
de o motivație neobișnuit de puternică.
•

Deschidere – presupune caracteristicile mediului care facilitează transferul persoanelor
creatice din starea actuală către soluții. Mediul poate fi de două tipuri: primul este cel
personal care este psihologic dar depinde de cel de-al doilea, de tip social. Trăsăturile
personale sunt dobândite din mediul extern reprezentat de societate, de casă, de școală
sau de alte organizații profesionale.

A. Koestler diferenţiază originalitatea de rutină stabilind trei criterii esenţiale:

• nivelul de conştiinţă -caracteristic activităţii de căutare a ideilor şi soluţiilor
(persoanele înalt creative folosesc toate nivelele, conştientul, inconştientul,
subconştientul);

• tipul de experienţă preferat- persoanele înalt creative fac apel la mijloace, experienţe
noi, necunoscute iar cele slab creative doar la modalităţile verificate care au dus
anterior la rezultate;

• natura obstacolului ce trebuie depăşit şi tipul obiectivelor alese –persoana înalt
creatoare alege situaţii problematice noi, diferite de experienţele trăite anterior sau
cunoscute. (Roco, 2007, p. 18).
A.Munteanu aminteşte patru criterii esenţiale pentru a evalua comportamentul creativ:
a) criteriul psihologic- când semnificaţia produsului realizat este una strict personală,
fiind importantă doar pentru dezvoltarea personală a individului respectiv;
b) criteriul sociologic- când produsul obţinut duce la progresul unei comunităţi, într-un
anumit grad;
c) criteriul noutăţii, originalităţii- „aceste criterii sunt lacunare şi nerelevante deoarece
ele pot caracteriza atât linia ascendentă şi pe cea descendentă a evoluţiei” (Pavelcu,
1974), noutatea şi originalitatea pot caracteriza atât o descoperire importantă, cât şi un
comportament antisocial;
d) utilitatea şi validarea socială a scopurilor şi mijlocelor (Munteanu, 1994).
S.E. Gollan propune patru categorii de criterii în abordarea fenomenului creaţiei:
•

performanţa creatoare sau produsul creat, cu modalităţile deevaluare specifice;

•

procesul creativ necesar pentru elaborarea noului, cu dinamicaşi fazele sale;

•

persoana creatoare şi trăsăturile de personalitate caracteristiceacesteia;
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•

potenţialul creativ sau disponibilităţile native ale persoaneiînalt creative. (Popescu, G.,
2007, p. 9)

Bibliografie:
1. BIRCH, A. (2000). Psihologia dezvoltării, București:Editura Tehnică, pag. 76-86 apud.
Erikson, Erik H., (1950), Childhood and Society. New York: W. W. Norton & Co., Inc.
2. BOCOȘ, M.,(2002), Instruire interactivă. Repere pentru reflecție și acțiune, ClujNapoca:Editura Presa Universitară Clujeană

3. BOCOŞ,M., CHIŞ,V., (2012), Abordarea integrată a conţinuturilor curriculare, ClujNapoca: Casa Cărţii de Ştiinţă
4. BUCOVALĂ, C, CÂNDEA, M, (2015), Metode moderne de educație pentru dezvoltare
durabilă, Constanța: Editura Celebris
5. BUNĂIAȘI, C.M, NEGREA X., ȚENESCU, A., (2014), Creativity, imaginary, language,
Craiova: Editura Sitech
6. CÎMPEAN, E.A., (2005), Psihopedagogia creativității și excelenței intelectuale, TârguMureș: Editura Dimitrie Cantemir
7. DULGHERU, V. (coord.),(200).Manual de creativitate, Chișinău:Editura Tehnica-Info

8. GARDNER, H. (1988). Creative lives and creative works: a synthetic scientific approach.
In: Sternberg, R. (Ed.) The Nature of Creativity, New York: Cambridge University Press.
9. MIH, V., Creativitatea și stimularea comportamentului creativ în A. Băban (coord),
Consiliere educațională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenție și consiliere, (2001),
Cluj-Napoca:Editura SC Psinet SRL

10. MUNTEAN A., (2009), Psihologia dezvoltării umane, Iaşi: Editura Polirom
11. MUNTEANU, A.,(1994), Incursiuni în creatologie, Timişoara:Editura Augusta

12. NEACŞU I., (2010), Pedagogie socială. Valori, comportamente, experimente, strategii,
Bucureşti: Editura Universitară
13. NELL, M.L., DREW, W.F., BUSH, D. E., (2013), De la joc la învățare. Cum folosim jocul
didactic în educația timpurie, București: Editura Trei
14. PIAGET, J., (2005), Psihologia copilului, Bucureşti:Editura Cartier
15. POPESCU, G., Psihologia creativității, 2007,București:Editura Fundației „România de
Mâine”
16. ROCO, M., (2007), Creativitate și inteligență emoțională, București:Editura Polirom
17. ROȘCA, AL., (1981), Creativitatea generală și specifică, București: Editura Academiei
Republicii Socialiste România
83

18. STENBERG, R.J., (2005), Manual de creativitate, Iași: Editura Polirom

19. ZANFIR ANGELICA OTILIA, (2010), Stimularea potenţialului creativ la şcolarul mic,
Brăila: Editura Sfântul Ierarh Nicolae
20. DOAMNA, N.-I., (2018), Rolul jocului în dezvoltarea personalității școlarului mic, EDICT,
Revista

Educației,

ISSN:

1582-909X,

https://edict.ro/rolul-jocului-in-dezvoltarea-

personalitatii-scolarului-mic/ accesat pe data de 10 septembrie 2018
21. GUILFORD, J. P., (1973), Chracteristics of creativity, Department for Exceptional
Children, Illinois, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED080171.pdf accesat pe data de
26.112020
22. IANOVICI, N,(2009),Metode didactice în predare, învățare și evaluare la biologie,
Timișoara: Editura Mirton
https://www.researchgate.net/publication/235922087_Metode_didactice_in_predare_invatar
e_si_evaluare_la_Biologie accesat pe data de 10 octombrie 2018
23. PISKE, F.H., (2016,), Barriers to creativity, identification and inclusion of gifted student,
Creative Education,7,1899-1905,https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED572003.pdf
24. RICHARDS, R. (Ed) (2007). Everyday creativity and new views of human nature:
Psychological, social, and spiritual perspectives. Washington, DC: American Psychological
Association p.349, http://dx.doi.org/10.1037/11595-000 accesat pe data de 25.11.2020
25. RUSU, M. (2016), Creativity – sociological and philosophical dimensions, Vol. I,
https://www.researchgate.net/profile/Marinela_Rusu2/publication/308871440_CREATIVIT
Y_-_SOCIOLOGICAL_AND_PHILOSOPHICAL_DIMENSIONS_VOL_I__2016/links/57f3b4dd08ae886b897dc1a1/CREATIVITY-SOCIOLOGICAL-ANDPHILOSOPHICAL-DIMENSIONS-VOL-I-2016.pdf accesat pe data de 20.10.2018
26. STAN, M, Jocul didactic, metodă eficientă de stimulare a motivației, Revista Virtuală Info
MateTehnic,

ISSN

2069-7988,

Volumul

22,

Nr.

4-5-6-/2017,

http://www.infomate.ro/revista/imt4568.pdf accesat pe data de 19.10.2018
27. WEBSTER,

Peter

R.,

Creative

thinking

in

Music:

The

AssesmentQuestion,

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED378091.pdf accesat pe data de 16.08.2018
28. https://www.agendainvatatorului.ro
29. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/76370/6/06_chapter%202.pdf accesat pe
data de 20 .10.2018
30. https://vdocuments.mx/jocul-didactic-si-rolul-sau-in-stimularea-creativitatii.html

31. APETROAIE, E., Stimularea creativităţii prin activităţi de modelaj, Revista Învăţământul
preşcolar, nr. 3-4/2005
84

32. MARGĂU, L., Creativitatea și stimularea acesteia la vârstele copilăriei, în Analele
Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe ale Educației, Nr.2/2010
33. POPESCU-NEVEANU, P., (1987), Le modèle vectoriel-opérationnel de la créativité, în
Revue Roumaine des Sciences Sociales – Série de Psychologie, 31.
Conducător științific: Papuc Ludmila – doctor, conferențiar universitar

85

ASPECTE DE INTEGRARE EFICIENTĂ A TIC
ÎN PREDAREA MATEMATICII ÎN LICEU
Druța Rodica
doctorandă, anul I, Școala Doctorală „Ştiinţe ale Educaţiei”, UST, Chișinău

Rezumat: Se schimbă societatea, se schimbă educația, dar acestea la rândul său, impune schimbări
în științe, concepte, teorii, metode de investigare și tehnici. Bunele practici educaționale

ne

demonstrează că educația digitală are un rol fundamental în pregătirea tinerilor și integrarea lor
activă în societatea cunoașterii. Integrarea eficientă a tehnologiilor digitale în procesul de educație
și instruire este o alternativă benefică la metodele didactice tradiționale, or scopul lor nu este de a le
înlocui, ci a le completa și îmbogăți, amplificând gradul de motivare la elevi. Acest articol tratează
câteva aspecte de integrare eficientă a TIC la disciplina matematica, în liceu, accentuând avantajele
și dezavantajele utilizării TIC la orele de matematică.
Cuvinte cheie: integrare eficientă, tehnologii informaționale și comunicație, platforme
educaționale, cadre didactice, elevi, tehnologii digitale.
Abstract. Society is changing, education is changing, but these in turn require changes in science,
concepts, theories, methods of investigation and techniques. Good educational practices show us
that digital education has a fundamental role in training young people and their active integration
into the knowledge society. The efficient integration of digital technologies in the education and
training process is a beneficial alternative to traditional teaching methods, and their purpose is not
to replace them, but to complete and enrich them, amplifying the degree of motivation in students.
This article addresses some aspects of effective integration of ICT in the subject of mathematics in
high school, emphasizing the advantages and disadvantages of using ICT in mathematics classes.
Keyword: efficient integration, information and communication technologies, educational
platforms, teachers, students, digital technologies.

Implantându-se rapid în diverse domenii sociale, transformările globale, generează trecerea
societății prin diverse faze progresive, de la o treaptă inferioară spre una superioară. Se produc
schimbări esențiale la nivel de gândire în generații, valori umane, trebuințe, cerințe...
Ultimele două decenii plasează pe locul învingătorului prioritatea politicilor educaționale
mondiale, integrarea mijloacelor TIC în procesul cunoașterii, condiționată de revoluționarea
Tehnologiilor digitale. Într-o nouă etapă de modificare profundă a paradigmelor pedagogice asistate
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de noile tehnologii, este necesar a privi la eforturile celor care au acumulat deja o experiență în
dezvoltarea mediilor de educație moderne.
Analizând conceptul celor 43 sisteme de învățământ din Europa, raportul Eurydice ”Digital
Edu cation at School in Europe” (2018-2019 ) vine să încurajeze planificarea reformelor, elaborarea
noilor politici, în vederea îmbunătățirii schimbului de bune practici, prin accentuarea diverselor
aspecte ale educației digitale. Conținutul acestui document cuprinde o analiză amplă, a celor patru
segmente, ce urmează a fi dezvoltate, perfecționate, modernizate. [8]
✓ Eficiența programelor școlare, prin formarea competențelor digitale;
✓ Pregătire a profesorilor pentru a face față provocărilor;
✓ Utilizarea tehnologiilor digitale în procesul de evaluare;
✓ Implementarea politicilor și strategiilor în corelarea educației cu lumea contemporană,
unde tehnologiile de cunoaștere sunt necesare:
Actualitatea acestor probleme cuprinde două aspecte: formarea competențelor digitale ale
profesorilor și elevilor, aplicarea tehnologiilor digitale în procesul de predare și învățare.
Sistemul educației din Republica Moldova se află în perioada de implementare a TIC, sau în
etapa realizării prevederilor printr-o modernizare continuă, căutând căi accesibile de intrare în
spațiul educativ mondial. [10] În prezent, domeniul Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor
(TIC) este unul extrem de dinamic iar dezvoltarea noilor instrumente devine o necesitate în
sistemul educațional, oferind oportunități majore de integrare a educabililor în societate.
Tehnologiile Informaționale și de Comunicație (TIC) reprezintă un ansamblu de instrumente
și resurse tehnologice digitale utilizate pentru a comunica, crea, difuza, stoca și gestiona informația.
[13] Interarea eficientă a tehnologiilor digitale în procesul de educație și instruire este o alternativă
benefică la metodele didactice tradiționale, or scopul lor nu este de a le înlocui, ci a le completa și
îmbogăți, amplificând gradul de motivare la elevi. Implementarea TIC, impune o atenție sporită
domeniului managementului tehnologiilor didactice, metodologiei selectate, structurii activității
spre organizarea și realizarea calitativă și eficientă a procesului educațional la matematică, cadrele
didactice trebuie:
✓ să proiecteze și realizeze rațional demersul didactic, oferind elevilor posibilitatea de a
dobândi cunoștințe,

de a le forma capacități și deprinderi, abilități și atitudini -

formarea de competențe;
✓ să selecteze conținuturi accesibile și atractive în demers didactic , motivante;
✓ să-i antreneze pe elevi în activități interactive ; [4]
✓ să utilizeze metode optime de predare-învățare-evaluare și mijloace eficiente;
Demersul didactic se elaborează în baza diverselor modele didactice acceptate, ghidurilor de
implementare

a Curriculumului (2010, 2011, 2019), Standardelor de eficiență a învățării
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matematicii. La selectarea conținuturilor profesorul de matematică va pune un accent deosebit pe
formarea și dezvoltarea interesului și motivației pentru matematică. Profesorul are posibilitatea de a
culege informații și libertatea de a selecta diverse materiale prin intermediul mijloacelor digitale,
printr-un singur click, accesând platformele educaționale pentru cadrele didactice (alem.aice.md,
educatieonline.md), Google.md, sau alte resursele informaționale: Messenger, Viber, WhatsApp,
Facebook. În dependență de competențele profesionale, pe care le posedă cadrele didactice, se
organizează și realizează activități educaționale și lecții de matematică interactive și atractive ce
conțin produse create prin intermediul Platformelor educaționale online (alem.aice.md). Urmărind
tutorialele oferite de platforme și softuri, profesorul poate crea lecții online (Wand Education),
diverse colaje digitale: text,

imagini (Canva, Fotojet), postere (Thing Link), grafice (Beam,

Infogr.am), cărți digitale (Book Creator, Flipsnack). Profesorul poate crea portofolii digitale
(Wakelet), jocuri educative (Umaigra). Un rol major, în stimularea interesului, îi revine selectării
secvențelor de filmulețe Școala Discovery-Matematica , realizării PowerPoint, creării hărților
conceptuale (Google), editării filmulețelor (Clip Champ). [2] Un caracter atractiv disciplinei
matematica îl oferă implicarea elevilor în activități ludice.(enigme, sofisme matematice, ghicitori,
paradoxure, etc.)
Frumusețea și importanța matematicii este percepută de elevi, datorită caracterului
aplicativ în cotidian. Selectarea problemelor cu caracter aplicativ, inclusiv problemelor din
cotidian și integrative devine o necesitate în predarea-învățarea matematicii în liceu. Elevii vor fi
implicați în activități diverse: practice pe teren, proiecte, inclusiv proiecte STEM/STEAM . [4]
Astfel, tehnologiile TIC vin să ajute la înțelegerea unor modele matematice, tehnologice, fizice,
etc. și rezolvarea problemelor interdisciplinare și cu caracter aplicativ în cotidian, manifestând
creativitate, imaginație și deschidere spre inovații. Utilizarea TIC, la orele de matematică în
liceu, îi implică pe elevii spre rezolvarea problemelor de ordin științific, ingineresc, tehnic,
ajutându-i să înțeleagă și conștientizeze impactul științelor și tehnologiilor asupra cotidianului.
Succesul integrării eficiente a TIC în procesul instructiv-educativ la matematică în liceu este
condiționat de calitatea și eficiența selectării și utilizării tehnologiilor didactice. Alegerea
întâmplătoare a procedeelor, metodelor, strategiilor didactice nepotrivite induce la urmări și
rezultate diferite de cele așteptate. Astfel se va pune accent pe metode activ-participative, ce vor
antrena elevii spre cooperare, activism, creativitate, comunicare. Fiecare din aceste metode pot fi
aplicate, utilizând diverse resurse multimedia. Tehnologiile informaționale și comunicaționale
vin să completeze cu succes metodele expozitive, aplicative și de colaborare prin:
✓ prezentări Power Point;
✓ studii de caz;
✓ demonstrații;
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✓ probleme interactive;
✓ utilizând texte, imagini, secvențe audio, chiar și animații, prezentări înregistrate,
înregistrări video sau audio a unor probleme sau situații de probleme, demonstrații cu
aplicații practice;
✓ jocuri, paradoxuri;
✓ demonstrații ale teoremelor însoțite de construcțiile din plan sau spațiu, simulări,
investigația ghidată, etc.
Un efect excelent, în amplificarea gradului de motivație și interes sporit față de disciplina
matematica, poate fi observat la elevii din liceu prin alcătuirea problemelor de tip cascadă,
utilizând tehnologiile digitale. În problemele de tip cascadă sunt incluse sarcini ce pot avea
tangențe cu variate teme matematice, oferind elevilor șansele conștientizării esenței materiei
anterior studiate și aplicabilității în cotidian. Problemele de tip cascadă pot fi identificate după
dependența rezultatului obținut din sarcina de la pasul precedent. Aceste probleme pot fi utilizate
la orice tip de lecții, inclusive lecții de sinteză, lecții de sinteză integrativă, de recapitulare finală.
[4]
Voi prezenta o problemă de tip cascadă ramificată, ce poate fi aplicată la clasa X-a sau
XII-a, la recapitulare finală, la geometrie, utilizând tabla interactivă.
Trei localități T, A și B sunt amplasate pe traiectoria unui triunghi imaginar cu vârfurile T, A, B.
Fie  TAB, m(<T)=30°, m (<A)=45°, TA= 8 km.

1. Calculați distanțele dintre punctele ce reprezintă aceste localități ;
2. Calculați lungimea liniei telefonice instalate pe perimetrul triunghiului;
3. Calculați aria acestui triunghi imaginar;
4. Aflați la ce distanță se poate construi o fântână, astfel ca ea să fie amplasată la
distanțe egale de localități. Argumentați.
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Cadrul didactic are libertatea să aplice diverse forme, metode, tehnici și instrumente de
evaluare optimale la clasa respective.
Tehnologiile de evaluare sunt corelate după cerințele curriculumului la matematică.
Utilizarea TIC îi oferă profesorului de matematică posibilitatea creării și aplicării testelor interactive
online (ProProfs, Testmoz, Quizizz). O importanță majoră la evaluarea elevilor, îi revine aplicării
instrumentelor interactive (Plickers) și verificării exercițiilor și testelor (ASQ.ro). În ajutorul creării
testelor, evaluărilor sumative, formative, pot fi utilizate următoarele instrumente digitale:
✓ Google classroom - https://classroum.google.com;
✓ Padlet - https://padlet.com;
✓ Socrative - https://socrative.com;
✓ Kahoot - https://kahoot.com;
✓ Classtime - https://classtime.com;
✓ Quizalize - https://quizalize.com;
✓ Learningapps - https://learningapps.org;
✓ Liveworksheets - https://liveworksheets.com;
✓ Plickers - https://plickers.com;
✓ Google forms - https://forms.google.com;
✓ Testmoz - https://testmoz.com;
✓ Formative - https://goformative.com;
✓ Triventy - https://triventy.com;
✓ Quizizz - https://quizizz.com;
✓ Screenctastify - https://screencastify.com;
✓ Loom - https://loom.com;
✓ Sceencast-o-matic https://screencastmatic.com;
✓ Openboard https://ru.freedownloadmanager.org/Windows-PC/OpenBoard;
✓ Geogebra - https://geogebra.ro.downloadastro.com).
În treapta liceală, evaluarea asistată de calculator este o alternativă la evaluarea
tradițională. Iată câteva platforme ce vin în ajutorul creării testelor la matematică:
✓ Hot Potatoes. http://hotpot.uvic.ca;
✓ Classtools. http://classtools.net;
✓ Testmoz. https://testmoz.com;
✓ Kubbu. http://www.kubbu.com. [2]
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Teste interactive:
Quizizz, Quizalize, TRiventy;
Teste formative:
Testmoz, Socrative,
Classtime;
Teste sumative:

Quizalize, Google Classroom,
Google Forms, Plickers;
Pregătirea calitativă a elevilor claselor a XII-a pentru examenul de BAC, este scopul
major pentru fiecare profesor de matematică. Pentru pregătirea elevilor către aceste examene se
va accesa aee.edu.md, în vederea selectării testelor de exersare și teste de BAC , clasa 12.
Integrarea eficientă a TIC în procesul predare-învățare-evaluare în liceu scoate în evidență
avantajele, orientate spre: [6]
✓ completare și suplimentare pentru explicațiile verbal;
✓ consolidare de cunoștințe și abilități;
✓ utilizare rațională a timpului didactic;
✓ provocarea motivației și amplificarea gradului de motivare cognitivă;
✓ prezentarea realității greu concepută de elevi pe cale verbal.
Tehnologiile digitale sunt eficiente dacă sunt utilizate rațional, selectate în dependență de
obiectivele educaționale urmărite, de conținut, de metodele și procedeele și de contextual
situației de instruire. Calitatea lor este dictată de corelarea și interacțiunea reușită a elementelor
participante la scenariul orei de matematică și competențele digitale ale profesorului, dar și
măiestria profesională a cadrului didactic. Lipsa sau neglijarea unei componente enumerate va
accentua apariția dezavantajelor:
✓ uniformizarea percepției fenomenelor discutate;
✓ sporirea pasivității și pierderea interesului elevului de lecție;
✓ denaturarea fenomenelor.
Concluzie:
Instruirea prin utilizarea TIC valorifică calitățile deosebite de alte medii prin învățarea
interactivă, sporirea interesului și motivării învățării, perceperea calitativă a reprezentărilor și
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interacțiunilor elementelor acestora, ce nu pot fi înțelese verbal, comunicarea diferențiată cu
fiecare elev în parte.
Tehnologiile informaționale și comunicaționale oferă profesorului posibilitatea de a furniza
informații elevilor, în același timp ei fiind cei ce se dezvoltă și asimilează cunoștințe, experiențe
noi, etc. Fiind implicat în procesul educativ, profesorul este antrenat în activitate, dezvoltându-și
competențele digitale, dar acest fenomen încurajează dezvoltarea competențelor digitale la elevi.
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EFECTELE SINDROMULUI INCAPACITĂŢII PARENTALE ASUPRA
ELEVILOR PROVENIND DIN FAMILII DEFAVORIZATE
Dumitru Mirela-Mihaela
doctorandă, anul II, Școala Doctorală ”Științe ale Educației”, UST, Chișinău
„ Există doar două moşteniri de durată pe care sperăm să le oferim copiilor noştri. Una
dintre acestea este rădăcinile, iar cealaltă, aripile.”
Goethe
Familia este considerată „nucleul instrumental fundamental al structurii sociale mai largi, în
sensul că toate celelalte instituţii depind de influenţele acesteia” [1. p. 35]. Părintele este adultul
care educă, formează, şlefuieşte şi încurajează copilul să îşi atingă potențialul maxim. În familie se
învață comportamentul individului social. Familia reprezintă aşadar primul mediu educator pentru
copil.
Oamenii sunt ființe sociale si încă de la naştere ei sunt integrați şi instruiți pentru a-şi însuşi
normele de conduită socială, limbajul dar şi tradițiile culturale. „ Educaţia familială se numeşte
acţiunea de a creşte şi a educa unul sau mai mulţi copii, desfăşurată în grupurile familiale de către
adulţi, părinţii copiilor respectivi” (2, p.84). Interacțiunile dintre copil si ceilalți membri ai familiei
sunt definitorii pentru conduita viitorului adult care va “ copia” tiparele observate la adulții din jur.
Pornind de la învățarea deprinderilor de autoservire, învățarea limbajului, a reperelor culturale
şi de tradiție şi până la formarea valorilor morale de tradiție şi până la formarea valorilor morale de
bine şi rău, însuşite prin comunicarea directă cu adultul, prin experințele din viața cotidiana, toate
aceste norme sociale se învață în familie.
Pentru un părinte, nimic nu poate lua locul unui copil şi de cele mai multe ori ei devin cel mai
bun prieten al părinților lor, și vice-versa. Familiile puternice pot face un copil să se simtă în
siguranță și să îi dea un scop în viață, și creșterea unui copil este de multe ori cea mai mândra
realizare a unui părinte.
Disciplina este necesară în permanență, scopul ei fiind în principal este acela de a-i deprinde
pe copii să se supună autorității şi să-si educe autocontrolul. Copiii pot testa limitele pe care le vei
stabili (şi cei mai mulți o fac), dar aceste restricții le sunt realmente necesare pentru a putea să
devină adulți maturi şi responsabili.
Cheia unei educații constructive o reprezintă însă timpul acordat copilului şi nu resursele
materiale. Banii nu pot substitui iubirea, atenția şi sprijinul familial. Epoca modernă pune accent pe
valorile materiale şi mai puțin pe relația afectivă.
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Psihologul și pedagogul american John Dewey [3] credea că fiecare experienţă trăită de elev
are un efect mai mare sau mai mic asupra calităţii experienţelor ulterioare, fixând o anumită
preferinţă sau aversiune şi făcând-o să acţioneze mai uşor sau mai greu, în funcţie de scop. Putem
concluziona asadar că prin trăirea experientelor de viață diverse, se formează caracterul viitorului
adult care învață astfel să reacționeze și să interacționeze social și emoțional. Adler considera că
stimulii cei mai puternici în formarea vieţii psihice a omului se formează încă de la începutul
copilăriei. (4, p.121)
Un copil crescut într-o familie cu un climat afectiv normal, cu părinți între care există o relație
de iubire, normal, cu părinți între care există o relație de iubire, sprijin şi comunicare, cu raporturi
familiale pozitive sprijin şi comunicare, cu raporturi familiale pozitive asigură condițiile necesare
pentru o dezvoltarea sigură condițiile necesare pentru o dezvoltare optimă a optimă a urmaşilor.
Stima de sine, încrederea în forțele proprii, nivelul de comunicare şi adaptare socială,
inteligența şi nivelul de comunicare şi adaptare socială, inteligența şi aptitudinile cognitive sunt
câteva dintre valorile care

se formează în funcție de experiențele familiale. Părinții care

conştientizează nevoile emoționale ale copilului şi înțeleg cum trebuie să comunice şi să îşi educe
copilul îl vor ajuta să aibă o dezvoltare îşi educe copilul îl vor ajuta să aibă o dezvoltare emoțională
sănătoasă. " Familia este o sursă de sănătate şi ordine, este un factor activ din punct de vedere
social şi spiritual." (5, p.131).
Educația parentală include toate activitățile în care părinții se angajează să crească copii
fericiți, sănătoși, care devin elevi capabili. Spre deosebire de profesori, ai căror influența asupra
copilului este relativ limitată, părinții își mențin un angajament pe tot parcursul vieții cu copiii lor.
Activitățile care susțin acest tip de implicare oferă informații pentru părinți despre dezvoltarea
copilului, sănătate, siguranță sau acasă condiții care pot susține învățarea elevilor.
Studiile au arătat că în rândul copiilor mici provenind din medii defavorizate au fost
înregistrate rezultate şcolare mai scăzute comparativ cu cele ale altor elevi. Totodată, aceşti copii
sunt mai predispuşi la probleme de sănătate mintală, au o stare de sănătate dar şi emoțională slabă,
dificultăți in promovarea şcolara şi probleme de angajare la maturitate.
Familia defavorizată. Sărăcia, afecțiunile medicale și în special cele psihiatrice, vârsta
fragedă a părinților, lipsa de maturitate, absența modelelor de parentalitate sau familia
monoparentală sunt câteva dintre caracteristicile familiilor defavorizate. Aceste situații împiedică
părintii să îşi crească în mod corespunzător copilul, să îi ofere afecțiunea, educația şi atenția de care
are nevoie. Părintele care nu se preocupă de bunăstarea psihică şi socială a copilului va influența
negativ dezvoltarea acestuia. Rowntree definea familia defavorizată ca fiind acele persoane care „au
un trai considerabil mai rău decât majoritatea populației - un nivel mare de privare care nu este
conform cu standardele de viață de care se bucură, în general, majoritatea populației într-una dintre
95

țările cele mai bogate din lume” (6. p.203).
Familia defavorizată are un impact negativ asupra membrilor săi și asupra dezvoltării
copilului (7, p.83). Studiile au demonstrat că stresul cronic asociat cu sărăcia afectează capacitatea
parentală a unui adult (8, p.23) Studiile au demonstrat că acei copii care trăiesc în familii cu venituri
mici sunt de trei ori mai predispuşi să aibă probleme de sănătate mintală decât colegii lor mai
bogați. Astfel, copiii care cresc în sărăcie sunt mai predispuși să aibă dificultăți de învățare și
întârzieri de dezvoltare (9. p.52).
Semnele care arată o dezvoltare emoțională slabă sunt:
-

o atenție de scurtă durată,

-

lipsa de interacțiune socială,

-

comportamentul agresiv,

-

timiditate,

-

deficiențe cognitive,

-

apatic, lipsit de reacție şi de inițiativă,

-

vorbire întârziată sau abilități de comunicare şi limbaj slabe

-

performațe intelectuale slabe.

O parte dintre efectele negative ale acestor lipsuri pot fi înlăturate prin antrenarea copilului în
programe consiliere si de susținere a familiei (10, p.145-147). Din păcate, instituțiile care protejează
drepturile sociale ale familiei dar și unitățile de învățământ întâmpină dificultăți în colaborarea cu
aceste familii din medii defavorizate.
Educația parentală cuprinde totalitatea acțiunilor întreprinse de părinți în vederea creşterii
unor copii sănătoși, echilibrați emoțional care vor deveni elevi capabili. În timp ce un profesor
exercită o influență limitată temporal asupra copilului, părinții sunt cei care vor dezvolta un
angajament pentru copii lor care se va manifesta pe tot parcursul întregii vieții. Prin activitățile pe
care le derulează împreuna părinții contribuie la dezvoltarea copilului din punct de vedere social, al
sănătatii, al sentimentului de siguranță si confort, de stabilitate emoțională şi încredere în forțele
proprii.
Capacitatea parentală, competența şi eficiența unui părinte se îmbunătațesc cu

ajutorul

educației parentale. Instrumentele necesare unei comunicări eficiente între părinti şi copii are ca
efect o relație de afecțiune mai puternică, respect şi înțelegere reciprocă.
Specialistii Barber, Stolz si Olsen consideră că relația părinte-copil are doua componente
fundamentale:
- o componentă de susținere, afectivitate, afecțiune şi implicare
- o componentă de control, stabilire a limitelor, supaveghere şi monitorizare
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Amato si Fowler sunt de părere că copiii au cele mai bune rezultate atunci când părinții îi
sustin, petrec timp de calitate cu ei, evită pedepsele dure şi pun mare accent pe comunicare.
Educația cu privire la parenting, oferă părintilor metodele şi mijloacele eficiente prin care îşi
pot disciplina, înțelege şi iubi copiii. Preocuparea pentru această ştiință s-a dezvoltat tot mai mult în
ultima perioadă când au aparut o serie de organizaţii care oferă consiliere individuală și de grup a
părinților, deoarece este cea mai eficientă abordare atunci când se construiesc abilități care
accentuează conexiunile sociale și capacitatea părinților de a accesa suporturi sociale. O metoda de
succes folosită în consilierea familiilor care întâmpină probleme în exercitarea funcţiei sale
educative o reprezinta consilierea si abordarea individuală. Totodata pot fi parcurse o serie de
cursuri si ateliere de lucru, coaching, vizite la domiciliu, lecturarea unor carti, bloguri sau articole
scrise de profesionisti calificati.
Consilierea este definita ca fiind “folosirea pricepută și principială a relației interpersonale
pentru a facilita autocunoașterea, acceptarea emoțională și maturizarea, dezvoltarea optimă a
resurselor personale (11, p. 43 ). Consilierea urmăreşte identificarea unor soluții pentru a depaşi o
stare de criză majoră. În funcție de problemele specifice cu care se confruntă familia se analizează
diferitele metode de intervenție, introspecție şi îmbunătățire a relațiilor cu ceilalți indivizi.
Cercetările au demonstrat ca implicarea părinților în învățarea copiilor lor conduce la
obținerea unor rezultate sociale şi educaționale mai bune. Rolul consilierului, al profesorului sau al
asistentului social este de a explica părinților importanța cititului, a încuraja interacțiunile zilnice cu
copilul şi a comununicării tuturor trăirilor interioare ajută foarte mult familia să dezvolte relatii
armonioase şi stimulatoare.
Succesul în educaţie nu înseamnă numai inteligenţă ci şi capacitatea de a utiliza în mod
eficient resursele şi cunoştinţele deţinute. Un rol important îl au şi trăsăturile de caracter şi
personalitatea individului. Aşadar, atitudinile pozitive ale familiei în perioada preşcolară şi creșterea
conștientă a copiilor lor se transformă într-un succes durabil în perioada școlară. Dimpotrivă, se știe
că copiii cu probleme au eșuat în viața școlară. Copiii cu tulburări de personalitate și comportament
pot avea probleme de adaptare atunci când încep școala.
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METODE DE ACTIVIZARE A LICEENILOR ÎN CADRUL
PROCESULUI DE EVALUARE FORMATIVĂ
LA LECȚIILE DE GEOGRAFIE
Fiodorciuc Daniela
doctorandă, anul II, Școlala Doctorală ”Științe ale Educației”, UST, Chișinău
prof., grad didactic superior, Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca
Rezumat. În activitatea didactică profesorul acţionează prin intermediul unor metode de predareînvăţare-evaluare. Iar în perioada modernă profesorii tind să aplice metode interactive, dinamice
de evaluare, care captează atenția și interesul elevilor pentru propria învățare și totodată creşte
capaciatea şi eficiența învăţământului. Utilizând metode activizante în evaluare, se pot obţine
diferenţe esenţiale în pregătirea și rezultatele elevilor.
Cuvinte cheie: metodă, metode interactive, evaluare formativă.

METHODS OF ACTIVATING HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE FORMATIVE
ASSESSMENT PROCESS AT GEOGRAPHY LESSONS
Abstract. In the didactic activity the teacher acts through teaching-learning-evaluation methods.
And in the modern period, teachers tend to apply interactive, dynamic assessment methods, which
capture students' attention and interest in their own learning and at the same time increase the
capacity and efficiency of teaching. Using activating methods in assessment, can be obtained
essential differences in student preparation and results.
Keywords: method, interactive methods, formative assessment.
Din punct de vedere etimologic termenul metodă provine din grecescul „methodos” (odoscale, drum, metha-spre), ce semnifică drumul, calea de urmat pentru atingerea unui scop, modul de
căutare, de descoperire a adevărului sau „o cale pe care profesorul

o parcurge pentru a da

posibilitatea elevilor săi să găsească ei singuri, adeseori, calea proprie de urmat în procesul
învățării”. [3, apud, pag.324]
Metodele activizante sunt acele metode care contribuie la implicarea activă a elevilor în
cadrul lecției, care dezvoltă logica, imaginația, înțelegerea, memoria, care stimulează și creează
relații de colaborare, de încredere și respect reciproc și care cresc interesul și curiozitatea față de
lecție.
Metodele interactive de evaluare formativă, utilizate la lecțiile de geografie, au următoarele
avantaje:
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•

Evaluarea nu se bazează numai pe conţinuturi, dar şi pe abilităţi, astfel elevii își descoperă
propriile capacități și abilități, precum și limitele lor;

•

Stimularea efortului elevului

independent, dar și dependent de ceilalți în rezolvarea

sarcinilor,
•

Stimularea imaginaţiei, interesului și motivației față de disciplină;

•

Stimularea participării active și a responsabilității;

•

Dezvoltarea gâdirii critice, a inteligenților multiple, a creativității, a capacității de a lua
decizii;

•

Eliminarea blocajului emoțional;

•

Dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare şi interevaluare;

•

Principiile şi strategiile constructiviste susţin evaluarea pentru învățare;

•

Implicarea elevul, care devine partener al cadrului didactic în actul de evaluare;

•

Formarea deprinderilor practice, abilităţilor de comunicare, stimularea conexiunile logice;

•

Îmcurajarea spiritului de echipă, reduce factorul stres.
Aplicarea metodelor interactive solicită timp, diversitate de idei, angajare în acţiune,

descoperirea unor noi valori, responsabilitate didactică, încredere în rezultatele ce se vor obţine, dar
şi în capacitatea personală a cadrului didactic de a le aplica creator pentru eficientizarea procesului
evaluativ. Evaluarea formativă prin utilizarea metodelor activizante este un mijloc important prin
care pot fi ameliorate practicile educative și formarea elevilor. În această ordine de idei, Radu I.T
afirma că „evaluarea trebuie să verifice și, în acelaș timp, să permită elevului să-și reprezinte nu
numai produsul final care se așteaptă de la el, ci să conștientizeze și procedurile pe care le utilizează
pentru a manifesta starea competenței la momentul verificării” [4, pag.127]. Astfel elevul devine
subiect al propriei formări, participând activ, dinamic în cadrul procesului evaluativ.
În învăţământul liceal sunt utilizate o multitudine de metode moderne activizante de evaluare
formativă, însoţite de tehnici specifice şi resurse materiale, dintre care amintim:
Explozia stelară este o metodă de stimulare a creativităţii, o modalitate de relaxare a elevilor
şi se bazează pe formularea de cât mai multe întrebări despre un subiect sau un concept sau pentru
rezolvarea de noi probleme şi noi descoperiri. Astfel, putem desena o stea cu cinci colțuri pe tablă.
(Figura 1) În mijloc scrim subiectul, tema abordată, iar în colțuri întrebările propuse, de exemplu:
Ce?, Unde?, Când?, De ce?, Cum?, Care?, Cine?, Prin ce?, etc.
Exemplu: Subiectul este Evoluția numerică și mișcarea naturală a populației, clasa a XI-a. Pe tablă
se deseană o stea. Elevii formulează întrebări pe care le acordă colegilor-evaluare reciprocă.
1. Când au fost înregistrate cele mai înalte ritmuri de creștere a populației mondiale?
2. Care sunt cauzele unei explozii demografice?
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3. Ce reprezintă natalitatea?
4. Prin ce se caracterizează tipul tradițional de reproducere a populației?
5. Cum se desfășoară politica demografică în China?

Figura 1 .Metoda explozia stelară
Cubul este o metodă activizantă prin care un subiect al lecției este consolidat și evaluat din
mai multe perspective. Pe fețele cubului sunt scrise instrucţiuni pe care elevii trebuie să le urmeze
în activitatea de gândire. Pe fiecare faţă a cubului este scrisă câte una din următoarele instrucţiuni,
operații intelectuale: Descrie! Compară! Asociază! Analizează! Aplică! Argumentează! Procesele
de gândire implicate sunt asemănătoare cu cele specificate în taxonomia lui B. Bloom.
Tehnica Cubul poate fi utilizat ca algoritm de actualizare a informațiilor sau de sistematizare a
cunoștințelor studiate. În procesul de evaluare prin metoda cubului este important de oferit un
feedback din partea profesorului pentru o învățare eficientă și corectă.
Exemplu: Pe fiecare față a cubului este scris câte o sarcină. În caiet elevii răspund la fiecare sarcină,
apoi răspund oral. Dacă este necesar pot fi completați de colegi. Subiectul este Hidrosfera, clasa a
X-a:
1. Descrie – cum se manifestă mișcările ritmice în apele oceanice și marine?
2. Compară – tipurile de mări clasificate după regimul hidric și așezarea geografică?
3. Asociază – cu ce poate fi asociat forma unui estuar și liman?
4. Analizează – care sun proprietăție chimice și proprietățile fizice ale apelor oceanice și
marine?
5. Aplică – cunoștințele acumulate și explică proviniența denumirilor mărilor: marea Roșie,
Marea Neagră, Marea Galbenă, Marea Albă?
6. Argumentează – importanța lacurilor în natură și în viața omului?
Metoda RAI.

Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor răspunde – aruncă –

interoghează. Se desfăşoară în scopuri constatativ-ameliorative şi nu în vederea sancţionării prin
notă sau calificativ. Este o metodă de evaluare activizantă, care cere elevilor atenție, concentrare,
creativitate și corectitudine în formularea întrebărilor. Totodată, este o metodă de evaluare
reciprocă.
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Exemplu: Subiectul este Structura internă a Pământului, clasa a X-a. Profesorul acordă prima
întrebare și aruncă un obiect (o minge, un măr, etc) unui elev care va răspunde. Elevul respectiv
formulează o altă întrebare și aruncă obiectul unui alt elev care urmează să răspundă. Metoda poate
fo repetată de mai multe ori. Astfel, elevii liceeni pot formula următoarele întrebări: Ce reprezintă
astenosfera?; Care sunt straturile interne ale Pământului?; De ce mantaua superioară mai este
cunoscută sub numele de învelișul sima?; Până la ce adâncime se extinde nucleul extern?, etc.
Cvintetul (Cinquain) semnifică o poezie cu cinci versuri, este o tehnică de elaborare a
textului propriu. Se pornește de la un subiect propus spre discutare, care să se reflecte într-un singur
cuvânt-cheie scris pe primul rând. Pe al doilea rând se scriu două adjective care să determine
cuvântul cheie. Pe al treilea rând se scriu verbe la gerunziu, predicate ale substantivului-subiect. Pe
al patrulea rând se scriu 4 cuvinte semnificative cu referire la subiect, care încheagă imaginea
generală. Pe ultimul rând, se scrie un singur cuvânt-sinteză, un substantiv echivalent cu primul, care
să conțină întreaga semnificație a mesajelor transmise prin celelalte versuri. (Figura 2)

Figura 2. Aplicarea metodei Cvintetul
Este esențial ca elevul care scrie poezia de cinci versuri să respecte structura acestui text, dar
și să-și cultive creativitatea. Prin metoda Cvintetul se dezvoltă competențele de comunicare și,
totodată, prezentarea prin poezie a proceselor și fenomenelor geografice permite analiza lor din noi
perspective. În variantă clasică, Cvintetul poate fi utilizat pentru definirea conceptelor, a noțiunilor,
a termenilor, etc., pentru exprimarea opiniei într-o discuție.
Exemplu: Subiectul este Mediul geografic. Structură și organizare, clasa a XII-a. Fiecare
elev scrie timp de 3 minute poezia, apoi o prezintă clasei.
Mediul antropic,
Modificat, schimbat,
Construind, defrișând, cultivând,
Cu stadiu avansat de implicare a omului,
Oraș
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Diagrama Venn este o metodă interactivă, de fixare, consolidare şi evaluare a cunoştinţelor.
Diagrama Venn este formată din două cercuri care se suprapun parţial. În spaţiul care intersectează
cele două cercuri se aşează, desenează sau scrie asemănările dintre două obiecte, idei, concepte, iar
în cele două cercuri se aşează aspectele specifice ale acestora. Elementele care pot fi comparabile
sunt:
•

concepte (banchiză/aisberg; dune/hamade; vale glaciară/vale fluvială, etc),

•

unități hidrografice (marea Albă/Marea Neagră; Oceanul Pacific/Oceanul Atlantic, lacul
Tanganika/lacul Ursu, etc),

•

unități de relief (Munții Ural/Munții Caucaz;

Munții Sudeți/Munții Harghita; Câmpia

Caspică/Câmpia Amazonului, etc.),
•

procese geografice (rift/subducție; alunecări de teren/rostogoliri; eroziune/coraziune, etc.).
Am utilizat această metodă pentru fixarea şi evaluarea cunoştinţelor elevilor liceeni la

geografie.
Exemplu: Subiectul este Relieful eolian, clasa a X-a. Elevii au realizat o diagramă în care au
evidenţiat asemănările şi deosebirile existente între dune și hamade. (Figura 3)

Dune
Transport și acumulare

Hamade
Relief eolian

Movile de formă asimetrică Factorul vânt
Deșert

Deflație
Sfărâmături de roci și
blocuri dezagregate

Figura 3. Diagrama Venn
Tehnica bula dublă grupează asemănările şi deosebirile dintre două obiecte, procese,
fenomene, idei, concepte. Bula dublă este prezentată grafic prin două cercuri mari în care se aşează
imaginea care denumeşte subiectul. De cele două cercuri mari se află relaţionate prin linii alte
cercuri mici situate între cercurile mari în care se specifică asemănările, iar în cercurile exterioare se
specifică caracteristicile fiecărui termen, particularităţile sau deosebirile.
Exemplu: Subiectul este Mediile geografice, clasa a X-a. (Figura 4)
Metodele activizante de evaluare formativă pot lua forma platformelor online. Dintre care
putem aminti Kahoot, Quizizz, Padlet, etc. Prin folosirea acestora, elevii răspund la întrebări online,
folosind în același timp și telefonul personal. Întrebările sunt create de profesor, iar elevii au un
anumit timp la dispoziție pentru a răspunde la ele. Ca urmare la elevi crește interesul față de tema
studiată, se dezvoltă spiritul competitiv, elevii participă activ în procesul de evaluare. Radu I.T
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menționa că „introducerea unor inovații în evaluare,…, demonstrează cum aceasta poate să
transforme elevul în subiect al propriei sale formări” [4, pag.126]

Savană

Între 30 -40
lat. N și S
0

0

Maquis
Gariga
Badland

Două
anotimpuri

Mediul
subecuatorial

Mediul
subtropical

Medii
calde

Vara cald,
ploios

Între 50-200
lat. N și S

Vara cald,
uscat

Figura 4. Tehnica Bula dublă
În conluzie, putem conchide că, metodele de activizare au tendinţa să facă din elev un actor,
un participant activ în procesul evaluării formative, pregătit să-şi însuşească cunoştinţele pe calea
activităţii proprii, a unei angajări optime a gândirii, a mobilizării tuturor funcţiilor intelectuale şi
energiilor emoţional–motivaţionale. Sarcina profesorului este nu de a evalua pur si simplu nişte
cunoştinte și de a le aprecia cu note, ci de a insufla elevilor săi dorinţa şi posibilitatea de a le
dobândi, pe cât este cu putinţă, prin ei înşişi, și că evaluarea se realizează pentru învățare. Aplicând
metodele interactive de evaluare formativă, lecțiile de geografie devin mult mai atractive.
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Rezumat: Counseling symbolizes an activity that aims to model the behavioral actions of the
counseled person in a given situation or, in general, in his life and daily activity.
Educational counseling uses methods, techniques and procedures that shape the personality of the
student in a different and creative way, restructures his ideas, feelings, feelings and behavior.
Through this activity, the student must be aware that his potential has a multipurpose character that
can be permanently adapted and developed to social requirements. It is very important to adapt the
method used to the objectives pursued and the way in which students respect the rules of
communication, collaboration and teamwork.
Counseling is the skillful and principled use of the interpersonal relationship to facilitate selfknowledge, emotional acceptance and maturation, optimal development of personal resources.
Keywords: Training, teamwork, educational counseling, active methods, student counselling.
Cuvinte cheie: formare profesională, muncă în echipă, consiliere educațională, munca în echipă,
consilierea studenților.
Consilierea simbolizează o activitate prin care se vizează modelarea acțiunilor
comportamentale ale persoanei consiliate într-o situaţie dată sau, în general, în viaţă şi activitatea sa
cotidiană.
Constatările empirice și cercetările științifice converg spre ideea potrivit căreia formarea și
dezvoltarea personalității umane este un proces deosebit de complex care presupune activități
specifice de educație și consiliere educațională desfășurate pe parcursul întregii vieți.
Consilierea educaţională foloseşte metode, tehnici şi procedee care modelează personalitatea
şcolarului în mod diferit şi creativ, restructurează ideile, trăirile, sentimentele şi comportamentului
acestuia. Prin intermediul acestei activităţii, studentul trebuie să conştientizeze că potenţialul lui are
un caracter polivalent ce poate fi permanent adaptat şi dezvoltat la cerinţele sociale. Foarte
important este adaptarea metodei folosite la obiectivele urmărite şi modul în care elevii respectă
regulile de comunicare, colaborare şi munca în echipă.
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Termenul de consiliere semnifică un proces de sfătuire, îndrumare, povățuire; acțiunea de a
consilia și rezultatul ei. Verbul a consilia își are originea în limba franceză – conseil, în latină –
consiliaruis și în engleză - counsel și înseamnă a sfătui și a îndruma pe cineva.
Conform Dicționarului explicativ al limbii române [3. Pag 47], a consilia înseamnă a oferi
sprijin și consultanță în rezolvarea anumitor probleme, a asista anumite persoane în soluționarea
problemelor, a îndruma, a ghida.
Consilierea este utilizarea pricepută și principială a relației interpersonale pentru a facilita
autocunoașterea, acceptarea emoțională și maturizarea, dezvoltarea optimă a resurselor personale.
Scopul general este acela de a furniza ocazia de a lucra în direcția unei vieți mai satisfăcătoare și
pline de resurse. Relațiile de consiliere variază în funcție de cerere, dar pot fi centrate pe aspecte ale
dezvoltării, pe formularea și rezolvarea unor probleme specifice, luarea de decizii, controlul stărilor
de criză, dezvoltarea unui insight personal, pe lucrul asupra trăirilor afective sau a conflictelor
interne, ori pe îmbunătățirea relațiilor cu ceilalți.
În accepțiunea lui C. H. Patterson [7. pag 183], consilierea reprezintă un proces care implică o
relaţie interpersonală între consilier şi unul sau mai mulţi clienţi cu care el foloseşte metode
pedagogice și psihologice bazate pe cunoaşterea și valorificarea sistematică a personalităţii umane,
în încercarea de a îmbunătăţi ,,sănătatea mintală” și condițiile de viață a acestora .
Cercetătorii din domeniul consilierii și psihoterapiei, menționează că consilierea reprezintă un
proces psihologic prin care un profesionist ajută o persoană, relativ normală, să exploreze, să
înțeleagă și să accepte o conduită astfel, încât să poată face viitoare alegeri comportamentale,
inclusiv este un proces de acordare a asistenței persoanelor normale care doresc să-și atingă
obiectivele și să funcționeze mai eficient.
Cocoradă [1. pag 7] definește consilierea ca pe o arie de servicii oferite unui individ sau unui
grup de indivizi, care includ observarea, informarea, orientarea, sfătuirea, ghidarea pentru a-şi
rezolva problemele sau pentru a-şi planifica viitorul.
O definiţie explicită privind consilierea o aflăm în lucrările cercetătorului român Gh. Tomşa
[6. pag 14]. Astfel, autorul susține că în sens larg consilierea reprezintă o acţiune complexă, prin
care se urmăreşte sugerarea modului de a proceda sau a modului de comportare, ce trebuie să fie
adoptat într-o situaţie dată sau, în general, în viaţa cotidiană şi activitatea educațională
Situațiile întâlnite în zona de dificultate cotidiană a persoanei în care există probleme de
adaptare la realitățile vieții de tip comunicativ și relațional-extern sau probleme de echilibru
psihologic intern, necesită o anumită conduită de la om. Deseori persoanele, adulții, copiii și
adolescenții simt acut necesitatea într-o intervenție de tipul consilierii, ghidării, învățării unor
strategii de depășire a dificultăților apărute. Pentru a clarifica esența consilierii și a nu permite
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substituirea conceptului vizat cu cel de psihoterapie, urmează să delimităm specificul acestora prin a
aborda relația dintre psihoterapie și consiliere și a evidenția asemănările și deosebirile.
Întrucât, consilierea studenților presupune realizarea unor schimbări conștiente în sfera
cognitiv-comportamentală, precum și în cea atitudinală a acestora, prin antrenarea lor în activități
educațional-formative, care vor asigura achiziționarea noilor cunoștințe și consolidarea
competențelor parentale de a face față problemelor vieții, pentru a dobândi abilități necesare de
îngrijire, educație, relaționare cu copiii și membrii adulți în viața familială și personală, aceasta
necesită o axare pe auto/dezvoltare, auto/perfecționare și prevenție.
Cât privește consilierea studenților, acesta poate fi orientat și ajutat nu numai în direcția
optimizării comunicării interpersonale, a conduitei, ci și în direcția sporirii însușitei, a ghidării în
desfășurarea cu succes a carierei școlare. Prin urmare, analiza definițiilor expuse permite să
observăm că în procesul de consiliere se urmărește declanșarea unor schimbări în cognițiile,
atitudinea și comportamentul adulților, dar și cel al copiilor.
Valoarea și eficiența strategiilor folosite de către specialist în acest scop, depind atât de
intențiile persoanelor ce necesită suport, cât şi de pregătirea, orientarea teoretică și praxiologică a
consilierului. Indiferent de natura problemelor percepute de beneficiar, strategiile adoptate de
consilier nu trebuie să se refere doar la sfaturi şi recomandări, ci trebuie să urmărească faptul de a
oferi sprijin persoanei consiliate, pentru ca ea să se adapteze mai eficient la realitatea în care
trăieşte, și să depună efort pentru a se cunoaște mai bine și a se autoeduca/autoperfecționa
permanent. În continuare vom oferi o sinteză a abordărilor evolutive a conceptului de consiliere la
general și de consiliere educațională în special, selectate din literatura de specialitate.
Consilierea este o cale de a relaţiona și de a răspunde unei alte persoane astfel, încât
beneficiarul să fie ajutat a-şi explora gândurile, emoţiile și comportamentul, pentru a câştiga o
înţelegere de sine mai clară şi apoi a învăţa să găsească şi să utilizeze părţile sale mai tari pentru a-și
forma abilități de confruntare cu viaţa mai eficient, luând decizii adecvate sau acţionând
corespunzător .
În accepțiunea lui I. Al. Dumitru [5. pag 16] consilierea psihopedagogică este un demers
educațional formativ specific. Sarcina esențială a consilierului educațional nu este aceea de a
instrui, ci, mai degrabă, de a sprijini oamenii pentru a se ajuta singuri să-și rezolve problemele și ași
asigura dezvoltarea propriei personalități.
Dafinoiu [4. pag 20] menționează că consilierea orientează asupra proceselor de dezvoltare și
facilitare, abordând o atitudine suportivă . În aceeiași ordine de idei, cercetătoarea Larisa Cuznețov
[2. pag 6-7] susține că consilierea psihopedagogică/educațională a familiei include valorificarea
dimensiunii psihologice și celei pedagogice/educaționale într-o perspectivă umanistă de centrare pe
108

părinți și copii pentru a le acorda acestora sprijin, ajutor și îndrumare pentru funcționarea adaptativinovativă optimă a personalității lor.
Bineînțeles că activitatea educațională este determinată de o varietate de condiții și factori de
natură psihologică și pedagogică, implicați în procesul de formare și dezvoltare a personalității
omului, care, îmbinându-se într-un anumit mod, crează posibilități de eficientizare a educației,
instruirii și autoperfecționării personale. Acceptând și dezvoltând ideile analizate și reeșind din
sinteza efectuată, ținem să specificăm că consilierea educațională presupune trei condiții de bază. O
primă condiție depinde de tipul de persoane cărora li se adresează consilierea. Consilierea
desfășurată în școală/liceu vizează persoanele normale ce nu au tulburări psihice sau de
personalitate, deficiențe intelectuale, ci doar atestă anumite probleme de adaptare, unele devianțe
comportamentale, dificultăți de comunicare și relaționare în mediul școlar și/sau familial; se află
într-o situație de criză (de vârstă sau provocată de problemele existențiale).
Totodată, consilierea educațională/psihopedagogică facilitează, prin demersurile pe care le
presupune, apariția unor noi cogniții, atitudini și comportamente eficiente. Ea ajută părinții și copiii
să facă față factorilor stresanți și sarcinilor complicate ale vieții cotidiene și astfel să optimizeze
calitatea vieții lor și a relațiilor interpersonale. O a doua condiție de bază este dată de faptul că
asistența pe care o oferă consilierul are la bază un model educațional și unul al dezvoltării și nu un
model clinic și curativ.
Consilierul își propune să familiarizeze persoana sa grupul consiliat cu strategii noi
comportamentale, să valorifice potențialul existent, asigurând un nivel optim de dezvoltare și
funcționare în societate.
Preocuparea pentru prevenția problemelor ce pot împiedica dezvoltarea și funcționarea
armonioasă a persoanei reprezintă o a treia condiție importantă a consilierii. Acțiunea de prevenție
constă în identificarea situațiilor complicate, din timp și a grupurilor de risc, înainte ca acestea să
aibă un impact negativ, declanșând "crize" personale sau de grup .
Stabilirea și precizarea caracteristicilor definitorii ale consilierii și a condițiilor de bază a
acesteia, a permis să observăm că procesul consilierii pune accent pe activitatea psihopedagogică de
prevenire a tulburărilor emoționale și comportamentale; pe activități de dezvoltare personală și de
rezolvare a variatelor probleme (cotidiene, familiale și școlare); pe remediere și depășire a situațiilor
de criză. De fapt, conform nivelului de gravitate, problemele cu un grad relativ redus al
complexității fac obiectul consilierii, iar cele parvenite din cauza unor tulburări psihice reprezintă
obiectul psihoterapiei.
Al. Dumitru [5. pag 13] definește consilierea psihologică drept un tip de intervenție prin care
se urmărește un mod de a proceda, un model de comportament ce trebuie adoptat într-o situație dată
sau, în general, în viața și activitatea cotidiană. Ea se adresează persoanelor normale, sănătoase
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psihic, aflate uneori în dificultate, pe care consilierul le ajută să-și conștientizeze disponibilitățile și
să le valorifice pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă, trăind o viață plină de sens,
confortabilă din punct de vedere psihologic.
Consilierea psihologică este relativ limitată, în măsura în care consilierul ajută atât părinții,
cât și preadolescenții să vadă mai clar și să depășească problemele, mai mult sau mai puţin
complicate, care au apărut în cadrul relațiilor interpersonale şi să decidă pentru a elabora și aplica o
strategie de armonizare a lor. Aceste probleme ce apar la nivelul interpersonal pot conduce la
perceperea necesității unui sprijin sub formă de consiliere, ce presupune un sfat optim însoțit de
procedee atât psihologice (testare, observație etc.) cât și pedagogice, de formare.
Anume de aceea ținem să menționăm că, dacă chiar realizăm o consiliere psihologică,
valorificăm neapărat și un șir de acțiuni cu caracter educativ/formativ. Evident, că starea de bine și
confort general este asigurată de armonia din sfera cognitivă, și atitudinală, de valorile și
convingerile promovate în familie, de trăirea emoțională a evenimentelor și manifestărilor
comportamentale ce conferă atât părinților cât și preadolescenților siguranță și încredere în sine. În
realitate, este foarte dificil să delimităm și să despărțim consilierea psihologică de cea educațională.
Consilierea educațională are ca scop restabilirea priorităților valorice ale persoanei, pentru ca ea să
funcționeze mai eficient în viața cotidiană, să stabilească relații pozitive cu cei din jur și cu propriii
copii/preadolescenți, trăind o viață plină de sens, confortabilă din punct de vedere psihologic și
educațional/pedagogic.
Un alt cercetător D. Tudoran [8. pag 18], definește consilierea educațională drept o activitate
care oferă asistență persoanelor aflate în impas, conflict decizional sau pentru testarea lor privind
abilitățile de adaptare la diverse situații și medii, impunând un anumit nivel de pregătire pentru a
face față situației. Astfel, consilierul și acțiunile sale sunt axate pe susținerea persoanei, a familiei
pentru ca aceasta să funcționeze mai eficient în viața cotidiană și să întrețină relații pozitive cu
copiii, inclusiv cu adolescenții, dezvoltând un sistem coerent de scopuri și interacțiuni pentru
ameliorarea cumunicării și depășirea anxietății cu care se confruntă adolescenții la această etapă de
vârstă, diminuând stresul pe care îl suportă.
Activitățile de consiliere educațională presupun un demers educațional-formativ, axat pe
valorificarea

capacităților

și

disponibilităților

individuale

ale

persoanei.

Consilierea

psihopedagogică este menită să faciliteze învățarea de către fiecare persoană a unor deprinderi și
abilități care i-ar permite adaptarea permanentă la solicitările realității.
Consilierea educațională are un rol esențial în dezvoltarea și menținerea stării de bine în
interiorul familiei, armonizând relațiile dintre membrii acesteia. În aceeaşi ordine de idei,
consilierea educațională are drept obiectiv dezvoltarea unui sistem coerent de scopuri în viaţă şi
consolidarea comportamentului pozitiv intenţionat.
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Autorul consideră că o persoană orientată spre un scop este capabilă sa pună în acţiune
modele alternative de comportament, să abordeze problemele de viaţă din perspective diferite, dar
fără a se cantona rigid în anumite soluţii prefabricate.
Așadar, consilierea educațională/psihopedagogică este un tip de consiliere care are în același
timp, obiective de natură psihologică și pedagogică, urmărește asigurarea funcționării optime a
persoanei prin oferirea unui model psihoeducațional al formării și dezvoltării personalității umane și
realizarea unor schimbări evolutiv-importante în comportamentul individului.
În concluzie, după cum putem observa, procesul de consiliere educațională declanșează
schimbări voluntare la nivel de cogniții, la nivel atitudinal şi comportamental, astfel încât persoana
sau grupul familial să fie în stare să funcţioneze optim din punct de vedere psihosocial.
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Abstract: Metacognition is the ability to reflect on one's own impulses, sensations, perceptions,
thoughts and actions. Beyond being a mere manifestation of oneself, it requires a new approach to
21st century education. Neglected by theorists and then by education practitioners, who believe that
most students have the natural skill to learn from the moment they enter the school area until the
end of high school, the teaching of metacognition, despite the recent years research, is still to be
expected. Because it aims to improve the aspects related to learning, metacognition leads the
individual to become aware of his neuronal life with all the implications that converge from it. The
orchestration of metacognitive processes at the individual and social level will be able to generate
that transformation, that “reform of the reform” in the education of this century beset by the
transition of economic, social and educational globalization. To create inequity in the educational
system is to leave metacognition out of the school space, it means to neglect teaching “with and for
metacognition”.
Keywords: learning, metacognition, skills, knowledge

Introducere
O importantă contribuție la studiul și dezvoltarea conceptului de metacogniție, l-a avut
psihologul John Flavell care a descoperit abilitatea individului uman de a gândi la propria gândire,
creionând o terminologie specifică în acest sens. Semantica termenului pornește dinspre sine,
dinspre puterea înțelegerii gândului în întreaga sa structură și funcționalitate. Nu există limite pentru
mintea umană. În acest „izvor nesecat de vise” se includ toate trăirile cognitive, toate percepțiile,
emoția și acțiunea. Labirintul mental pe care îl pătrundem și ajungem să îi înțelegem ascensiunea
prin devenire metacognitivă, reprezintă condiția spre performanță și cunoaștere a elevului aflat în
formare, dar și a adultului de mai târziu.
Nimic nu este mai util omenirii decât a cunoaște legile care stau la baza formării
metacognitive. De aceea, studiul ultimelor decenii s-a concentrat spre identificarea elementelor care
concentrează superlativitatea fenomenului metacognitiv. Responsabilitatea obiectivă a formării
metacognitive o are societatea în amsamblul ei, la care evident se alătură societatea școlară, mediul
academic programat să ofere bazele unei noi „porniri” didactice cu majore implicații în
funcționalitatea socială, în performanță și inovație.
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„Ființa cunoașterii” sau metacogniția face referire la trei categorii de cunoștințe: cunoștințele
despre propriul EU, cunoștințele despre strategii și cunoștințele despre implementarea și
întrebuințarea strategiilor în comportamentul individual. Aceste cunoștințe implică la rândul lor trei
acțiuni: planificare, conștientizarea înțelegerii și evaluarea întregului.
Reglementarea metacognitivă are ca scop îndrumarea educabililor astfel încât aceștia să fie
capabili de o învățare autodirijată, autodeterminată și conștientă, să devină responsabilii propriilor
sentimente, acțiuni și gânduri care să conducă ulterior spre comportamente productive și pozitive în
special, în învățare.
O perspectivă istorică asupra metacogniției
Metacogniția reprezintă o caracteristică fundamentală a cunoașterii umane. Sub umbrela
acestui concept se găsesc domenii de cunoaștere vaste cu implicații majore în dezvoltarea rațiunii
sănătoase, care să stimuleze multitudinea de perspective ale gândirii și care să contureze un
comportament autodirijat, un ins conștient de sine și de lumea exterioară.
Apariția acestui fenomen are rădăcini temporale străvechi, care pornesc de la Antichitate,
străbat Evul Mediu și ajung cu mare răsunet în Lumea Contemporană. Dacă ne raportăm la
Antichitate, cel care identifică metacogniția este Socrate care rezumă „gândirea despre gândire”
prin sintagma: „Știu ceea ce nu știu”. Conștient de puterea gândului la gând, de capacitatea
individului de a dezvolta o viață a minții capabilă de introspecție, de conexiuni intrinseci menite să
structureze modul în care ne comportăm în raport cu sinele, dar și cu ceilalți participanți la viața
socială, Socrate reușește să pună bazele filozofice ale metacogniției, care va fi preluată și dezbătută
cu mare răsunet de psihologii secolului al XIX-lea.
În anul 1910, John Dewey publică lucrarea „How we think” („Cum gândim”) încercând să
dezlege trăirile unui gând și să decodifice problematica antrenării gândirii. Acesta precizează în
scrierea sa cât de greu de definit este conceptul de gândire, dar și cât de multe implicații are aceasta
în asigurarea înțelegerii și cunoașterii naturii umane.
Cercetând memoria, Hurt (1965) trăiește „experiența sentimentului de a cunoaște”
descoperind faptul că, în încercarea de a-și aminti, omul are sentimentul tradus prin sintagma: „îmi
stă pe limbă”, oferind senzația cunoașterii, dar și imposibilitatea reproducerii imediate.
Câțiva ani mai târziu, psihologul dezvoltator, John Falvell (1976), definea metacogniția drept
„cunoașterea despre fenomene cognitive”, impunând conștientizarea procesului de gândire și
generând o adevărată revoluție în descoperirea „miracolului” trăirilor cognitive.
Începând cu 1977 când va fi înființată o societate internațională de științe cognitive, suntem
martorii unei adevărate „revoluții” care ne va apropia tot mai mult de actualitatea conceptului
nostru. Însumând cunoștințe din domenii diverse precum filozofia, psihologia, lingvistica,
inteligența artificială, antropologia și neuroștiințele, psihologia cognitivă se formează ca o
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disciplină distinctă care studiază sistemul cognitiv uman, precum și reacția subsistemelor cognitive
în cadrul întregului cognitiv. Din acest moment, studiile se intensifică, iar astăzi, majoritatea dintre
noi ne gândim la minte ca la o „persoană” care stă în spate și ține laolaltă toate procesele și acțiunile
noastre mentale.
Intensificarea cercetărilor asupra creierului atât din perspectivă psihologică, cât și
neurologică, a constituit un avânt important în înțelegerea rolului pe care metacogniția îl are în
construirea omului independent, posesor de gândire critică, capabil oricând de acțiune și de control.
Aflată sub semnul „conștientizării depline”, metacogniția este poate mai greu de definit decât
gândirea, întrucât avem de-a face cu cunoștințe implicite ce nu pot fi explicate și urmărite din punct
de vedere evolutiv.
Howard Gardner, în lucrarea „The Disciplined Mind (Beyond facts and standardized tests, the
K-12 education that every child deserves) (1999, 2000), oferă multiple perspective asupra minții și
asupra creierului, pe care nu le poate de altfel separa, încercând totodată o pledoarie spre
construirea unei educații bazată pe înțelegere, unde cunoașterea se naște prin dezvoltarea relațiilor
dintre ființele umane, în special, relația dintre profesor și elev, și pe dezvoltarea fenomenului
gândirii la propria minte. Acesta subliniază eforturile psihologilor de a investiga „așa-zisele funcții
cognitive superioare: descoperirea problemelor, rezolvarea lor, planificarea, reflectarea,
creativitatea și înțelegerea profundă.”[1, p. 81]
Preocupările cercetărilor din ultima vreme nu se mai limitează doar la delimitarea conceptuală
a metacogniția în ciuda dificultăților existente în definirea acestui termen rămas încă vag și difuz, ci
la o abordare a predării și a învățării cu și prin metacogniție, la o identificare a legilor care stau la
baza comportamentului metacognitiv și care vor construi o școală a viitorului unde elevii vor învăța
nu doar să învețe ci și cum să învețe, cum să-și transforme experiențele de învățare în plăcerea
descoperirii, căci dincolo de toate „învățarea înseamnă o atitudine atât față de cunoaștere, cât și față
de viață, care pune accentul pe inițiativa omului.”[2, p.7]
Așa cum se poate observa, conceptul de metacogniție este strâns legat de spațiul școlii. Numai
prin școală omul se poate educa din punct de vedere metacognitiv având deplină putere
transformațională asupra sinelui.
Referindu-se la școala viitorului, cercetătorul japonez Y. Masuda susține că autoînvățarea va
deveni o formă dominantă a educației, profesorii asumându-și rolul de „consultanți” sau consilieri
în vederea, am putea adăuga noi, unei instruiri creativ-metacognitive. Detașarea de formalism,
acceptarea ideii că dincolo de cunoaștere există o metacunoaștere care de abia așteaptă să fie
dezvăluită, că dincolo de gândire există o metagândire care va facilita transferul informațional prin
rezolvarea rapidă a problemelor, asumarea și luarea deciziilor și totodată că dincolo de cogniție este
metacogniția care va avea puterea de a regla și controla întregul cognitiv uman, va conduce
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indubitabil la formarea individului capabil de absolut orice în instruire, în carieră și în societatea
aceasta transformațională.
Școala viitorului este aceea în care înveți, înainte de toate, a învăța. Ea trebuie să fie
concepută din dorința de a-i învăța pe elevi cum să practice o învățare inteligentă, rapidă și creativă,
în acest context al informațiilor care se rostogolesc într-un ritm accelerat, lăsându-ne uneori
impresia rămânerii în urmă.
Fie că o numim „gândire riguroasă” (Gray, 1925), „gândire despre gândire” (Flavell, 1976),
saau „conștientizare deplină” (Jennings, 2015), metacogniția va trebui asumată de sistemele de
educație, predată cadrelor didactice și apoi dezvăluită elevilor prin puterea profesorului de a face
învățarea vizibilă pentru toți.
Conștiință de sine și metacogniție
Sentimentul cunoașterii se află în fiecare dintre noi. De fiecare dată când încercăm să
reproducem folosindu-ne de memorie anumite pasaje informaționale, anumite reprezentări, senzații,
percepții sau acțiuni ne raportăm la acest sentiment al cunoașterii – știu sau mi se pare că știu. A
deveni conștienți de ceea ce știm sau de ceea ce nu știm, asemenea lui Socrate, înseamnă a
demonstra un comportament metacognitiv. Însă, dincolo de cunoștințele și experiențele
metacognitive, suntem predispuși în permanență la a ne monitorizare și controla totalitatea trăirilor,
de cele mai multe ori fără a ne da seama de acest lucru.
Un exemplu grăitor în acest sens, îl constituie simpla acțiune de închidere a unei uși. Dacă nu
suntem siguri că am închis ușa, că am blocat-o în scopul de a ne proteja de exterior, acționăm în
consecință și verificăm din nou. Acest aspect implică din partea noastră o monitorizare a acțiunilor
proprii, întrucât nu putem recupera din memorie informația pe care ne-o solicităm. De aici, putem
deduce faptul că majoritatea proceselor cognitive sunt însoțite, în mod natural, de operații
metacognitive care supraveghează, monitorizează și controlează viața noastră internă, viața
gândurilor și a acțiunilor noastre.
Izvorul cunoașterii metacognitive are origini pe cât de adânci pe atât de larg distribuite în
toate domeniile științelor umaniste și sociale. „Cunoașterea cunoașterii” influențează și la rândul ei
este infleunțată, uneori chiar confundată cu procese psihice care descriu capacitatea individului de a
realiza o reprezentare mentală proprie, o schemă care să conștientizeze observarea discretă și
lăuntrică a funcționării creierului sau a acelei entități aflate dincolo de noi, undeva în internul nostru
cognitiv și de care devenim tot mai conștienți.
O perspectivă completă asupra abilităților, atitudinilor și cunoștințelor metacognitive, poate fi
oferită și de cercetarea conștiinței de sine.
Conștiința de sine reprezintă un nivel superior al manifestării individuale, o simbioză între
individ și lume. Considerată „cea mai evoluată formă de reflectare psihică a realității obiective”, ea
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construiește pentru individ cele două tipuri de cunoaștere: cunoașterea lăuntrică și în egală măsură
cunoașterea socială.
Conștiința de sine apare la copilul mic, din momentul în care acesta își poate recunoaște
chipul în oglindă, mai exact pe la vârsta de un an și jumătate, moment în care EUL face cunoștiință
cu imaginea propriului corp, identificându-se și conectându-se la realitatea personală. La această
vârstă, psihologi presupun că există sentimente metacognitive materializate prin prisma unor
predicate mentale precum „crede” sau „percepe”. În realitate, în această etapă vorbim despre o
conștiință de sine epistemică care se identifică cu capacitatea ființei umane de a prezenta stări
mentale reflexive, abilitate atribuită nu doar sinelui ci și celor din jur.
Putem considera metacogniția o conștiință de sine de ordin intelectual, o abilitate de a
controla și regla gândirea, de a observa și de a citi mintea astfel încât individul să poată obține
performanțe înalte chiar dacă amploarea metamorfozelor sociale se află într-un perpetum mobilae
devastator.
Observarea minții nu este o acțiune ușoară întrucât a ne gândi la un gând de multe ori dezvoltă
un conflict interior intens. De asemenea, devine tot mai evident faptul că, în pofida multiplelor
cercetării nu există o unanimitate generală în atribuirea unei definiții pentru metacogniție. Vag,
difuz, în plină ascensiune dezvoltatoare, conceptul suportă și astăzi intervenții descriptive majore
datorită prăpastiei dintre accepțiunea filozofică a termenului și abordarea psihologică. Însă, pe cât
de dificil și sinuos este fundamentul său teoretic, pe atât de clară este importanța acestui concept în
educația tinerei generații.
Ne aflăm practic într-un punct de cotitură al educației contemporane. Cerințele viitorului
devin imperative, astfel că suntem nevoiți să integrăm în propria cunoaștere moduri variate de
gândire cu scopul decodificării mesajelor și aducerii acestora într-un con de lumină al înțelegerii.
De aceea, integrarea competenței metacognitive în comportamentul elevului devine un mecanism
indispensabil pentru o învățare creativă și eficientă.
Concluzie
Alchimia personală reprezintă un adevărat mister care se descoperă cu greutate. Fie că vorbim
despre conștiința de sine care diferențiază omul de mașini și care este învăluită în misterul
cunoașterii, fie că vorbim despre metacogniție, abilitatea reflexivă prin intermediul căreia suntem
martorii vieții noastre neuronale, străbatem universurile propriei cunoașteri în încercarea de a
descoperi un nou EU al ființei umane, un prototip cu adevărat creativ și independent sub toate
aspectele dezvoltării.
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ACTIVIZAREA ÎN CUNOAȘTEREA ȘCOLARĂ
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Rezumat: Activizarea subiecților educației reprezintă un model de actualitate prezent în pedagogia
actuală și este în legătură cu modelul învățământului centrat pe subiectul educat. Activizarea, în
pedagogia modernă, se redefinește din perspectiva analizei pedagogice și biopsihologice. Ea are, ca
finalitate, realizarea învățării, a formării active și interactive a subiecților educației care se află în
centrul procesului de formare. Pedagogia modernă interactivă atribuie activizării elevilor un statut
didactic dezirabil, mijloc și rezultat pentru o instrucție calitativ superioară, pentru dezvoltarea lor
cognitivă și metacognitivă. Activizarea se referă și la planul mental și cel comportamental.
Didactica modernă are ca fundament psihologic activizarea subiecților educației prin învățământ
activ și interactiv.
Abstract: The activation of the subjects of education represents a model present in the current
pedagogy and is related to the model of education focused on the educated subject. Activation, in
modern pedagogy, is redefined from the perspective of pedagogical and biopsychological analysis.
Its purpose is to achieve learning, active and interactive training of education subjects who are at
the center of the training process. Modern interactive pedagogy attributes to the activation of
students a desirable teaching status, means and result for a qualitatively superior instruction, for
their cognitive and metacognitive development. Activation also refers to the mental and behavioral
plan. Modern didactics has as a psychological foundation the activation of the subjects of education
through active and interactive education.
În pedagogia contemporană, paradigma activizării subiecților educației este o paradigmă de
mare actualitate și ea este în legătură strânsă cu paradigma învățământului centrat pe subiectul
educat, indiferent de vârsta celui educat.
Atât în pedagogia clasică, dar și în cea modernă se regăsește o temă în gândirea pedagogică și
anume, instruirea activă și interactivă. Învățarea a fost abordată din perspectiva mai multor
modalități concrete ca, de exemplu: legarea învățării de viață, valorificarea intereselor educaților
pentru cunoaștere, manifestarea spontană a lor etc. Aceste modalități au pus în evidență anumite
aspecte cum ar fi dinamica și complexitarea învățării, necesitatea studierii învățării dar și a studierii
educatului, ca element central al propriei învățări, ținând cont de toate particularitățile sale.
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Deci, “activizare reprezintă un proces evolutiv, complex, sistematic și dinamic” [2, p.61].
Activizarea presupune un sistem de procese cognitive, afective, voliționale și biologice, în proporție
diferită, în funcție de vârsta educaților, conținuturile instruirii, nivelul educaților, inteligența lor,
activitatea didactică și a sarcinilor de instruire, natura activității(intelectuală, manuală sau motrice),
metodologia folosită.
În pedagogia modernă se poate redefini, explicita și operaționaliza conceptul evolutiv,
multidimensional și integrativ de activizare, din perspectiva analizei pedagogice și biopsihologice,
dar mai întâi de toate trebuie să definim conceptul de activizare a subiecților educației și să plasăm
acest concept în viziune actuală. Activizarea are ca finalitate realizarea unei învățări, a unei formări
active și interactive și pentru realizare se impune ca subiecții să se implice total în această acțiune
complexă. Are loc o reconsiderare a posturii în care se află subiectul: din obiect al educației, el
devine obiect și subiect al educației, adică devine”coparticipant conștient și activ la propria formare
și devenire ”[…]” elevii înșiși se află în centrul procesului curricular, a procesului de (re)construcție
a propriilor cunoștințe și a propriei cunoașteri”[2, p. 61].
Activizarea subiecților educației este un principiu didactic în care subiectul participă conștient
prin procese cognitive, metacognitive realizate. În didactica modernă, activizarea este rezultanta
unor factori specifici procesului de învățământ care influențează procesul de formare a subiecților și
aplicarea de modalități, strategiei, metode și tehnici didactice conform cu obiectivul activităților
didactice. Activizarea este o cerință a învățământului modern și eficient, activ și interactiv care se
realizează aplicând modalități de lucru diferite în funcție de particularitățile subiecților educației,
ale grupurilor și ale claselor cu care se lucrează.
Se cunosc câteva aspecte principiale(preacauții) pentru a realiza activizarea și anume:
- conștientizarea deplină a mesajului educațional de către elevi;
- asigurarea unui echilibru optim între solicitările și stimulările externe și potențialul activ al
elevilor, adică eforturile solicitate trebuie corelate cu vârsta și biopsihicul lor pentru a nu crea
suprasolicitare sau subsolicitare;
- implicarea deplină, integral a subiecților învățării, activă și interactivă;
- asigurarea comunicării intrapersonale, adică a elevului cu el însuși;
- asigurarea unei medieri pedagogice flexibile, care să facă apel la modalități diverse de
diferențiere a activității elevilor în sensul, de exemplu, încurajării reflecției personale ale elevilor
privind strategiile de acțiune pentru ca ei să-și formeze și dezvolte competențe metacognitive.
Activizarea se definește , deci, și prin „mediere pedagogicăˮ în care și profesorul are un rol
deosebit de important prin intervențiile lui în vederea asigurării condițiilor pentru realizarea
activizării elevilor. Activizarea este un rezultat „al procesului de învățământ (dar nu un scop în
sine), un mijloc și deopotrivă, o premisă a unei instruiri și formări eficienteˮ[2, p.63]. În demersul
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realizării unei activizări ale elevilor trebuie să ținem cont și de întrebările ajutătoare pe care putem
să ni le punem, ca de exemplu:
- ce face efectiv elevul?
-care este caracterul solicitărilor și mobilizărilor lui, productiv/neproductiv?
- care este nivelul solicitărilor și mobilizărilor lui, inferior/superior?
- activitatea desfășurată de elev cărui nivel taxonomic îi corespunde?
- care este tipul solicitărilor și mobilizărilor angajate: cognitive, psihomotorii, afective și/sau
voliționale?
- ce fel de implicare i se solicită elevului?
Pentru ca o activizare să fie autentică trebuie ca ea să aibă o dimensiune cantitativă, adică câți
elevi lucrează și cât lucrează ei, dar și o latură calitativă, adică ce lucrează elevii, precum și
caracterul său creativ, de inovare, de aplicare creativă. Activizarea este autentică și atunci când
elevii rezolvă individual sau în colaborare (grup), independent sau interdependent, unele sarcini de
lucru

cu caracter productiv, creator, problematic.

Pedagogia modernă interactivă atribuie

activizării elevilor un statut didactic dezirabil, mijloc și rezultat pentru o instrucție calitativ
superioară. „Principiul didactic al activizării elevilor evidențiază importanța proceselor cognitive și
metacognitive realizate de aceștia(și nu doar importanța rezultatelor cunoașterii) pentru dezvoltarea
lor cognitivă și metacognitivă și pentru accelerarea acestei dezvoltări.ˮ[2,p.65]. Activizarea se
referă la planul mental, adică la acțiunile mentale interne (exersarea gândirii, memorarea, orientarea
atenției), dar și în planul comportamental (acțiunile externe, practice, materiale). Sursa/cauza și
rezultatul/efectul dezvoltării cognitive și metacognitive a elevilor o reprezintă activitățile interne și
externe desfășurate de elevi prin faptul că ei participă activ, interactiv și creativ în procesul didactic.
Atunci când elevul are un rol activ (interactiv) într-o anume situație de învățare, atunci el chiar vrea
să găsească și soluția la problemă și face asta chiar mai repede decât atunci ar avea un rol pasiv.
Din experiența didactică acumulată s-au dedus anumite cerințe psihopedagogice generale ale
activizării de care depinde succesul ei [Ionescu 1980,2000,apud Bocoș,p.65], prezentate mai jos:
- pregătirea psihologică pentru învățare prin asigurarea bazei motivaționale, sensibilizarea
elevilor, familiarizarea lor cu materialul nou, menținerea unui climat de încredere fortifiant;
- organizarea și desfășurarea rațională a procesului de învățare prin diferite acțiuni;
- prevenirea și reducerea influențelor negative ale diferitelor surse de perturbații în procesul
curricular;
- asigurarea repertoriilor congruente , a limbajului comun între professor și elev;
- utilizarea și combinarea unor modalități eficiente de activizare.
Pentru activizarea elevilor trebuie să ținem cont și de implicarea activă și interactivă a
elevului în învățare, în mod conștient și responsabil. Astfel, trebuie să scadă dependența elevului de
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profesor și să crească treptat independența lui, ilustrat prin faptul că elevul dobândește aptitudini și
abilități concrete, certe de a învăța. Măsura în care elevul este dependent de professor scade în
următoarea ordine: autodirijare, autoformare, autonomie, autoinstruire, autoeducație, învățare pe
parcursul întregii vieți, educație permanentă. Aceste ipostaze se ating de către elevi doar prin
activizarea lui, folosind strategii specifice. Libertatea elevului nu este deplină, este limitată într-o
anumită măsură de profesor, dar elevii care își dezvoltă autonomia în gândire capătă încredere în ei,
devin mai siguri pe ei, au putere de intuiție în rezolvarea problemei, își estimează corect
posibilitățile, deci își formează competența metacognitivă prin activizare. Metacogniția conduce la
self-management: „conturarea ideii asupra modului propriu de proiectare, organizare a acțiunilor de
decizie, de gestiune a resurselor și strategiilor cognitive, de monitorizare a aplicării lor de control și
apreciere a activității cognitiveˮ [4,p.180]. Elevii „devin mai siguri pe ei, mai înclinați să–și
exerseze gândirea critică, să pună sub semnul întrebării validitatea unor aserțiuni și idei, mai dispuși
să adopte un anumit punct de vedere, să îl argumenteze și să îl susținăˮ[2,p.70].
Fundamentul psihologic al didacticii moderne este reprezentat de activizarea subiecților
educației printr-un învățământ activ, interactiv, formativ. Evoluția pedagogiei interactive a
determinat studierea pluri- și interdisciplinare a activizării fapt ce a condus la apariția unor
discipline de graniță, cum ar fi biopsihologia.
„Unificarea studiului creierului și al cogniției în domeniul neuroștiințelor cognitive, care a
permis interacțiunea neurobiologiei cu psihologia cognitivă și inteligența artificială, descoperirea
sistemelor de semnalizare, care a oferit un cadru molecular pentru procesele de tipul învățării și
memoriei, rafinarea metodelor imunocitochimice sau elaborarea metodelor neuroimagistice sunt
câteva din progresele care ne permit aastăzi insight-uri în arhitectura cognitiv. Oricine se apleacă
asupra proceselor de învățare și memorie se confruntă cu două probleme: problema moleculară a
învățării și memoriei, adică analiza modului în care se desfășoară aceste procese și problema
sistemelor învățării și memoriei, adică ce sunt acestea, unde se realizează și se stochează, ce sisteme
sunt implicateˮ [5,p.289].
Cercetările din domeniu arată că, creierul este activ permanent cât timp învață ceva nou și cât
corelează noutatea cu ceea ce cunoaște deja. Deci, din punct de vedere didactic, putem concluziona
că dacă elevii nu sunt cooptați într-o activitate interesantă sau dacă nu găsesc o cale pentru a corela
informațiile noi cu cele cunoscute deja, aceștia ori vor stopa activitatea intelectuală, ori vor adopta
comportamente nedorite.
Roger Sperry, un chirurg american a cercetat „funcțiile specifice și complementare ale
emisferelor corticale și a constatat că ele gestionează informațiile în mod inegalˮ[2,pp.70-71].
Emisfera dreaptă e globalizantă, vizuală și sintetică, ea permite percepția imaginilor, formelor,
luminii, literatura, muzica, sunetul, ritmul și melodia. Emisfera stângă este analitică, liniară, tratează
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limbajul-citit ,scris, vorbit, ascultat, raționamentul logic și matematic, a algoritmilor și regulilor
gramaticale. „Cercetările moderne au arătat că, nici o emisferă nu este dominantă sau minoră, ci
fiecare are funcțiile sale specifice, iar armonizarea lor prin legăturile interemisferice determină
comportamentul unitar al creierului umanˮ[5,pp.182-183].
Din cercetările efectuate, s-a dedus că nici-o parte a creierului nu funcționează izolat și de aici
s-a formulat principiul activării globale a creierului și al interpretării totale a gestiunii cerebrale,
care spune că „trebuie să evităm să privăm sistematic pe cel care învață de o jumătate de creier
raționalˮ[2,p.71].
Fundamentele Teoriei Inteligențelor Multiple se leagă foarte bine cu recomandările
neuroștiințelor și una din consecințele didactice ale acestei teorii este cea care ne spune că toți cei
care învață sunt diferiți și atunci trebuie să se practice o pedagogie diferențiată și o instruire
interactivă. Pentru aceasta trebuie luate în considerare niște recomandări metodologice:
- trebuie captată atenția elevilor;
- elevul să înțeleagă sarcina de lucru pe care profesorul o explică clar;
- elevul să-și cunoască profilul personal (stilul de învățare, potențialul intelectual și creativ,
strategiile de învățare avute etc.);
- profesorul să cunoască caracteristicile individuale ale elevului (aptitudini, atitudini, profil
de inteligență, nevoi educaționale, dificultăți în învățare etc.);
- profesorul sprijină procesul „a învăța să învețiˮ prin strategii cognitive și metacognitive;
- profesorul utilizează metodele activ-participative în învățare;
- profesorul asigură racordarea învățării la cunoașterea lumii, elevul ancorează învățarea în
experiența de zi cu zi;
- profesorul asigură elevului timp de „maturizareˮ, cu pauze între învățări, și consolidarea
datelor acumulate;
- profesorul realizează o evaluare permanentă, formativă, sumativă, formatoare, riguroasă
dar nu punitivă (amenințătoare).
O temă de mare interes este predarea de către profesori a deprinderilor de gândire implicate
în activitățile cognitive superioare ca de exemplu: judecata, raționamentul, gândirea evaluativă, cea
creativă, rezolvarea de probleme. Gândirea și cunoștințele sunt în interdependență: gândirea este
esențială pentru dobândirea cunoștințelor, iar cunoștințele sunt esențiale în procesul de gândire.
Teoriile cognitive susțin că „gândirea și învățarea au loc cel mai bine într-un mediu al clasei
suportiv, stimulativ, interactiv, activizant, motivant, emulativ și dinamicˮ [2,p.72]. „Este necesară
mențiunea că ˂mecanismele motivației˃ trebuie să se subordoneze ˂mecanismelor gândirii ˃, să se
asocieze efortului rațiuniiˮ[3, p. 71].
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Premisa esențială a activizării o reprezintă existența scopurilor și a interesului cognitiv.
Scopurile și interesele sunt elementele care asigură declanșarea eforturilor elevului, iar interesul
cognitiv este un mecanism psihologic declanșat de asimilarea conceptelor cognitive

și se

alimentează din dorința de cunoaștere a elevului.
Motivația unui individ este o funcție a dorinței lui de success, a așteptării succesului, a
încurajărilor care i se oferă. „Afectivitatea și motivația sunt relaționate, din punct de vedere
neurofiziologic constituie doi poli ai aceluiași proces[…]. Motivația circumscrie la om o gamă
foarte largă de interacțiuni ale individului cu mediul, de la cele fiziologice până la cele
socioculturale ceea ce justifică de ce motivația dispune de o bază largă de integrare la nivelul
sistemului nervos centralˮ [5,p.218]. În concluzie, organismul învață numai dacă și când există o
motivație pentru învățare.
Pentru stimularea motivației elevilor, trebuie ținut cont și de unele aspecte , cum ar fi:
- eficiența învățării interactive se asigură dacă profesorul transformă scopurile în scopuri
proprii elevului;
- profesorul are rol de facilitator în învățarea interactivă;
- profesorul asigură un climat de gândire optim;
- participarea activă și interactivă a elevilor se asigură și prin nivelul motivației
(submotivarea și supramotivarea au efecte negative care duc la activitate ineficientă, dezamăgire,
descurajare, demobilizare, insucces și eșec).
Climatul favorabil exersării gândirii este numit „climat sigur pentru gândireˮ și corelat cu
„predarea pentru a gândiˮ, al cărei obiectiv principal este „creșterea încrederii elevilor în ei înșiși și
dezvoltarea abilităților lor de reflecție și de gândireˮ[1, p.20]. Climatul sigur pentru gândire este
acela în care elevii sunt siguri din punct de vedere afectiv, fizic și psihic atunci când gândesc și care
îi motivează să facă eforturi în acest sens.
Stimularea este o componentă-cheie a unei clase sigure pentru gândire, în care elevii au
libertatea să experimenteze cu imaginația lor. Stimularea este motivațională, ea înseamnă învățare
interactivă, antrenament metacognitiv din partea elevilor.
În învățământul interactiv pentru stimularea gândirii elevilor este necesar și util ca profesorul
să își pună întrebări despre propriul demers pedagogic, întrebări care vor deveni instrumente pentru
demersurile didactice ulterioare în care gândirea este privită ca și activitate constructivă. Exemple
de întrebări:
- elevii au memorat anumite date, informații, fapte, idei etc?
- elevii pot stabili conexiuni logice între idei, fapte, procese, evenimente etc?
- elevii sunt capabili să aplice noile achiziții în diferite situații?
- elevii adoptă o atitudine critică față de noile achiziții?
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- ce întelegi prin …? cum s-ar putea reformula ideea/enunțul? cum ai ajuns la această
concluzie/soluție?
Cele mai frecvente moduri de gândire adoptate de elevi în viziunea lui M. Develay(1989),
sunt:deductivă, inductivă, dialectică, divergentă, analogică. Putem să știm dacă elevii gândesc
punând alte diferite întrebări, răspunsul la ele oferindu-ne indicii ale activității lor de gândire.
Activismul gândirii înseamnă însușirea gândirii pentru a o folosi permanent în cele învățate și
el „este strâns legat de transferul achizițiilor realizate de către cel care învațăˮ[2, p.79]. Transferul
este specific atunci când e realizat în aceeași disciplină și nespecific dacă e realizat între discipline.
Procesul de „a învăța să înveți ˮ prin strategii metacognitive se realizează prin autoeducație și
educație permanentă. El presupune atât pregătire pentru asimilarea de noi achiziții cât și procesare
cognitivă, sistematizare și structurare ale celor existente pentru a construi o atitudine metacognitivă
și ca utilizare de strategii și abilități metacognitive.
Memoria este „dimensiunea temporală a organizării noastre psihice, integrarea ei pe cele trei
segmente ale orizontului temporal, respectiv trecut, prezent și viitor ˮ[2,p.80].
Memoria este activă, contextuală, selectivă, multiformă-vizuală, auditivă, motrică- forme care
sunt utilizate în activitățile didactice. Memoria umană, de-a lungul timpului s-a dezvoltat și a
cuprins experiențe foarte diversificate. Între învățare și memorie există o legătură reciprocă:
învățarea include memorarea, dar și alte procese cerebrale, învățarea interactivă și chiar învățarea
(în general) implică memoria. Orice învățare și cunoaștere atrage după sine memoria ca și proces
psihic. Cu ajutorul memoriei sunt stocate și recunoscute, reproduse și reactualizate informațiile:
învățarea nu se produce dacă unele informații nu sunt reamintite.
Concluzie
Studiile de psihologie cognitivă ne spun că activizarea e legată de capacitățile cognitive și
metacognitive ale elevului, dar și de modalitatea în care el este capabil să își activeze achizițiile și
să și transfere aceste achiziții. În documentele de politică educațională și de politică de curriculum,
precum și în standardele educaționale, activizarea subiecților educației reprezintă o aspirație pentru
construcția propriei cunoașteri prin efort propriu, pentru transformarea subiectului educației în
subiect al propriei învățări, în propriul factor de perfecționare.
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DESPRE PREGĂTIREA INIȚIALĂ LA MATEMATICĂ A
ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC
POSTSECUNDAR - VIITORI ÎNVĂȚĂTORI
AI CLASELOR PRIMARE
Hajdeu Mihaela
doctorandă, anul II, Școala Doctorală ”Științe ale Educației”, UST, Chișinău
Societatea modernă, fiind mereu într-un proces de dezvoltare, necesită ca specialiștii să
posede un nivel ridicat de cunoștințe atât teoretice cât și practice, abilități de a se orienta și a naviga
în fluxurile de informații disponibile cât și în a dezvolta noi tehnologii.
În acest context, asigurarea competitivității și mobilității viitorilor specialiști este facilitată de
orientarea profesională prin prisma educației, inclusiv prin pregătirea matematică, a cărei esență
este de a forma nu doar cunoștințe, abilități și deprinderi, dar și a capacităților de a aplica cele
însușite în viitoarea activitate profesională.
Competențele numerice (de aritmetică), matematice și digitale, precum și înţelegerea ştiinţelor
într-o societate mereu în schimbare, sunt lucruri vitale pentru a putea participa activ în societatea
cunoaşterii şi pentru competitivitatea economiilor moderne [1, p.14].
Pentru elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar - viitori învățători ai claselor
primare, orele de matematică reprezintă acea activitatea intenționată și orientată spre stabilirea
legăturii între materia studiată și nevoia acumulării de noi cunoștințe matematice. Mai mult de cât
atât, anume prin intermediul orelor de matematică elevul conștientizează că studiul matematicii
favorizează capacitatea de a naviga în conținutul matematic prevăzut atât pentru treapta liceală, care
este strâns legată de ceea ce a fost studiat la treapta primară, întru-cât anume la această treaptă se
pune baza studierii matematicii.
În cursul de matematică, prevăzut pentru elevii anului I din învățământul profesional tehnic
postsecundar, este preconizată studierea elementelor teoretice ale matematicii cum ar fi: aritmetica,
elemente de logică, algebră, geometrie, elemente de analiză matematică, care stau la baza studierii
matematicii claselor primare.
Conceptele de „ecuație”, „inegalitate”, „sistem de ecuații”, etc. sunt studiate în cadrul
compartimentului de algebră, care include, de asemenea și interpretări ale conceptelor algebrice
care sunt prevăzute și în programa matematicii învățământului primar [4, p. 56]. Compartimentul de
geometrie implică nu doar generalizarea și sistematizarea cunoștințelor și abilităților geometrice,
dar și îmbunătățirea calitativă a anumitor abilități, în special al construcției figurilor și definire a
conceptelor geometrice, clasificarea figurilor și depistarea erorilor logice. Acest compartiment oferă
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oportunitatea de a analiza construcția axiomatică a unei teorii bazate pe noțiuni abstracte (punct,
dreaptă, plan, etc.) și de a demonstra independența noțiunilor geometrice față de conceptele de
cantitate și măsurare. De asemenea se pune accent pe dezvoltarea reprezentărilor spațiale și a
imaginației prin studiul figurilor plane, calcularea suprafețelor, unde are loc conexiunea cu
aritmetica și algebra [2].
La studierea elementelor de analiză matematică elevii sunt puși în situația de a interpreta
datele grafice, de a construi careva grafice în baza anumitor expresii matematice cât și de a deduce
anumite proprietăți caracteristice funcțiilor studiate. În procesul de predare-învățare a funcțiilor
elevii se informează referitor la aplicabilitatea acestui compartiment în viața reală, cum ar fi:
medicină, informatică, bilogie, etc., dar și interacționează dinamic cu forme reale, precum și cu
reprezentări [3].
Pregătirea inițială a elevilor din învățământul profesional tehnic postsecundar (viitori elevi ai
claselor primare) este una medie. În urma testului inițial realizat cu elevii specialităților: învățământ
primar, din colegiile „Alexei Mateevici” și „Mihai Eminescu” (79 elevi),

s-a constatat că

majoritatea elevilor, deși vizual pot determina tipul funcției, totuși comit erori atunci când au de
aplicat proprietățile ei.
Spre exemplu la studierea funcției de gradul I (𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓 (𝑥 ) = 𝑎𝑥 + 𝑏, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅, 𝑎 ≠ 0),
elevii comit greșeli la determinarea monotoniei funcției: strict crescătoare (𝑎 > 0), strict
descrescătoare (𝑎 < 0), chiar dacă acest compartiment este studiat în gimnaziu. Totodată elevii
comit erori atunci când vine vorba de a determina valoarea funcției într-un anumit punct, aceste
erori sunt legate de aplicarea eronată a proprietăților semnelor, lucru menționat și în [1, p.23].
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Figura 1. Rezultatele evaluării elevilor la itemii legați de studierea funcțiilor

127

Interpretarea grafică a unor funcții elementare este o sarcină ușoară pentru aproximativ 60 %
din elevii evaluați, pentru alți 26 % devine dificilă doar etapa aflării punctului de minim sau maxim
al funcției, iar pentru 15 % problematic este și aflarea zerourilor funcției de gradul II.
Astfel, procesul de însușire a matematicii este unul abstract, asociat cu afirmații despre
„formalism” explică А. А. Кдырбаева, evidențiind faptul că conceptele matematice fiind realitate
pentru profesori, devin realitate pentru elevi doar treptat, îndeosebi în procesul aplicării
cunoștințelor [4, p. 58]. O prelegere matematică nu poate fi imediat complet asimilată: sunt
necesare lucrări suplimentare, reflecție, discuții. Înțelegerea semnificației și scopului acțiunilor
efectuate este singurul criteriu final pentru absența formalismului în studiul matematicii.
Chiar dacă itemii algebrici par unii dintre cei mai simpli, unde trebuie să judeci logic și să poți
face anumite deducții, pentru viitori învățători de clasele primare unele aspecte par mai complicate.
Elevii reușesc destul de bine să efectueze substituțiile, însă întâmpină greutăți la efectuarea
anumitor descompuneri ale expresiilor algebrice, iar unii dintre ei comit erori repetate la
identificarea factorului comun al expresiilor matematice.
La determinarea elementelor unei mulțimi scrisă sub o anumită formă unde elevii au avut de
făcut calcul algebric avem următoarele rezultate:
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Figura 2. Rezultatele evaluării elevilor la itemii de calcul algebric
Pregătirea matematică gimnazială scoate în evidență faptul că elevii nu au deprinderea de a
opera cu numere reale reprezentate prin litere fapt pentru care: fie nu duc rezolvarea până la capăt,
fie nu rezolvă deloc itemul propus, fie selectează la întâmplare răspunsul.
S-a constat, de asemenea, că pentru unii elevi itemii de selectare a răspunsului corect dintr-o
serie de răspunsuri pare unul mai complicat decât itemul cu rezolvare completă, întrucât se comit
erori în procesul rezolvării. Itemii de identificare a propozițiilor matematice adevărate sunt de
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asemenea sarcini cu care elevii nu sunt familiarizați la orele de matematică, întrucât pe partea
teoretică a temelor matematice s-a acordat mai puțină atenție.
Studiul matematicii este cu atât mai ușor, cu cât prezentarea cursului este mai lungă. Timpul
contribuie la înțelegerea materialului predat, întrucât elevii se obișnuiesc cu limbajul matematic,
conceptele noi, metodele folosite în procesul de rezolvare a unor sarcini matematice, etc.
Totodată, conform cercetării efectuate de Comisia Europeană/EACEA/Eurydice, 2018, timpul
de instruire alocat unei anumite discipline poate ajuta la creșterea nivelului de interes al elevilor la
acea disciplină și, ulterior, la îmbunătățirea performanței. Corelația dintre timpul de instruire și
performanță nu este totuși neechivocă din moment ce există și alte elemente importante care trebuie
să fie luate în seamă, cum ar fi: calitatea instruirii și timpul disponibil pentru învățare în afara școlii.
Relația pozitivă dintre timpul de instruire sporit și rezultatele elevilor este, de fapt, mai evidentă
atunci când creșterea este însoțită de alte măsuri de sprijin și îndreptată către elevii defavorizați, de
exemplu cei care au acasă un mediu de învățare mai puțin favorabil [1, p. 29].
Reieșind din cele menționate mai sus și revenind la procesul de predare a matematicii, de
remarcat este faptul că și în cazul temelor legate de logica matematică unde se studiază, de
asemenea, unitățile de gândire care stau la baza unor astfel de operații intelectuale, cum ar fi
inferența, argumentul, clasificarea, definiția și mai ales - conceptul și judecata, gândirea elevului
este considerată ca un instrument de cunoaștere a lumii înconjurătoare, ca un mijloc de a obține
cunoștințe adevărate.
Astfel atunci când vorbim despre cuantificatorul existențial și universal trebuie să menționăm
că elevii învață despre aceștia încă în treapta gimnazială și chiar aplică aceste cunoștințe în
rezolvarea exemplelor concrete, inclusiv la rezolvarea inecuațiilor. Îmbucurător este faptul că 45%
din elevi nu comit deloc erori la identificarea valorii de adevăr a propozițiilor matematice scrise cu
ajutorul cuantificatorilor logici menționați mai sus, iar 30 % din viitori învățători de clasele primare
pot determina valoarea de adevăr a propozițiilor matematice scrise doar cu cuantificatorul
existențial.
Astfel, constatăm că elevii întâmpină dificultăți la rezolvarea sarcinilor matematice anume la
etapa de înțelegere a problemei. Didactica modernă demonstrează că munca pe baza greșelilor este
nu doar o muncă utilă, ci și necesară, în plus, lucrul frontal cu elevii trebuie făcut pe greșeli tipice,
iar munca individuală pe cele întâmplătoare. Orice greșeală ar trebui folosită pentru o mai detaliată
și mai profundă cunoaștere a esenței fiecărei reguli, fiecărui concept sau teoremă etc.
De asemenea, aceste rezultate indică faptul că acordarea unei atenții sporite înțelegerii unui
conținut matematic, în special selectării datelor relevante și transformării unei sarcini în limbaj
matematic, ceea ce înseamnă identificarea unei proceduri matematice adecvate, ar putea îmbunătăți
capacitatea elevilor-viitori învățători de clasele primare, în a înțelege și a rezolva problemele
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propuse, ba chiar ar putea contribui la creșterea nivelului de competențe matematice ca element
important al competenței profesionale.
Predarea matematicii prin argumente este considerată un proces logic menit să fundamenteze
adevărul sau falsitatea unei afirmații sau teorii. Prin urmare, stăpânirea teoriei logice, a
mecanismelor complexe de gândire este foarte importantă pentru elevii-viitori învățători ai claselor
primare. De asemenea, este foarte important ca un viitor învățător de clasele primare să poată
evalua independent și prompt diferite situații, să rezolve anumite contradicții care apar, de
asemenea el trebuie să fie capabil să-și formuleze corect propria poziție: sa-și fundamenteze cu
atenție tezele, alegând cele mai semnificative argumente și să conștientizeze poziția adevărului,
lucru ce se dezvoltă prin studierea matematicii.
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Rezumat: Educația reprezintă factorul primordial în transmiterea valorilor încă de la cea mai
fragedă vârstă. Educația timpurie este perioada care aduce schimbări majore în viața copilului,
fiind considerată piatra de temelie în formarea, dezvoltarea și orientarea pe scară valorică a
preșcolarilor, respectându-se însă particularitățile psihopedagogice și de vârstă ale acestora. Cadrul
didactic reprezintă un factor major în organizarea condițiilor de transmitere a valorilor, facilitând
accesul pentru formarea unor deprinderi morale prin intermediul poveștilor. Povestea reprezintă un
instrument valoros, la îndemâna educatoarei, prin care sunt transmise copiilor valorile morale.
Cuvinte cheie: educația timpurie, valoare, deprinderi morale, preșcolari, cadru didactic, dezvoltare,
orientare.
Abstract: Education plays a major role in transmission of values from a tender age.

Early

education is the period that brings major changes in the child's life, being considered the
cornerstone of the preschoolers’ training, development and value orientation, in observance of their
psycho-pedagogical and age characteristics.

The teacher is a major factor in organizing the

conditions for transmitting values, facilitating the access to moral skill formation through stories.
The story is a valuable tool at nursery teacher’s fingertips through which moral values are
transmitted to children.
Keywords: early education, value, moral skills, preschoolers, teacher, development, guidance.
Educația este o voință de iubire generoasă față de sufletul altuia pentru a i se dezvolta
întreaga receptivitate pentru valori și capacitatea de a realiza valori [6, p.341-342].
Unii autori definesc valoarea din perspectiva cunoaşterii empirice, alţii din cea a cunoaşterii
ştiinţifice, iar alţi autori situează valoarea în domeniul cunoaşterii artistice. Fiind un domeniu de
studiu al filozofiei, cu studiul valorilor se ocupă axiologia.
Conform dicționarului Larousse, valoarea reprezintă tot ceea ce este dezirabil [4]. Conform
aceluiaşi „Dicţionar de filozofie” în general, se disting trei grupe de valori: adevărul, binele şi
frumosul care corespund unor domenii filosofice tradiţionale: cunoaşterea (gnoseologia), etica şi
estetica [Ibidem, p.354].
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Întâlnim încercări în determinarea valorilor și în antropologie, sociologie și psihologie.
Antropologii au contribuit enorm la studiul valorilor umane prin examinarea modelelor culturale și
a stilurilor de viață adoptate în cursul istoric al evoluției umane[2, p.181].
Pentru E. Durkheim, ca reprezentant al obiectivismului axiologic, valoarea este o calitatea
indispensabilă lucrurilor. Valorile sunt obiective, deoarece exprimă calitatea, utilitatea lucrurilor.
Acestea ne ghidează deciziile cu privire la ceea ce este bun, adevărat și corect, includ simpla
diferență între bine și rău, credința în Dumnezeu, importanța muncii, respectul de sine. De ele
depind sentimentele și gândurile noastre[3].
S. Cristea extinde definiția valorii asupra unei valori specifice pedagogice, fiind integrată în
componentele educației, respectiv în dimensiunile generale ale educației: educația morală - binele
moral; educația intelectuală - adevărul științific; educația tehnologică - utilitatea adevărului
științific; educația estetică - frumosul din artă, natură, viața socială; educația fizică - sănătatea
psihică și fizică [1, p.375].
Şerbănescu B., propune următoarea clasificare a valorilor[7, p.184]:
•

valori materiale şi fizice: sănătate, confort, securitate;

•

valori economice: productivitate, eficacitate;

•

valori morale: onestitate, echitate;

•

valori sociale: filantropie, onestitate;

•

valori politice/ civice: libertate, egalitate, dreptate;

•

valori estetice: frumuseţe, simetrie, armonie;

•

valori intelectuale: inteligenţă, claritate;

•

valori profesionale: consideraţie, reuşită profesională;

•

valori sentimentale: dragoste.
Valorile, ca factor principal în procesul educațional oferă îndrumări în realitatea subiectivă și

socială și reprezintă puncte de referință pentru stabilirea obiectivelor vieții. Principala problemă de
actualitate o reprezintă deteriorarea valorilor la ființele umane, încă de la cea mai fragedă vârstă,
acest lucru datorându-se lipsei unui curriculum bazat pe valoare, a cadrelor didactice dedicate și
bine pregătite, precum și lipsa unor metode de predare inovatoare.
Astăzi trăim vremuri dificile în care pacea și securitatea umană se confruntă cu noi provocări
la nivel individual și global. Odată cu creșterea progresului material, ne lipsește ceva foarte
important, educația morală și învățarea prin servicii. Principala problemă a timpului actual o
reprezintă deteriorarea valorilor încă din mediul familial, deoarece părinții nu prea au mult timp
pentru copii lor.
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Educația pentru valori, precum și orientarea către valori a preșcolarilor, rămâne un domeniu
neglijat în educație. Ρеrіоada рrеşсоlară еѕtе considerată dе сătrе ехреrțі реrіоada în care copiii se
dezvoltă atât рѕіhіс cât și valoric. Integrarea acestora în іnѕtіtuţііlе рrеşсоlarе ѕоlісіtă tоatе
роѕіbіlіtaţіlе lor dе adaрtarе, deoarece diferența dintre gradіnіţă şі famіlіе сеre о maі marе
varіеtatе dе соnduіtе.
Vârsta preșcolară este perioada cea mai plastică și cea mai favorabilă achizițiilor
instrumentelor de bază a cunoașterii, comunicării, a formării trăsăturilor morale, de caracter și a
pregătirii pentru viața de mai târziu. Copilul trebuie să beneficieze de atenție și în jurul acestuia să
graviteze toate intervențiile formative ale educatorului, pentru a se dezvolta frumos sub actul
răbdării și al cugetării pentru formarea personalității sub aspectul moral.
Educația morală, una din cele cinci dimensiuni ale educației, urmărește formarea conștiinței
și a conduitei morale, ocupă un loc deosebit datorită rolului pe care îl are în integrarea copilului în
societate. Morala reprezintă un complex de norme și reguli în vederea formării comportamentului
subiectului uman în funcție de anumite valori, care ghidează relațiile cu sine și cu ceilalți.
Formarea conștiinței morale se face acționând asupra mai multor componente: noțiunile și
reprezentările morale, ideile și concepțiile morale, sentimentele morale, atitudinile morale,
convingerile morale, aspirațiile și idealul moral al personalității.
Educația morală cu dimensiunile ei cognitive și afective se realizează pe următoarele direcții
•

cunoașterea valorilor;

•

justificarea teoretică a valorilor;

•

sădirea sentimentului obligației;

•

cultivarea voinței de conformare a conduitei la valorile prevăzute;

•

crearea obișnuinței de acțiune în conformitate cu valorile alese[6, p.48].

Educația morală a preșcolarilor reprezintă o componentă esențială a procesului instructiveducativ, se realizează în cadrul tuturor activităților desfășurate în grădiniță. Alături de familie,
grădinița are ca scop formarea conștiinței și conduitei morale a preșcolarului, respectând normele
morale bazate pe valorile fundamentale: binele, frumosul, adevărul, dreptatea , cinstea , respectul.
Povestirea a fost întotdeauna un mijloc eficient de prezentare a valorilor. Rolul important pe
care îl au poveştile în educaţia copiilor este binecunoscut şi apreciat. Poveștile se pot spune, citi,
audia sau viziona. Indiferent de modul în care se realizează expunerea poveștilor, acestea ajută la
formarea conduitei morale şi la însuşirea unor principii de viaţă. Pentru cei mici, personajele din
poveşti prind viaţă în inimile lor, ei trăiesc totodată întâmplările prin care trec eroi lor preferați.
Copiii, cu timpul reuşesc să îşi realizeze o viziune clară despre viaţă şi despre modul în care
trebuie să relaţioneze cu cei din jurul său şi bineînţeles, să se comporte. Poveştile au rolul de a
participa la făurirea unor caractere puternice, îi învăţă pe copii ce este curajul, puterea, respectul,
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bunătatea și frumosul. Din poveşti, preşcolarul învaţă că binele învinge răul chiar dacă este nevoit,
uneori să treacă peste obstacole,

fără a îngenunchea în faţa lor. Uunele poveşti au un rol

moralizator, copiii se pot identifica cu unele personaje, însă povestea trebuie aleasă în aşa fel încât
să îl poată convingă pe acesta să fie bun, cinstit, onest, etc.
Experiența mea în grădiniță mi-a permis să exemplific câteva povești prin care se urmăreşte
realizarea şi dezvoltarea educației morale, texte accesibile copiilor de vârstă preşcolară:
În povestirea scurtă ,,Ce este mai uşor?“, preşcolarii fac cunoştinţă cu trei copii care au plecat
în pădure fără ştirea părinţilor. Doi dintre ei se folosesc de minciună pentru a scăpă de pedeapsă
pentru că au întârziat, iar ce de-al treilea a spus adevărul considerând că este mai uşor să procedeze
aşa.
Prin povestea ,,O zi în parc” se evidenţiază atitudinea egoistă a unui copil care, de câte ori
mergea în parc, nu lăsa pe nimeni să-i atingă jucăriile până când într-o zi acesta vede un grup de
copii care se jucau în nisip cu lopeţi, găletuşe. Acesta doreşte să se joace şi el, dar observă că
jucăriile lui de pluş nu erau adecvate jocului. În momentul, în care acesta cere jucării, copiii îi
amintesc de atitudinea pe care o avea el. Cea care îl face să înţeleagă unde a greşit este mama,
rostindu-i proverbul ,,Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face!”
Pentru a-i obişnui pe copii să salute în orice împrejurare, acestora li se poate citi povestea
,,Numai la grădiniţă”, al cărui autor este Octav Panciu – Iaşi; personajul principal este un băieţel
fără nume care dă bineţe numai la grădiniţă.
În povestea ,,Maricica” de Luiza Vlădescu, preşcolari fac cunoştinţă cu un personaj care
poate fi întâlnit şi în rândul lor. Această poveste are rolul de a demonstra preşcolarilor importanţa
regulilor de igienă personală şi de a-i convinge că imaginea personală contează foarte mult; dacă
sunt curaţi, atunci intervine sentimentul de acceptare în grup; dar dacă sunt murdari, apare
sentimentul de neacceptare şi respingere.
O altă poveste cu rol moralizator poate fi povestea ,,Zbârlici”, în care eroul principal este un
copilaş obraznic ce avea un comportament rău. Orice lucru îl deranja câtuși de puțin, începea să
țipe, să vorbească urât și chiar să arunce cu ce prindea în mână. Într-o zi, tatăl său i-a dat un sac plin
de cuie și i-a spus că, de fiecare dată când își pierde cumpătul, să bată câte un cui în gardul din
spatele casei. Cu timpul, băiatul bate din ce ce mai puţine cuie până într-o zi când reuşeşte să nu
mai bată niciunul şi încearcă să le scoată, unul câte unul, cu calm. Chemat de tatăl său, acestuia i se
explică, că ,deși a reuşit, tot trebuie să-şi schimbe comportamentul. ,,Acele găuri” care au rămas în
gard nu sunt altceva decât rănile pe care le-a lăsat în sufletul celor din jur, de câte ori se purta şi
vorbea urât. De aceea este bine să se acorde mult mai multă atenție cuvintelor adresate oricărei
persoane, gesturilor arătate și faptelor sale.
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Cele mai cunoscute povești accesibile preşcolarilor ale scriitorului francez Charles Perrault
sunt: ,,Scufiţa Roşie”, ,,Motanul încălţat”, ,,Frumoasa din pădurea adormită”, ,,Cenuşăreasa”.
Poveștile Fraţilor Grimm contribuie la educaţia morală a copiilor, deoarece ele cuprind
multiple aspecte care-i interesează şi îi influenţează. Unele povești elogiază iscusinţa, ingeniozitatea
și isteţimea: ,,Ţărăncuţa cea isteaţă”, ,,Hansel şi Gretel”, ,,Cioara”, ,,Sălăţica”, altele evidenţiază
dragostea frăţească: ,,Frăţior şi surioară”, ori subliniază ideea ajutorării celor slabi: ,,Crăiasa
albinelor”, ,,Căsuţa din pădure”. O bună parte din basmele

Fraţilor Grimm pledează pentru

dreptatea celui asuprit şi oropsit: ,,Pomul cu mere de aur”, ,,Baba Dochia”, ,,Apa vieţii” etc. În
general aceste creaţii ale poporului german cultivă copiilor de pretutindeni dragostea de om, spiritul
de dreptate socială, aspiraţia spre însuşirea calităţilor care înfrumuseţează portretul moral al omului.
Povestea poate:
•

Să transpună copilul în lumea fantasticului;

•

Să învingă fricile şi temerile copilului;

•

Să formeze caracterul şi comportamentul copilului;

•

Să înveselească copilul;

În concluzie, putem afirma că educația morală reprezintă modalitatea prin care sunt transmise
copiilor valorile încă de la cea mai fragedă vârstă. Educatoarea joacă un rol important în
promovarea valorilor la preșcolari deoarece aceasta are capacitatea de a influența copiii și îi poate
angaja în astfel de activități cu caracter moralizator, însă nu trebuie uitată și influența părinților în
formarea conduitei morale, deoarece familia oferă oportunități de învățare în casă, locul unde
copilul se naște, crește și descoperă valoarea încă de la începutul vieții. Educația bazată pe valoare
reprezintă un instrument care nu ne oferă numai o profesie, ci și un scop în viață. Scopul vieții
noastre este, fără îndoială, să ne cunoaștem pe noi înșine și să fi peste sine.
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Summary: The article presents the characteristics of students' personal identity determined by a
certain level of development of emotional intelligence. In shaping the characteristics of personal
identity, an important role is played by components of emotional intelligence: self-awareness,
empathy, social skills, motivation.
In addition to the theoretical aspects, the practical ones are also presented, necessary in overcoming
barriers that prevent the formation of personal identity characteristics.
Keywords: personal identity, emotional intelligence, self-awareness, empathy, social skills,
motivation
Termenul de inţeligenţă provine de la latinescul intelligere, care înseamnă a relaţiona, a
organiza sau de la interiegere, care presupune stabilirea de relaţii între relaţii. Prezent din timpuri
imemorabile în limbajul natural, se pare că termenul a fost introdus în literatură de Cicero şi
caracterizează sub diverse unghiuri puterea şi funcţia minţii de a stabili legături şi a face legături
între legături (Neveanu Paul Popescu, 1978, p.362).
S-a crezut, până nu demult, că principala variabilă care influenţează succesul şcolar al
copilului este coeficientul său de inteligenţă (IQ ). Însă, unele persoane care aveau un coeficient de
inteligenţă academică foarte ridicat, nu aveau neapărat succes în viaţă, în timp ce, alte persoane,
deşi nu prezentau un IQ foarte mare, înregistrau mari reuşite în plan personal, social şi profesional.
Ceea ce face diferenţa este un anumit nivel de dezvoltare al abilităţilor sociale şi emoţionale, ceea
ce specialiştii au denumit inteligenţa emoţională.
Inteligența emoțională este la fel de veche ca și timpul, ea a evoluat odată cu omenirea, astfel
necesitatea de adaptare, de a colabora cu cei din jur au fost cruciale pentru supraviețuirea primelor
societăți primitive de culegători și vânători.
Psihologul american Edward Thorndike (1920) a inventat conceptul de inteligență socială,
definindu-l

ca fiind capacitatea de a înţelege şi de a acţiona inteligent în cadrul relaţiilor

interumane. David Wechesler (1940), unul din părinții testelor standardizate IQ, susține că
adaptarea individului la mediu se realizează atât prin elemente cognitive, cât şi prin cele non136

cognitive, cum ar fi: afectiv, social, personal și recunoaște importanța factorilor emoționali pentru
succesul în viață. [4]
Psihologul umanist Abraham Maslow (1950) descrie modalitatea prin care oamenii pot deveni
puternici din punct de vedere emoțional.
R.W. Leeper (1948), cercetător american, promovează ideea gândului emoțional despre care
se credea că își aduce contribuția la gândul logic, dar timp de 30 de ani au fost puțini psihologi și
educatori care au urmat această linie. [4]
În cartea sa Inteligența emoțională, Daniel Goleman (2001) relatează un alt fapt relevant în
istoria conceptului și anume testul prăjiturii realizat de psihologul W. Mischel (1960), în cadrul
grădiniței din campusul universitar Stanford, în care nişte copii de 4 ani au avut de ales între a
aştepta câteva minute şi a lua o prăjitură sau să aştepte până când un cercetător va reveni în cameră
şi le va oferi două prăjituri. Aceştia au fost monitorizaţi până când au absolvit liceul. Au observat că
cei care au amânat recompensa, au dat dovadă de autocontrol şi stăpânire de sine, adică au fost
echilibraţi emoţional, au avut rezultate mai bune şi au fost mai competenţi la şcoală şi în viaţa
cotidiană. Concluzia acestui studiu a fost formulată de către cercetătorul care a realizat acest
studiu-”direcționarea spre scop prin amânarea autoimpusă a răsplatei”- este esența autoreglării
emoționale: capacitatea de a nega impulsul în avantajul scopului. [3, p. 108]
Howard Gardner (1983) de la Universitatea Harvard descrie mai multe tipuri de inteligențăinteligențe multiple, printre care și inteligența interpersonală (capacitatea de a-i înțelege și de a
relaționa cu ceilalți) și inteligența intrapersonală definită ca fiind capacitatea de a ne înțelege pe noi
înșine și de a ne stăpâni emoțiile. De fapt, combinația dintre cele două inteligențe reprezintă ceea ce
noi numim astăzi inteligență emoțională. [4]
Peter Salovey, profesor şi psiholog la Universitatea Yale şi John Mayer (1990), profesor şi
psiholog la Universitatea din New Hampshire, folosesc pentru prima dată termenul în articolul
„Emotional intelligence” (Inteligenţa emoţională) în publicaţia „Imagination, Cognition, and
Personality”. [4]
Daniel Goleman (1985) preia rezultatele celor doi cercetători și adaptându-le la nivelul de
înțelegere al opiniei popularizează un concept științific într-o manieră empirică. El a accentuat ideea
conform căreia inteligenţa emoţională este unul dintre cei mai puternici predictori ai succesului în
viaţă, detronând inteligenţa academică, considerând că acestea nu sunt competenţe contradictorii, ci
mai degrabă separate. [3]
Goleman susţine că persoanele cu IQ ridicat pot deveni piloţi uluitor de proşti atunci cand se
află la cârma propriei vieţi [3, p. 50]
Inteligența emoțională este exemplificată prin trei modele distincte, fiecare având câte un set
de teste și indici proprii. Studiile au debutat în jurul anilor `90, iar primul model îi aparține lui Peter
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Salovey și John Mayer (1990, 1993), al doilea îi aparține lui Reuven Bar-On (1992), iar al treilea îi
aparține lui Daniel Goleman(1995). În timp s-au conturat și alte modele care sunt în curs de
dezvoltare. Majoritatea modelelor de inteligență emoțională sunt structurate pe patru domenii:
conștiința de sine, gestionarea sinelui, conștiință socială și gestionarea relațiilor. [5]
Mayer şi Salovey (1990,1993)

Bar-On (1992)

Goleman (1995)

Definiţia
„Inteligenţa emoţională este „Inteligenţa emoţională este „Inteligenţa emoţională se referă
setul de abilităţi care stabileşte … o dispunere de capacităţi la capacitatea de a recunoaşte
în ce mod percepţia umană şi noncognitive, competenţe şi propriile emoţii şi sentimente şi
înţelegerea

variază

ca aptitudini care influenţează pe cele ale celorlalţi , de a ne

acurateţe.
Mai

abilitatea cuiva de a avea motiva şi de a face un bun
definim succes

general,

în

inteligenţa emoţională ca fiind cererilor

gestionarea managemental

şi

impulsurilor

presiunilor noastre spontane, cât şi al celor

abilitatea de a percepe şi a ambientului.”

apărute în relaţiile cu ceilalţi.”

exprima emoţii, de a asimila
emoţiile în gânduri, de a
înţelege şi de a raţiona despre
emoţii,

şi

emoţiile

de

a

personale

gestiona
şi

ale

altora.”
Domenii majore de abilităţi şi exemple specifice
A. Identificarea stărilor
afective
•

A. Abilităţi intrapersonale
•

identificarea şi

conştiinţa de sine

•

sentiment atunci când
acesta se întâmplă;

•

asertivitatea;

starea cuiva, în

•

respectul de sine

•

independenţa;

identificarea şi
exprimarea emoţiilor în

monitorizarea
sentimentelor din
moment în moment;

sentimentele sale
•

recunoaşterea unui

emoţională;

exprimarea emoţiilor în
gândurile şi

A. Cunoaşterea emoţiilor

B. Abilităţi interpersonale
•

alţii, în artă, limbaj, etc.

relaţiile
interpersonale;

•

responsabilitatea

B. Înţelegerea sentimentelor
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B. Managementul emoţiilor
•

mânuirea sentimentelor
astfel încât ele să fie

•

gândurile;
•

socială;

emoţiile preced
•

empatia;

corespunzătoare;
•

emoţiile sunt generate
ca ajutoare pentru
memorie şi

autocalma;
C. Scala adaptabilităţii
•

raţionament.

C. Facilitarea emoţională a

abilitatea de a se

rezolvarea

•

abilitatea de a întrerupe

•

anxietatea, iritabilitatea

problemelor;

sau proasta dispoziţie

•

testarea realităţii;

care cresc din ce în ce

•

flexibilitatea;

mai mult;

D. Scala managementului

gândirii /folosirea

stresului

sentimentelor

•

toleranţa la stres;

•

•

controlul

obiectivelor, optimism şi

impulsurilor;

speranţă în faţa

abilitatea de a eticheta
emoţiile, inclusiv

C. Motivaţia
•

emoţiile complexe şi
sentimentele simultane;
•

obstacolelor şi eşecurilor,
iniţiativă, dorinţa de a

E. Dispoziţia generală

abilitatea de a înţelege

•

fericirea;

reuşi, perseverenţă,

relaţiile asociate de

•

optimismul.

dăruire.

schimbarea emoţiilor;

D. Empatia

D. Managementul emoţiilor
•

abilitatea de a fi deschis

•

înţelegerea diversităţii;

•

înţelegerea nevoilor şi

faţă de sentimente;
•

stabilirea şi îndeplinirea

perspectivelor celorlalţi;

abilitatea de a

E. Managementul relaţiilor

monitoriza şi de a regla

sociale (abilităţile sociale)
•

emoţiile cu scopul de a

stabilirea şi păstrarea
relaţiilor (prieteni),

promova dezvoltarea
emoţională şi

•

rezolvarea conflictelor;

intelectuală.

•

cooperarea, colaborarea,

•

capacitatea de a lucra în
echipă

Tipul de model
Abilitate

Mixt

Mixt

Educația pentru dezvoltare emoțională stimulează dezvoltarea personală, asigurând respectul
pentru unicitatea, nevoile și interesele fiecăruia, acordarea de oportunități egale și acces, precum și
formarea unor personalități autonome, capabile de a alege și a decide, tolerante, responsabile,
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creative și flexibile, favorizând astfel realizarea dezideratului educației contemporane – integrarea
socială de succes a personalității umane.
Inteligența emoțională este un set unic de trăsături care ajută la formarea caracteristicilor unei
persoane, modalități dependente și de durată pentru gândire, simțuri și comportament.
Identitatea personală reprezintă identificarea sinelui printr-un sistem propriu de sentimente și
valori ceea ce ne face unici. Ea este influențată de aspecte care nu țin de opțiunea personală
(caracteristici fizice, locul nașterii, naționalitate, aptitudini, talente etc), dar și de aspecte care țin de
alegerea personală (profesie, religie, orientare politică, valori, viziunile de viață, tipul de inteligență,
rolurile sociale etc).
Construcția identității personale presupune dezvoltarea conștiinței de sine, aceasta fiind la
rândul ei o componentă a inteligenței emoționale, care se referă la cunoașterea și înțelegerea
propriilor sentimente, recunoașterea punctelor tari, încredere în sine, autoeficacitate. [9]
Pentru a stimula încrederea în sine a elevilor se pot realiza jocuri de rol care să se concentreze
asupra unei evaluări realiste a sinelui, dar și asupra acceptării de sine, cu puncte tari și limite. De
asemenea, profesorul le poate distribui elevilor sarcini mai dificile decât în mod obișnuit, această
strategie fiind folosită pentru a le dovedi că profesorul are încredere în ei și pentru a le dezvolta
sentimentul de acceptare a sinelui, indiferent de rezultate. [7]
O altă componentă a inteligenței emoționale

este autoreglarea/management/ control

emoțional care presupune capacitatea de a dirija și controla propria stare emoțională, controlul
impulsurilor, managementul stresului. Aceste abilități sunt dependente de abilitatea noastră de
autoconștientizare. [9]
Una dintre cele mai frecvente probleme emoționale cu care se confruntă copiii în prezent este
controlul emoțional, în special al furiei și a pornirilor agresive. Există însă mai multe modalități
care pot stimula partea rațională a creierului, ajutându-i pe copii să-și controleze sau să-și inhibe
mânia. Dintre tehnicile de rezolvare a conflictelor, negocierea și medierea sunt necesare în educația
fiecărui copil. [7]
Persoanele care își pot identifica sentimentele, dau dovadă de conștiință de sine și sunt
capabile să le identifice și pe ale altor oameni, dând dovadă de empatie. Specialiștii în psihologia
dezvoltării au demonstrat că există două componente ale empatiei: în primul rând o reacție
emoțională față de alții care se dezvoltă în primii 6 ani de viață ai copilului și în al doilea rând o
reacție cognitivă, aceasta determinând măsura în care copiii mai mari pot înțelege punctul de vedere
al celorlalți. [9]
Odată cu maturizarea capacităților perceptuale și cognitive ale copiilor, aceștia învață să
recunoască diferitele semne ale suferinței emoționale și devin capabili să-și manifeste preocuparea
prin comportamente adecvate.
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În exprimarea empatiei pot exista anumite bariere: rezolvarea problemelor, sfaturi
nesolicitate, minimizarea emoțiilor, sarcasmul. Rezolvarea problemelor în locul celui cu care dorim
să fim empatici, îl face pe acesta să se simtă neînțeles, neajutorat, dependent. Este mai util să
înțelegem emoțiile persoanei, să discutăm despre ele și să căutăm împreună soluții. [4]
Oferirea de sfaturi, deși nu ne sunt solicitate, poate transmite faptul că ne simțim superiori față
de cei cărora le oferim , că ne grăbim să formulăm concluzii și arătăm că noi deținem strategiile
pentru a rezolva situația. Este recomandat să ascultăm activ și să transmitem faptul că îl susținem pe
cel care are nevoie de noi. În același timp, o atitudine sau o remarcă sarcastică poate determina pe
celălalt să se simtă umilit sau neînțeles. [4]
Capacitatea de a stabili relații cu alții în mod sincer, dar nu superficial reprezintă o altă
componentă a inteligenței emoționale cuprinsă în celelalte laturi și anume abilitatea socială. Dintre
toate abilitățile inteligenței emoționale pe care și le dezvoltă un copil, capacitatea de a relaționa va
contribui în mare măsură la obținerea sentimentului reușitei și al împlinirii în viață. [7]
Dezvoltarea abilităților sociale și emoționale începe încă din primii ani de viață, de aceea este
foarte importantă calitatea interacțiunilor cu alte persoane. Abilitățile sociale presupun: comunicare
interpersonală, inițiere, menținere și finalizare a unei relații, rezolvare și negociere a conflictelor,
colaborare ți lucru în echipă, cooperare cu alții, integrare în grup, toleranță, integrare în grup.
Procesul socializării pornește de la îmbinarea dintre temperamentul înnăscut al copilului și
reacția pe care o are adultul față de acesta. Copiii își însușesc abilitățile sociale nu doar de la adulți,
ci și în urma interacțiunilor cu alți copii, având șanse să descopere printr-o serie de încercări și erori
succesive strategiile eficiente și cele ineficiente, ulterior reflectând asupra lucrurilor pe care le-au
aflat. [7]
Nu în ultimul rând, motivația este responsabilă de canalizarea sentimentelor pentru a ne ajuta
să atingem anumite scopuri. Motivația înseamnă încredere în sine, dorință, hotărâre, perseverență,
angajare și optimism. Aceasta nu acționează independent, copiii trebuie să fie conștienți de ei înșiși
pentru identificarea a ceea ce îi impulsionează să dobândească un succes. [9]
Pentru dezvoltarea motivației/ automotivației copiilor, aceștia trebuie: învățați să-și dorească
reușita, să li se asigure oportunități de a se descurca singuri în universul personal, să li se asigure un
tip de educație relevant pentru interesele și stilul lor de învățare, învățați să prețuiască efortul
susținut, să-și asume și să depășească eșecurile importante.
M.Elias, S. Tobias,B. Friedlander (2003) au conturat un profil al copilului cu inteligență
emoțională ridicată,

presupunând dezvoltarea unor abilități precum: cunoașterea a numeroase

cuvinte care exprimă sentimente, verbalizarea cu uşurinţă a propriilor emoţii, înţelegere faţă de cei
din jurul său, răbdare pentru a obţine ceea ce-şi doreşte cu ardoare, ascultarea activă, cunoaşterea
141

propriilor nevoi şi obţinerea a ceea ce are nevoie, capacitatea de a rezolva singur o problemă,
stabilirea şi întreţinerea relaţiilor interumane benefice pentru el. [2]
Aceste componente ale inteligenței emoționale sunt interdependente, fiind legate între ele întrun mod complex, folosirea eficientă a oricărei componente este legată de gradul de posedare a uneia
sau mai multor elemente. Schimbările emoționale alături de cele fizice și sociale contribuie la
formarea identității, de altfel sunt și modalități de exprimare a acesteia.
Cadrele didactice, alături de familie, sunt responsabile de crearea unui mediu bazat pe
deschidere, onestitate și acceptare, pentru a întâmpina personalități și temperamente diferite, bagaje
culturale și familiale diverse. Copiii trebuie să învețe și să se bucure împreună într-un climat care să
asigure formarea caracteristicilor individuale: autocunoașterea, încrederea în sine, independență,
manifestarea empatiei, dezvoltarea relațiilor pozitive cu colegii, motivația.
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PROIECTUL DE CERCETARE – INSTRUMENT DE
EVALUARE ÎN LICEU
Morari Natalia
doctorandă, anul II, Școala Doctorală ”Științe ale Educației”, UST, Chișinău
Procesul de instruire în instituțiile de învățământ general este provocat de căutarea și aplicarea
metodelor / strategiilor didactice inovative, menite să sporească motivația elevilor pentru învățare.
În ce măsură acestea vor lua locul sau vor completa arsenalul deja existent în pedagogie depinde, în
opinia noastră, de mai multe criterii, printre care menționăm: globalizarea (să fie aplicabile în mai
multe domenii); durabilitatea (să sprijine învățarea pe tot parcursul vieții); orientate spre rezolvarea
problemelor personale sau comunitare; să ofere sens procesului de învățare, etc. Una dintre
metodele ce întrunește criteriile menționate este proiectul de cercetare.
Realizarea cercetărilor cu elevii este în atenția mai multor oameni de știință, precum: L.
Sclifos [7], care vorbește despre realizarea proiectelor de cercetare în școală în parteneriat cu
reprezentanți din comunitate, uniți prin cercetare pentru a identifica și a propune soluții pentru
diverse probleme educaționale; A. Ghicov [4], care propune proiectul de cercetare ca metodă de
valorificare a textului, în cadrul căruia elevilor li se propun fragmente de texte literare și
metaliterare adecvate unei teme de cercetare, elevii realizează sarcinile propuse de profesor, ca la
final să prezinte o compunere de sinteză; M. Calalb [2], care propune metoda IBSE (Inquiery-Based
Science Education) și se referă la pedagogia învățării prin investigație ce „oferă oportunități de
dezvoltare a cunoștințelor, înțelegerii și interesului elevilor pentru știință”. De apreciat este
constatarea cercetătorului M. Calalb despre eșecul ce vine din diferența de opinii ale elevilor și
profesorilor referitor la ce este relevant și util în procesul educațional, iar o soluție ar fi cercetarea,
care presupune „mirarea, satisfacerea curiozității, provocări intelectuale”.
Proiectul de cercetare la disciplina limba și literatura română se deosebește de celelalte tipuri
prin faptul că se referă la sufletul uman, la emoție, iar tematica proiectelor se referă la explorarea
naturii umane.
Actualitatea temei abordate derivă din importanța și beneficiile implementării unui proiect de
cercetare și anume:
✓ Învățarea științei prin mijloace științifice: trecerea de la metode deductive la metode
de cercetare [2, p.35]
✓ Oferă posibilitatea de a îmbina învățarea formală cu cea informală [2, p.35]
✓ Ajută la conștientizarea faptului că știința este utilă societății și individului [2, 7]
✓ Promovează rezolvarea problemelor prin cercetare [7]
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✓ Oferă posibilitatea abordării temelor în context interdisciplinar [5];
✓ Formează deprinderi de cercetare utile pentru învățarea pe tot parcursul vieții.
La nivel internațional și național există practici de utilizare a proiectului de cercetare în
procesul de instruire, de exemplu modelul IBSE, proiectele STEM sau STE(A)M și proiecte de
cercetare realizate în cadrul disciplinelor umaniste.
Proiectele de cercetare realizate de elevi în cadrul disciplinei limba și literatura română
constituie obiectul de cercetare al prezentului studiu. Scopul este de a prezenta proiectul de
cercetare ca instrument de evaluare. Obiectivele cercetării sunt: analiza documentele de politici
educaționale care prevăd dezvoltarea competenței de cercetare la elevi; a determina gradul de
acoperire a standardelor educaționale prin realizarea și evaluarea proiectelor de cercetare; a propune
criterii de evaluare pentru fiecare etapă a proiectului.
În Codul Educației, art. 6, este formulat „idealul educațional al școlii din Republica Moldova
ce 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”. De aici, important pentru studiul nostru este ideea că o
personalitate formată în școală trebuie să fie: cu inițiativă, cunoștințe, competențe, cu independență
de opinie și acțiune.
În lucrarea „Standardele de competență – instrument de realizare a politicilor educaționale”
[8, p. 107] sunt specificate competențele formarea cărora se urmărește în liceu și anume: „are o
concepție științifică despre lume” (12), „analizează și evaluează calea gândirii și acțiunilor sale,
utilizează gândirea critică în luarea deciziei asupra diferitelor puncte de vedere” (17), „poate elabora
lucrări de cercetare și proiecte și le prezintă” (19), „poate utiliza calculatoarele în calitate de mijloc
de învățare și lucru, precum și în calitate de mijloc pentru planificare și prezentare a rezultatelor
activității sale de studiu sau muncă” (20).
În „Reperele metodologice la disciplina de studiu Limba și literatura română pentru anul de
stdii 2020-2021” se recomandă realizarea proiectului educațional centrat pe „rezolvare de probleme,
învățare prin cercetare” [6]. Astfel, actele normative în vigoare prevăd dezvoltarea competenței de
cercetare la elevi prin proiecte bazate pe cercetare.
Articolul prezintă aspecte legate de evaluarea proiectelor de cercetare literară și lingvistică,
proiectate la disciplina de studiu Limba și literatura română, în liceu. Prin proiectele de cercetare se
valorifică inventivitatea și creativitatea elevilor, motivându-i să descopere literatura (și limba)
română și să realizeze activitate de cercetare în acest domeniu. Profesorul și elevii colaborează în
procesul de realizare a proiectelor de cercetare în cadrul orelor, la lecțiile de tip atelier, unde se
explică modalitatea de lucru la proiecte și metodele de cercetare, dar și suplimentar, în vederea
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consultării elevilor în procesul de cercetare. Pe parcursul unui an de studii, elevii, lucrând
individual, au cercetat probleme / teme cu caracter interdisciplinar, ce corespund domeniului de
interes personal. Elevii au redactat articole științifice, în care prezintă tema de cercetare, modul în
care au abordat tema și rezultatele la care au ajuns. Articolele realizate vor fi prezentate în cadrul
conferințelor / concursurilor la nivel instituțional și național / internațional, vor fi publicate în
materialele conferințelor.
Așa cum în literatură este oglindită viața, am putea utiliza opera literară ca pe un laborator în
care se acumulează experiențe de viață, urmărind și empatizând cu personajele literare. Dacă elevul
este interesat de anumite aspecte / probleme ale vieții, atunci poate alege ca temă de cercetare acel
aspect interesat, dar nu se va limita doar la explorarea operei sau biografiei scriitorului, care mai
degrabă va servi ca teren de testare sau sursă de exemple pentru argumentare, ci va căuta să
definească și să explice științific fenomenul cercetat. Temele proiectelor sunt alese de elevi în
conformitate cu preferințele lectorale (în dependență de genul literar, tematică, tipologia
personajelor) și interesul pentru o anumită știință / ocupație.
Realizarea proiectelor de cercetare în cadrul disciplinei limba și literatura română contribuie
la dezvoltarea competențelor-cheie formulate în Codul Educației [3]:
a) competența de comunicare în limba română, din care derivă competențele specifice
disciplinei și care se referă la Competențe specifice educației lingvistice și literare. Aceasta se va
dezvolta odată cu realizarea studiului / articolului științific, explorând textul literar și cel nonliterar,
elevii își vor dezvolta competențe specifice disciplinei. Dar și prezentarea rezultatelor cercetării în
public implică competența de comunicare.
b) competența de învăța să înveți: elevii își vor organiza propria activitate de cercetare și vor
obține, în mod independent, cercetând diverse surse de informare, cunoștințe noi.
c) competențe digitale: elaborarea articolului științific presupune un proces de căutare a
informației și de redactare a acesteia, utilizând tehnologiile informaționale; prezentarea temei și a
rezultatelor cercetării necesită utilizarea instrumentelor digitale; elaborarea unui produs în baza
celor ceretate, la fel, implică competența digitală.
d) competența de exprimare culturală și de conștientizare a valorilor culturale: dacă
activitatea literară este parte a culturii, atunci explorarea literaturii se încadrează și în această
competență. Iar atunci când elevul elaborează un produs, care poate fi desen, revistă, film, joc, etc.,
el va conștientiza valoarea culturală, nu doar informațională.
Respectiv, proiectul de cercetare oferă oportunitatea de a conecta mai multe competențe-cheie
și specifice, iar activitatea de bază va rămâne cercetarea, ca o metodă de a obține cunoaștere
științifică în mod independent.
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Doar un proiect de cercetare poate conecta cele trei domenii mari, precum: educație
(competențe specifice formate la disciplina de studiu), cultură (utilizarea și exprimarea creativă a
cunoștințelor în realizarea unui produs) și cercetare (atât din perspectivă metodologică, cât și a
noutății științifice). Din perspectiva disciplinei de studiu, cercetarea se referă la modul de a acționa,
cultura – la felul de a se exprima, iar educația – la contextul și procesul în care se dobândește
cunoașterea.
O cercetare ce ține de literatură integrează cele 2 tipuri de cunoaștere: științifică și spirituală
[1, p.10], oferind posibilitatea de a realiza transferul principiilor / legităților cunoscute în știință (în
științele reale, în special) din contextul realității în contextul imaginar și spiritual, în baza
corespondențelor. De exemplu, un elev care va cerceta sentimentul de dragoste în baza unei opere
literare, poate să-l explice apelând la principiului de formare a aburului (de la evaporarea apei) sau
să definească conceptul printr-o ecuație chimică sau matematică, astfel găsind corespondențe,
similitudini care la prima vedere nu pot fi identificate, ci doar în urma unui proces de informare,
reflectare și creativitate.
Proiectul de cercetare are 2 finalități:
a) Studiu științific (în plan teoretic), bazat pe o temă/problemă;
b) Produs concret (în plan practic), care reflectă înțelegerea și aplicarea reperelor teoretice
descoperite și descrise în studiul științific.
Acestea (studiul și produsul) urmează a fi valorificate în cadrul unor manifestații științifice,
precum sunt conferințele, și, respectiv, publicate. În procesul de valorificare, elevul va dezvolta și
competența de comunicare orală și scrisă.
Ținem să analizăm corespondența dintre elementele structurale ale proiectului de cercetare,
cât și etapa de valorificare, și indicatorii Standardelor de eficiență a învățării limbii și literaturii
române, pentru a determina gradul de acoperire a acestora în cazul utilizării proiectului de cercetare
ca instrument de evaluare.
În urma analizei Tabelului sinoptic: domenii – standarde – indicatori [9, p.7], am constatat
următoarele (Anexa 1):
➢ Din 29 de indicatori ai standardelor din Domeniul Textul literar și nonliterar, ce corespund
elaborării textului științific și anexelor, sunt relevanți 22, ceea ce constituie 75,86 %;
➢ Din 24 indicatori ai standardelor Domeniului Practica rațională și funcțională a limbii, ce se
referă la elaborarea textului științific și comunicarea / prezentarea rezultatelor cercetării, sunt
relevanți 12, ceea ce constituie 50 % din numărul total de indicatori pentru acest domeniu;
➢ Din 13 indicatori ai standardelor Domeniului Cultura comunicării, ce se referă la text,
bibliografie, prezentare și publicare, sunt relevanți 11, ceea ce constituie 84,61 %;
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➢ Din totalul de 66 de indicatori ai standardelor celor 3 domenii sunt acoperiți 45, ceea ce
constituie 68,18 %.
În concluzie, putem afirma că dacă se realizează proiectul de cercetare la disciplina de studiu
limba și literatura română, atunci se pot atinge aproximativ 68 % din standardele preconizate pentru
treapta liceală. Acest fapt justifică, din punct de vedere al actelor normative, utilizarea proiectului
de cercetare ca instrument de evaluare la treapta liceală. Iar elevilor trebuie de acordat suficient
timp pentru elaborare. De menționat este și faptul că competența de cercetare nu este formulată ca
una curriculară specifică, dar este inclusă implicit în celelalte competențe, respectiv, și criteriile de
evaluare a produsului specific ce măsoară competența - articolul / studiul științific (produsul
specific cercetării) - trebuie elaborate.
Astfel, stabilim criteriile de evaluare / apreciere a unui articol / studiu științific realizat de
elevi în cadrul proiectului de cercetare:
1.Aspectul lucrării:
a) Volum (5-7 pagini);
b) Paginare;
c) Caractere (Times New Roman, 14, spațiere 1,5);
d) Aranjare în pagină.
2.Structura:
a)

Argument/Introducere;

b) Cuprins;
c)

Concluzii;

d) Bibliografie.
3.Prezența anexelor elaborate:
- reprezintă schematic unele idei relevante din cercetare;
4.Existența unui proces de investigație științifică:
a) Actualitatea lucrării / motivația pentru alegerea temei;
b) Formularea scopului, obiectivelor, ipotezei;
c) Rezultatele teoretice și practice;
d) Utilizarea metodelor de cercetare;
e) Valorificarea datelor/opiniilor exegeților/teoreticienilor;
f) Argumentarea ideilor / conceptelor (cu exemple);
g) Prezența unor judecăți de valoare proprii.
5.Tratarea subiectului:
a) Originalitatea abordării;
b) Aspectul inovativ;
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c) Coerența și logica structurării;
d) Corectitudinea lingvistică.
Produsele elaborate de elevi, în urma procesului de cercetare, reflectă funcționalitatea
cunoștințelor obținute.
Criteriile de evaluare / apreciere a produsului:
1) Reflectă tema/problema cercetată
2) Conține explicația conceptelor-cheie din articolul științific
3) Este util pentru înțelegerea temei/ problemei abordate
4) Conceptele, ideile sunt prezentate în mod schematizat și creativ
5) Corectitudinea lingvistică
Criterii de evaluare / apreciere a prezentării proiectelor de cercetare:
1) Prezentarea proiectului se realizează în Power Point în limita de 10 -12 slide-uri
2) Prezentarea temei proiectului de cercetare, autorul, clasa;
3) Prezentarea succintă a introducerii: actualitatea / importanța temei / motivația alegerii,
scopul, obiectivele, ipoteza, obiectul cercetat, metodele, noutatea științifică, structura,
rezultatele teoretice și practice obținute;
4) Prezentarea succintă a ideilor principale ale proiectului;
5) Prezentarea concluziilor;
6) Prezentarea produsului;
7) Corectitudinea și coerența expunerii.
Recomandăm ca articolul științific, produsul elaborat și prezentarea rezultatelor cercetării să
fie apreciate separat, astfel ca elevul să obțină 3 note în decursul unui an de studii.
În concluzie, putem afirma că proiectul de cercetare reprezintă un instrument de evaluare a
competențelor elevilor (de cercetare, la general, și a competențelor specifice disciplinei, în special)
și corespunde la 68 % finalităților educaționale prevăzute pentru treapta de liceu.
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Anexa 1.
Standarde și indicatori

Elementele structurale ale Proiectului de
cercetare + etapa de valorificare a cercetării
Textul studiului științific

Domeniul Textul literar și nonliterar
Standardul 1 - 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6;
Standardul 2 - 2.2; 2.5;
Standardul 3 – 3.1; 3.2; 3.3;
Standardul 4 – 4.3; 4.5; 4.6;
Standardul 5 – 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.8.
Domeniul Practica rațională și funcțională a
limbii:
Standardul 1 – 1.2; 1.4;
Standardul 2 – 2.1; 2.2; 2.3;
Standardul 3 – 3.1; 3.4;
Standardul 4 – 4.2; 4.3;
Standardul 5 – 5.5
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Standardul 6 – 6.2.
Domeniul Cultura comunicării
Standardul 1 – 1.1; 1.3; 1.4; 1.5
Standardul 2 – 2.1; 2.2
Standardul 3 – 3.1; 3.2; 3.4
Domeniul Textul literar și nonliterar

Anexe

Standardul 1- 1.4;
Standardul 2 - 2.3.
Domeniul Cultura comunicării

Bibliografie

Standardul 1 – 1.1; 1.2;
Standardul 2 – 2.1; 2.2
Standardul 3 – 3.4.
Domeniul Textul literar și nonliterar

Produs elaborat

Standardul 4 – 4.5
Standardul 5 – 5.6
Domeniul Practica rațională și funcțională a limbii
Standardul 1 – 1.1; 1.4
Domeniul Cultura comunicării
Standardul 2 – 2.2
Pregătirea comunicării: prezentare elaborată în Domeniul Cultura comunicării
Power Point (suport pentru comunicare)
Susținerea

/

prezentarea

proiectului

Standardul 1 – 1.6
de Domeniul Practica rațională și funcțională a limbii
Standardul 3 – 3.4

cercetare

Standardul 4 – 4.3
Standardul 5 – 5.2; 5.5;
Domeniul Cultura comunicării
Standardul 1 – 1.6
Publicarea articolului științific

Domeniul Cultura comunicării
Standardul 2 – 2.1; 2.2;
Standardul 3 – 3.1; 3.2;

Conducător științific: Pogolșa Lilia – doctor habilitat, profesor universitar
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ORIENTĂRI VALORICE LA PREȘCOLARI
DIN PERSPECTIVA FOLCLORICĂ
Obada Doinița
doctorandă, anul I, Școala Doctorală ”Științe ale Educației”
Este cunoscut faptul că fiecare popor, naţiune se caracterizează printr-un specific tradiţional
de dezvoltare istorică, culturală, socială, economică, religioasă, care determină în mare măsură
comportamentul emoţional [7, p. 98].
„Noi suntem convinşi că ideile de bază ale unei gândiri pedagogice perene, la început
primitivă, intuitivă, acum raţională, ştiinţifică, îşi găsesc, în esenţă, rădăcinile în ceea ce am putea
numi pedagogie folclorică. Nu explicit, nu discursiv şi logic închegat, ci implicit, la nivelul
sugestiei şi înţelepciunii populare” consideră B. Şerbănescu [12, p.7]. Aspectul epistemic, referitor
la concepţia educaţională folclorică, şi aspectul axiologic, referitor la valenţele educative ale
folclorului, în viziunea autorului, constituie laturile educaţionale asupra cărora trebuie să ne
aplecăm atunci când cercetăm folclorul.
Înţelepciunea populară, întruchipată în special în proverbe şi zicători, se adresează minţii;
creaţiile epice şi lirice se adresează sufletului, simţirii. Şi unele şi celelalte conţin numeroase idei, ce
pot fi folosite conştient şi sistematic în procesul educativ desfăşurat în instituţiile preşcolare.
Tradiţiile, transmise din generaţie în generaţie (poveţe, sfaturi, folclor literar în general) şi
prin practica tradiţională (obiceiuri şi datini), sunt nu numai o dovadă a preocupării poporului
nostru, pentru perpetuarea fiinţei naţionale, ci şi un nesecat izvor de inspiraţie pentru pedagogia
cultă, dar si pentru educaţia etnoculturală şi interculturală.
Caracterul spontan al tradiţiei nu înseamnă, nici pe departe, că ea ar fi şi inconştientă, ci,
dimpotrivă, transmiterea ei a fost întotdeauna intenţionată. Însuşi procesul de formare a tradiţiei
presupune o acumulare selectivă a experienţei, iar transmiterea ei nu se datorează numai imitaţiei, ci
intenţiei ca obiceiurile şi practicile să fie duse mai departe pentru că aşa e bine, aşa trebuie, aşa am
apucat din bătrâni. Elementele tipizate se îmbogăţesc mereu prin contribuţii noi, determinate de
atitudinea celor care transmit.
Tradiţiile au apărut şi s-au cristalizat treptat din experienţa de viaţă a oamenilor,
constituindu-se şi transmiţându-se în decursul istoriei. Ele sunt o memorie colectivă în care se
reţine, se întipăreşte, se păstrează şi se reproduce o experienţă socială seculară. Fără îndoială, în
transmiterea experienţei tradiţionale, esenţială este imitaţia. Copilul şi tânărul văd obiceiuri şi 43
ritualuri, participă la ele, aud cântece şi snoave şi le memorează, pentru că se repetă şi pentru că aşa
fac cei mari. Dar, copilului şi tânărului i se şi explică ce şi cum trebuie făcut. Cât priveşte
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argumentarea (de ce trebuie?), aceasta constă, prin excelenţă, în tradiţia însăşi: aşa se cuvine, pentru
că aşa am învăţat din bătrâni.
În tradiţie se preia ceea ce corespunde unei anumite stări afective a generaţiei noi şi, în
acelaşi timp, ceea ce se impune prin calitatea sa şi ceea ce are prestigiu; prestigiul însuşi fiind dat de
respectul pentru înaintaşi. Tradiţia explică legătura în timp şi continuitatea relaţiilor sociale prin
rolul său formativ: ea oferă modele de activitate scutindu-1 pe om de căutări pentru rezolvarea
fiecărei situaţii în parte, duce, în acelaşi timp, la o solidaritate socială şi naţională în timp şi spaţiu.
Folclorul este o ramură specializată a tradiţiei. Într-o concepţie limitativă, folclorul cuprinde
totalitatea producţiilor populare artistice - literare, muzicale, coregrafice şi plastice. Marile creaţii
folclorice ale poporului nostru sunt legate de momentele de răscruce din istoria naţională, când
imaginaţia populară a creat modele de eroi şi fapte în care oamenii credeau şi pe care doreau să le
imite. În context etnocultural proverbele şi zicătorile sunt chintesenţa învăţămintelor trase din
experienţa de viaţă cotidiană, din reuşitele şi eşecurile suferite de omul de rând în confruntarea cu
realitatea. Formele concrete ale creaţiilor folclorice - muzică, poezie, dans, costum etc., exprimă
complexitatea spiritualităţii populare româneşti, în ele împletindu-se fantezia cu raţiunea, esteticul
cu pragmaticul în oglindirea şi interpretarea lumii [3, p.62].
Pătrunderea copilului în cultură se produce în familie, începând din primii ani de viaţă, la
nivel popular şi se continuă pe tot parcursul vieţii în comunităţile sociale din care face parte şi, întrun mod sistematic, în instituţiile şcolare. Educaţia însăşi este o tradiţie, o învăţătură în sens larg.
Faptul că ea devine la un moment dat o activitate socială specializată şi instituţionalizată, iar tradiţia
nu, faptul că educaţia prin şcoală este organizată şi sistematică, iar tradiţia acţionează spontan, nu-i
micşorează acesteia din urmă rolul formativ asupra personalităţii copilului [13, p.16].
Pedagogia populară este „acea pedagogie care nu este scrisă nicăieri, dar care, totuşi, există
sub o altă formă. Sunt reguli de educaţie, care se moştenesc din generaţie în generaţie şi care, privite
din perspectiva unui timp îndelungat, ne apare ca făcând corp cu întregul sistem de viaţă ale unui
popor şi al unei epoci. Aceasta este propriu-zis pedagogia poporului, a întregului popor, la orice
popor, o existenţă deasupra animalităţii. Pentru speţă, ea este mai mult de valoare decât pedagogia
cultă, într-un fel. Pe câtă vreme aceasta asigură creşterea unei minorităţi (privilegiate), pedagogia
tradiţională păstrează condiţiile înseşi ale existenţeiomeneşti. Oricât de vagă şi de rudimentară ar
părea ea omului de ştiinţă modern, pedagogia tradiţională îşi are totuşi un corp de principii şi o
evoluţie” [Ibidem, p. 27].
Înţelepciunea pedagogică populară stă la baza multor sisteme de educaţie. În ceea ce ne
priveşte pe noi, „cel mai mult pot ajuta folclorul şi folcloristica, iar în cadrul folclorului, latura
paremiologică, proverbele şi zicătorile, şi alături de ele, făcând oarecum parte din familie,
ghicitorile şi jocurile pentru copii” [Ibidem, p. 30].
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Basmul şi povestea s-au născut, probabil, ca o evadare umană din cotidianul nu totdeauna
aşa cum românul şi l-a dorit şi ca proiecţie a celor mai înalte aspiraţii ale sale de bine, frumos,
cinste şi omenie. Realitatea din care s-au născut şi pe care o regăsim în aceste creaţii este
înfrumuseţată, dar şi plină de neprevăzut, de confruntări între bine şi rău, aşa cum viaţa însăşi este.
Minunea din basm exprimă nu numai năzuinţa, ci şi încrederea poporului că lumea poate deveni
mai bună şi că oricând poate interveni ceva favorabil omului, dacă el se ştie folosi de împrejurări.
Basmul (etimon slav „basnî” - rom. „născocire”) defineşte o specie a epicii populare în care
se narează întâmplări fantastice ale unor personaje imaginare (feţi-frumoşi, zâne, animale
năzdrăvane), aflate în luptă cu forţele nefaste ale naturii şi ale societăţii prezente prin balauri, zmei,
vrăjitoare etc. care vor fi biruite. Basmul funcţionează pe principiul luptei dintre bine şi rău,
promovând binele ca valoare etică, concept etic demn de reţinut pentru domeniul educaţiei.
Preşcolarul exprimă, în funcţie de experienţa proprie şi a prietenilor săi, şi cu referire la
situaţii concrete, ce e bine şi ce e rău. Lumea basmului îi îmbogăţeşte orizontul binelui şi răului prin
comportamentele dezirabile sau indezirabile ale eroilor. Copilul se simte îndemnat să făptuiască
binele, pentru că el însuşi face parte din această lume fantastică, se 45 identifică cu eroul şi-şi
doreşte răsplata binemeritată pentru faptele sale. Asemenea eroului din basm, copilul întâmpină în
viaţă greutăţi, trăieşte evenimente care-i pun la încercare puterile şi priceperea, deseori eşuează şi
trebuie s-o ia de la capăt. Din greutăţi şi nereuşite învaţă. Se loveşte de pragul de sus şi-l vede pe cel
de jos! îşi asumă greşeala: Capul face, capul trage! Mai mult decât orice discuţie moralizatoare, mai
mult decât orice sfat sau dojana, „retrăirea” evenimentelor alături de erou şi exemplul viu al
acestuia îl învaţă pe copil purtarea bună [4, p.66].
Orientarea valorică a copilului, spre înţelegerea binelui şi răului, aşa cum se petrece şi prin
intermediul basmului, permite trecerea treptată la comportamentul orientat valoric. Limbajul
basmului este atrăgător şi convingător. Formulele stereotipe se memorează uşor şi antrenează
copilul în a urmări desfăşurarea acţiunii (...şi-înainte mult mai este...), zicalele sunt legate de fapte şi
consecinţe, ceea ce îi permite copilului să facă legătura între faptă- răsplată, nu numai la nivelul
întâmplărilor din basm, ci şi în viaţa lui cotidiană [2, p.21].
Basmul influenţează prin limbaj, prin evoluţia narativă, prin transpunerea în lumea altor
tărâmuri, prin întâmplările la care copilul ia parte şi, în mod deosebit, prin victoria binelui.
Ascultând şi repovestind basmul, copiii îşi îmbogăţesc limbajul şi învaţă comportamente.
Basmul, povestea ascultată o dată şi de mai multe ori, povestită şi repovestită de copil, cu
adausuri şi omisiuni, purtând o amprentă personală, întâmplător sau de circumstanţă, este o
importantă formă de comunicare între adult şi copil, între copil şi el însuşi. Ea dezvoltă imaginaţia
şi gândirea preşcolarului, îi îmbogăţeşte viaţa afectivă şi-i influenţează comportamentul
etnocultural.
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Atitudinea copilului faţă de comportamentul personajelor din basm se regăseşte deseori în
activităţile de joc, în activităţile curriculare sau extracurriculare. În activitatea de joc, în
interpretarea rolului unui personaj de basm cu ocazia serbării etc., din comportamentul copilului
răzbate influenţa eroului din basm.
Basmele, legendele şi motivele folclorice strămoşeşti sunt reinterpretate şi readaptate într-un
limbaj modern în cărţi stilizate. Despre noua haină a folclorului, Iulian Filip spune că aceasta este o
evoluţie firească generată de societatea actuală, dar menţionează că important este să nu se piardă
spiritul mitului popular [8, p.89].
Discernerea valorilor de nonvalori în mintea copilului nu poate apărea fără anumite
explicaţii şi accentuări din partea educatoarei. Zmeul este atrăgător pentru că, până la un moment
dat, este de neînvins. Dacă rămânem la acest punct, copilul îşi poate dori să devină ca zmeul.
Urmând firul povestirii, evidenţierea răutăţii şi cruzimii zmeului, povestitorul, 46 educatoarea, va
face din zmeu ceea ce de fapt reprezintă el în folclor şi anume, întruchiparea răului. Prezenţa în
basm a zmeului şi a celorlalte personaje „negative” este tot aşa de necesară ca şi prezenţa lui FătFrumos sau a lui Prâslea cel voinic. Numai prezenţa unor elemente de referinţă, punerea faţă în faţă
a binelui şi răului, îi permite copilului să adere la valoare [1, p.99].
Este important ca preşcolarii să fie antrenaţi în activităţi creatoare la acest capitol. În
cercetarea sa, S. Cemortan menţionează: „Alcătuirea unei povestiri sau a unui basm după model
este un tip intermediar de activitate verbal-artistică, plasat între reproducerea obişnuită a unei opere
literare şi povestirea ei creatoare. Acest fel de activitate include atât reproducerea, cât şi creaţia,
întrucât, compunând pe model, copiii îl repetă într-o anumită măsură, manifestându-şi concomitent,
pe propria lor compunere, aptitudinea creatoare. Basmul sau povestirea inventate de copil se
deosebeşte de model (autor, educator), dar şi de creaţiile altor copii” [5, p.41]. Astfel, concomitent
cu limbajul se dezvoltă memoria, ingeniozitatea, fantezia etc.
Lascu Iulia susţine că dezvoltarea creativităţii la elevi redeschid fiinţa umană către latura sa
pozitivă şi sunt centrate pe optimizarea şi transformarea creativă a acesteia în sensul unei
renaturalizări şi extensii a capacităţilor sale de cunoaştere şi acţiune. Aplicarea metodologiei de
dezvoltare a creativităţii asigură realizarea obiectivelor curriculare formative şi dezvoltarea
strategiilor didactice utilizate [9, p.8].
Proverbele sunt formulări concise, plastice, relativ stereotipe, care exprimă concentrat
adevăruri cu valoare generală, rezultând din îmbinarea unei largi şi bogate experienţe practice, cu
observaţii pertinente asupra fenomenelor şi lucrurilor lumii înconjurătoare. Într-un limbaj metaforic,
de mare forţă sugestivă, ele exprimă concepţia şi atitudinile specifice ale poporului nostru şi conduc
la o concluzie privind o normă morală cu mare grad de generalitate. Însoţite de explicaţii,
proverbele sunt accesibile copilului, sunt uşor reţinute şi reproduse, pătrunderea sensului lor
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producându-se treptat. Zicătorile sunt expresii populare menite a caracteriza succint 49 şi plastic
împrejurări ale vieţii. Ele reliefează o idee, un sfat, previn răul, susţin o afirmaţie. Limbajul este
obişnuit, cotidian, cu o structură metaforică mai accentuată decât a proverbelor. Zicătorile au
valoarea unor reguli de conduită, şi, ca atare, au un pronunţat caracter didactic [10, p. 8].
Fără îndoială, că, în lucrul cu preşcolarii, această diferenţiere nu are nici o importanţă.
Semnificativ este să se folosească valenţele educative cuprinse în aceste nestemate ale cugetului
românesc, pentru sensibilizarea copiilor şi introducerea lor, într-o formă accesibilă, în lumea
valorilor. Hărnicia şi lenea: Munca e brăţară de aur; Ce poţi face azi, nu lăsa pe mâine; Lenea e
cucoană mare, care n-are de mâncare; Leneşul la toate zice, că nu poate. Cinstea şi necinstea/hoţia:
Cinste dai, cinste ai; Cine fură azi un ou,/ mâine va fura un bou; Ocaua mică. Chibzuinţă: Paza
bună, trece primejdia rea; Întâi te gândeşte/şi apoi porneşte; Lăcomia pierde omenia. Răbdarea: Cu
răbdare şi silinţă, totul este cu putinţă; Graba strică treaba; Lasă-mă să te las. Prietenia: Prietenul la
nevoie se cunoaşte. Adevăr: Cine a minţit o dată/şi-a mâncat credinţa toată; Nu umbla cu mâţa-n sac
că i se văd ghearele. Frumosul (din basme): picat din soare, rupt din soare, ca ziua de frumoasă,
frumoasă de-ţi ia ochii, frumoasă ca o floare. Învăţătura, înţelepciunea: Cine cum învaţă, aşa
trăieşte; Cine ştie carte, are patru ochi; Omul prost face ce vede/şi ce aude crede. Binele: Omul bun
e ca pâinea caldă'; Nu e îndeajuns să ştii binele ca să-l şi faci) ş.a.m.d., virtuţi şi vicii, merite şi
defecte sunt reflectate de înţelepciunea populară. Desigur, prezentarea proverbelor şi zicătorilor în
faţa copiilor presupune şi explicarea lor şi ilustrarea cu exemple concrete din realitatea accesibilă
lor [2, p.61].
Ghicitoarea este o specie literară de mici dimensiuni, aforistică şi enigmatică. Este un joc
colectiv lingvistic, apelează la metafore şi alegorii şi este destinată să verifice inteligenţa, abilităţile
şi orizontul cultural al omului. Cuprinde o definire concisă a obiectului (fiinţă, lucru, fenomen), prin
perifrază, alegorie, personificare sau metonimie, şi răspunsul, prin care se confirmă exactitatea
judecăţii emise. Jocul cu ghicitori este antrenant, copiii fac efort raţional de a înţelege, fac conexiuni
inteligente, pentru a surprinde esenţa relaţiei. Din punct de vedere 50 psihosocial, jocul contribuie la
intensificarea relaţiilor interpersonale, dezvoltă spiritul de întrecere şi dorinţa de afirmare a
personalităţii.
Repertoriul ghicitorilor este foarte vast. Pentru copiii mici, se aleg acele ghicitori care pot fi
dezlegate cel puţin de o parte dintre ei, pentru satisfacţia directă a acestora şi stimularea celorlalţi.
Câştigul cognitiv şi în dezvoltarea subtilităţii gândirii tuturor este real. Exemple de ghicitori
adecvate preşcolarului mare: Cine are urechi şi nu aude? (Acul); Cine are şase picioare dar numai
cu patru umblă? (Calul şi călăreţul); Ce trece prin apă şi nu se udă? (Umbra); Cine vine de la munte
cu steluţe albe-n frunte? (Norii de zăpadă); Cureluşă verde/Prin iarbă se pierde (Şarpele); Este-un
om ciudat/ vara-n cojoace-mbrăcat/şi iarna gol despuiat (Copacul); Întru pe o uşă şi ies prin două;
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când am ieşit pe cele două, sunt înăuntru (Pantalonii); Am un poloboc, peste poloboc un prosop,
peste prosop măzărele, printre măzărele două tălgerele ce seamănă- ntre ele (Pământul, cerul cu
stelele, Soarele şi Luna) etc. [Ibidem, p.83].
Copiii sunt nu numai consumatori, ci şi producători de folclor. În cultura populară, folclorul
copiilor ocupă un loc aparte. Este foarte accesibil, se învaţă prin imitaţie şi, pe anumite motive de
bază, ingeniozitatea copiilor creează o multitudine de variante. Cele mai răspândite producţii
artistice ale copiilor sunt cântecele-formulă şi recitativele numărători. În cântecele-formulă sunt
invocaţi aştri, animale, plante sau personaje imaginare pentru a le atrage fie bună- voinţa pentru
autor, fie pedeapsa pentru duşmani.
Numărătoarea se prezintă sub forma unui recitativ organizat ritmic. Este folosită ca
modalitate principală de distribuire a rolurilor într-un joc. De regulă, prin numărătoare se elimină pe
rând, unul câte unul participanţii la joc, ultimul rămas îndeplinind fie rolul de conducător de joc, fie
rolul cel mai nedorit.
Unele reguli ale jocului sunt consacrate, altele se fixează ad-hoc, oricum ele trebuind a fi
strict respectate. Dacă copilul, să zicem, a tras linie de foc şi totuşi e prins, el aminteşte cu revoltă
îndreptăţită: dar am tras linie de foc şi grupul trebuie să recunoască. Nerespectarea regulii, frauda
folosită pentru a obţine un avantaj sau victoria sunt sancţionate prin pedepse sau, mai grav, prin
neadmiterea ulterioară a vinovatului în joc.
„Folclorul copiilor, majoritatea formelor actanţiale, instrumentale şi textuale ale ludicului
infantil, împreună cu produsele orale şi cu obiceiurile populare ale celor mari, arată ubicuitatea şi
polimorfismul culturii strămoşilor în tradiţia românească. Cinstirea înaintaşilor a reprezentat un
răspuns categoric dat morţii, perisabilităţii, timpului devorator. Era o luptă titanică, dusă cu moartea
individuală în numele eternităţii neamului şi speciei” [2, p.42].
Fireşte, formarea copilului nu mai poate fi lăsată în seama familiei, dar bazele formării se
pun, în continuare, în acest cadru. Educaţia instituţionalizată porneşte de la ceea ce copilul a 51
dobândit în familie, continuă, completează şi, după caz, corectează informaţiile, deprinderile şi
obişnuinţele, atitudinile şi sentimentele pe care familia i le-a insuflat.
Tradiţia, ca ansamblu de concepţii, obiceiuri, datini şi credinţe, care se statornicesc în cadrul
unor grupuri sociale şi naţionale, constituie pentru fiecare grup trăsătura lui specifică. Fără a fi pe
deplin sinonime cu tradiţia, cu acelaşi sens se folosesc şi termenii de obicei, uzanţă, datină.
Obiceiurile şi datinile ar putea fi considerate drept partea acţională a tradiţiei, alături de care în
tradiţie ar intra şi creaţiile de natură spirituală transmise din generaţie în generaţie prin viu grai
menționează Nicolae Silistraru [11, p.312].
Antrenarea copilului în activităţi practice îl ajută pe acesta să îndrăgească şi să preţuiască
munca, să fie perseverent, să se bucure de rezultatele muncii. Jocul - activitatea principală a
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copilului - îl învaţă să trăiască între ceilalţi, respectându-i şi pretinzând respect: cine încalcă regula
jocului şi cine trişează este eliminat; cine ţine cu tot dinadinsul să câştige, este evitat ca tovarăş de
joacă; cine nu ştie şi să piardă, nu înţelege că pot fi alţii mai buni decât el, cel puţin la momentul
dat, este luat în derâdere etc. „Jocul este, putem spune, o şcoală a demnităţii, a respectului de alţii şi
de sine, a conştiinţei valorii altora şi a celei proprii, a tăriei de caracter [6, p.116].
Tradiţiile reflectate prin folclorul literar, obiceiurile şi datinile din practica tradiţională sunt
nu numai o dovadă a preocupării poporului nostru pentru perpetuarea fiinţei naţionale, ci şi un izvor
nesecat pentru pedagogia cultă. În transmiterea experienţei tradiţionale este esenţială imitaţia, care
se manifestă preponderent la vârsta preşcolară mare. Copilul vede, aude, participă, memorează,
pentru că se repetă şi pentru că aşa fac cei mari. Formarea orientărilor axiologice la preşcolarii de 67 ani are o corelare strânsă cu poveştile populare româneşti. Basmul şi povestea 55 conţin cele mai
înalte aspiraţii ale poporului de bine, frumos, cinste şi omenie, de întruchipare a idealului de
personalitate etnoculturală [2, p. 104].
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС В ПРОБЛЕМУ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Паюл Ирина
doctorandă, anul I, Școala Doctorală ”Științe ale Educației”, UST, Chișinău

Abstract: The article provides a historical overview of the problem of emotional education of
schoolchildren. On the basis of studies by foreign and domestic authors, the stages of development
of this problem in pedagogy and psychology are revealed and caracterized, attention is paid to the
characteristics of this process in the Republic of Moldova.
Для разработки и теоретико-методологического обоснования современной концепции
эмоционального воспитания младших школьников необходимо систематизировать научные
философские, психологические и педагогические положения. Это даст возможность
определить специфику его педагогического смысла, позволит всесторонне исследовать
формирование и развитие эмоциональной культуры школьника в современной системе
начального обучения.
Изучение научных трудов отечественных и зарубежных педагогов, философов и
психологов дают основание говорить о том, что одной из главных ценностей школьника
является эмоциональное воспитание, которое оказывает влияние на все формы проявления
активности детей.
В

период

Античности

(Аристотель,

Платон,

Сенека,

Сократ)

учёные

противопоставляют рассудок и страсть, в период Средневековья (Абеляр, Аврелий Августин,
Фома Аквинский) душу и тело, а в эпоху Просвещения (Декарт, Спиноза, Юм) когниции и
эмоции. На протяжении всех столетий главной задачей являлось подавление эмоций,
освобождение человеческой души и разума от их влияния. При этом во все века отдельные
прогрессивные мыслители, опережая время, выдвигали идеи ценности эмоций в
педагогическом процессе.
Роль и место эмоций в воспитании школьников разносторонне представлены в труде
Аристотеля (384 – 322 гг. до н.э.). В своей «Риторике» он рассматривает эмоции «как нечто,
столь сильно преображающее человеческое состояние, что это отражается на его
способности к рассуждениям, и сопровождающееся удовольствием или страданием» [8]. Для
Аристотеля представляли интерес эмоции, которые должны быть подчинены рассудку и
поставлены на службу этическим целям, и прежде всего - гнев и страх.
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Именно Аристотель стал первым, кто предложил функциональный подход в
понимании эмоций.

Он выдвинул две главные идеи: во-первых, эмоции связаны с

действиями – они каким-то образом служат функцией поведения человека; 2) во-вторых,
эмоции суть ответные реакции на то, как человек интерпретирует окружающий мир. Следует
подчеркнуть, что эмоции обычно следуют за актуализацией мотива и способны
предвосхищать ситуации и события, которые еще не наступили, и возникают в связи с
представлениями о пережитых ранее или воображаемых ситуациях.
Идеи древнегреческих философов Сократа (470 – 399 гг. до н.э.) и Платона (428 – 327
гг. до н.э.) стали источником многовековой традиции, которая гласит, что разум преобладает
над страстями и эмоциями. В этой связи представляет интерес тезис, который выдвинул
Сократ: «Познай самого себя». Этот тезис означает, что Сократ считал, что только познания
себя, человек может освободится от дурного влияния, подчинять свои страсти рассудку, ибо
«какой человек, будучи рабом удовольствий, не извратит своего тела и души». Сократ
говорит об эмоциях и чувствах человека как о своеобразной преграде в познании истины [ 9].
Таким образом, философы античности выдвинули весьма важное положение,
характеризующее взаимосвязь эмоций и мышления. Они впервые обратили внимание на
особый вид эмоциональных переживаний, резко отличающихся от других как по характеру
своих проявлений, так и по роли в процессе познания.
Представления о роли эмоций в становлении личности в период Средневековья
сказались на решении проблемы развития познавательных процессов.
В этой связи следует учесть тот факт, что большинство ученых эпохи Средневековья
принадлежало монашеским орденам. Эти люди всю жизнь учились контролировать эмоции и
не реагировать на раздражители. Целыми днями монахи занимались перепиской книг —
труднейшая работа, требующая внимательности и усидчивости, самоконтроля.
Эмоциональность средневекового человека дополняется гиперсензитивностью, то
есть высоким уровнем чувствительности. Человек старался наполнить свой мир яркими
красками и сильными звуками. В мировосприятии человека большую роль играли такие
аффективные виды восприятия как слух, осязание, обоняние.
Интерес к проблеме роли эмоций в жизни человека в философии Нового Времени и
эпохи Просвещения мы находим в сочинениях Декарта (1596-1650), где представлено
крайнее выражение концепции дуализма «душа-тело». Декарт считает, что эмоции
представляют собой специфический тип страстей, которые тесно связаны с высшими
мыслительными процессами, которые он обозначал понятием души. Описывая это
состояние, он сравнивал его с физиологическими страстями голода или боли, которые
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передают информацию о состоянии организма. Он считал, что эмоции могут информировать
нас о состоянии нашего внутреннего «я» или «души»[13].
Согласно Декарту, страсти можно победить интеллектуально. Для этого нужно знать
истину и хорошо осознавать возможные последствия того или иного поведения (например,
бегства от опасности).
Таким образом, утверждается, что мышление далеко не всегда управляет "страстями".
Интеллект же рассматривается как некая высшая власть над эмоциональными процессами,
обладающая своими особыми способами и средствами управления.
В учении об аффектах, разработанном Спинозой (1936), анализируются природа и
происхождение аффектов. Большое внимание в этом учении уделяется роли и могуществу
человеческого разума в борьбе с аффектами. Спиноза полемизирует с идеями стоиков о
возможностях

обуздания

и

безграничного

управления

аффектами.

Бессилие

и

ограниченность возможностей человека в этой борьбе он называет "рабством". Это рабство
проявляется в том, что страсти оказываются могущественнее познания. Аффекты могут
приносить не только вред, но и пользу, увеличивая способности тела. Однако все аффекты
могут вводить человека в заблуждение, делая его игрушкой фортуны. Победа разума над
аффектами ведет к человеческой свободе[16].
Идеи французского философа и педагога Жан-Жака Руссо (1712-1778) гласят о том,
что, что образование должно быть естественным и направляться эмоциями, а не
сдерживаться жесткими рамками логики и рассудка. В своём произведении «Эмиле» (Emile,
1762/1956) он пишет о развитии чувств: «Из всех способностей первыми формируются и
совершенствуются у нас чувства. Их, значит, следует прежде всего развивать; а между тем
их только и забывают, ими-то и пренебрегают больше всего» [15, c. 94].
Идеи Руссо быстро получили широкое распространение в европейской культуре,
положив конец движению Просвещения. Руссо считает, что эмоциональная сфера («сердце»)
является центром личности. Приоритет эмоционального начала в сознании человека имеет
решающее значение не только в нравственном поведении, но и в художественной,
религиозной, политической, правовой и даже научно-познавательной деятельности человека.
Мысль о необходимости гармонии в развитии умственных, физических и
нравственных сил ребенка в единстве с природой мы находим у представителя
демократической педагогики И.Г. Песталоцци (1746-1827). В работах И.Г. Песталоцци чётко
прослеживается мысль о том, что очень важно поддерживать эмоциональное благополучие
детей. Он называет это «душевным состоянием ребенка», и считает его основой «семейного»
воспитания.
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И.Г. Песталоцци считает, что нравственное воспитание должно быть основой
образования, и оно призвано решать задачу «выработки с помощью чистых чувств хорошего
морального состояния»[14].
Эту мысль мы находим и в работах В.Г. Белинского (1811 – 1848). Он также писал о
необходимости эмоциональной поддержки в процессе воспитания детей. Вот что по этому
поводу пишет В.Г. Белинский «Ничто так ужасно не действует на юную душу, как
холодность и важность, с которыми принимается горячее излияние ее чувства, … там, где
ожидает она сочувствия» [11, c. 266].
Очень значимым для проблемы эмоционального воспитания является мысль В.Г.
Белинского о том, что детские книги, в первую очередь, должны воздействовать на чувства
детей, а не на рассудок. Он объяснял это тем, что чувство предшествуют познанию, поэтому
он утверждал, что следует меньше заботиться о том, чтобы дети понимали, надо стараться,
чтобы они больше чувствовали.

Исходя из этого можно сделать вывод том, что В.Г.

Белинский развивал идеи западных мыслителей и педагогов, и отстаивал идею о ценности
чувственного компонента в становлении личности ребенка.
В рассматриваемой проблеме следует обратиться к работам К.Д. Ушинского (1824 –
1870), который неоднократно поднимал вопрос о значении эмоций для развития и
воспитания человека. Он писал: «Воспитание, не придавая абсолютного значения чувствам
ребенка, тем не менее, в направлении их должно видеть свою главную задачу» [18, с. 537].
К. Д. Ушинский проанализировал различные педагогические системы и обнаружил в
них отсутствие всякой попытки анализа чувств и желаний, на основании этого он разработал
учение о чувствованиях, многие положения которого актуальны и сегодня.
Идеи К.Д. Ушинского дают основание считать, что эмоциональные переживания в
педагогическом процессе очень важны и это подтверждает его высказывание: «Глубокие и
обширные философские и психологические истины доступны только воспитателю, но не
воспитаннику, и потому воспитатель должен руководствоваться ими, но не в убеждении
воспитанника в их логической силе искать для того средств. Одним из действительнейших
средств к тому являются наслаждения и страдания, которые воспитатель может по воле
возбуждать в душе воспитанника и там, где они не возбуждаются сами собою как
последствия поступка» [Там же. с. 512-513].
Большое значение К.Д. Ушинский придавал семейному воспитанию, в котором по его
мнению, конкретизируются цели и задачи общественного воспитания. Путь к подъему
отечественного образования он видит в обращении к народности, как особенной для каждого
народа идее воспитания.
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Л.Н. Толстой (1828-1910) в своих работах делает акцент на проблеме эмоционального
благополучия детей в процессе воспитания. Он отразил это в своей теории «свободного
воспитания», где он утверждал, что развитие детей является процессом самопроизвольного
раскрытия их качеств при осторожной помощи педагога, который не имеет права
«принудительно» влиять на формирование взглядов воспитанников[17].
При рассмотрении данной проблемы следует отметить работы Л.С. Выготского
(1869-1934). Он считал, что эмоциональные реакции движут поведением человека, так как в
них проявляется активность человеческого организма.
Учёный находит эмоциональный компонент в самых первичных реакциях человека.
При рассмотрении вопроса о механизме формирования высших психических функций, Л.С.
Выготский связывает его с процессом формирования остальных реакций.
В своей работе «Воспитание чувств» он пишет, что, связывая различные
раздражители, можно формировать новые связи между эмоциональными реакциями и
элементами среды.
Рассматривая вопрос о роли эмоций в учебном процессе, Л.С. Выготский делает очень
важный вывод о том, что эмоционально окрашенный факт запоминается крепче и прочнее,
чем безразличный. Исходя из этого он делает вывод, что эмоциональные реакции должны
составить основу воспитательного процесса [12].
Важным в работах Л.С. Выготского является мысль о том, что формирование эмоций
следует рассматривать не только, как средство воспитания личности, но и в качестве
самоценного личностного образования.
Анализ литературы даёт основание считать, что в целом XIX век характеризуется
серьезными изменениями в системе образования, связанными с событиями, происходящими
в жизни общества, что выразилось в бурном развитии промышленности, революционных
научных открытиях.
Таким образом, уже к началу ХХ века идея ценности эмоций в формировании
личности была научно обоснована, была сформулирована цель этого процесса и определены
средства педагогического воздействия на эмоциональное развитие детей.
Постепенно в ХХ веке в западной и отечественной культуре под влиянием
психологических теорий в качестве доминанты эмоционального развития детей начинает
выступать достижение эмоционального комфорта. В психоанализе и в последующих,
порожденных им концепциях, основой развития детей считается своевременное и
качественное удовлетворение биологических потребностей ребенка, обеспечивающее его
потребность в наличии и поддержании чувства безопасности со стороны взрослых, в первую
очередь матери.
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Эти идеи нашли свое отражение в трудах Д. Боулби, З. Фрейда, А. Фрейд, Э.Эриксона
и многих других зарубежных исследователей. В отечественной психологии и педагогике в
работах О.В. Баженовой, А.Я. Варга, М.В. Колосковой, Г.В. Скобло традиционно упор
делался на эмоциональные переживания ребенка во взаимодействиях со взрослым.
Удовлетворение этих потребностей является условием нормального психического развития
ребенка. Из их исследований следует, что эмоциональная депривация ребенка ведет к
задержке и искажениям развития не только общения, но и всей эмоционально-личностной
сферы.
Таким образом, достижение эмоционального благополучия ребенка становится целью
воспитательного процесса с момента его рождения.
Borozan M. в своём исследовании «Cultura emoţională a cadrelor didactice»
рассматривает существующую парадигму концепции эмоциональной культуры учителей,
разрабатывает и утверждает Методологию исследования их эмоциональной культуры,
предлагает интересную технологию развития эмоциональной культуры учителя, внедренную
в образовательных учреждениях Молдовы [2].
Ею изучена эволюция парадигмы эмоциональной культуры, выявлены её теоретикометодологические ориентиры, определены направления, принципы, закономерности и
механизмы развития эмоциональной культуры учителя.
Значимым в исследовании Borozan M. является диагностика уровня эмоциональной
культуры учителя, определение и оценка нормативных актов образования с точки зрения
пропаганды

ценностей

эмоциональной

культуры.

Это

дало

возможность

автору

модернизировать программу подготовки учителей с учётом развития их эмоциональной
культуры[3].
Borozan M. создала в Молдове новое направление исследовательской деятельности –
«Педагогика эмоциональной культуры». С позиции её работ были обновлены концепции
начального и непрерывного обучения учителей с точки зрения усиления аспекта
эмоциональной культуры.
Значимость её исследования обусловлена разработкой теории и методологии развития
эмоциональной культуры учителей, обновления основных концепций в реконструкции
учебных программ профессионального развития учителей с точки зрения эмоционального
воспитания.
Исследование Borozan M. дало толчок для разработки проблем эмоционального
воспитания в Республике Молдова.
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В настоящее время инновации, разработанные Borozan M. в области эмоционального
воспитания внедряются в практику начальной и непрерывной профессиональной подготовки
учителей республики.
Концептуальная база для конструктивных обобщений по данной проблематике
представлена в работах Șova T. « Managerul școlar - lider emotional» , «Stresul ocupaţional al
cadrelor didacticе»[5]. Эффективные лидеры, по мнению автора, полагаются не только на
стратегии, видения и идеи, но и апеллируют к эмоциям. По мнению автора, эмоциональная
ответственность менеджера - основная функция менеджмента. Основные обязанности лидера
– это прививать энтузиазм, оптимизм к будущим проектам, а также развивать атмосферу
сотрудничества и доверия. По мнению Șova T., эмоциональный интеллект - это тот элемент,
который позволяет лидеру выполнять эти фундаментальные обязанности [6].
Rusu E. в своей работе «Abordări conceptuale în studiul inteligenței emoționale»
рассматривает необходимость выражения эмоциональности естественным и адекватным
способом, который разумным образом продемонстрировал бы особенности человеческого
поведения. Также автор считает, что это представляет особый интерес для эмоционального
интеллекта [7]. По мнению Rusu E., правильная организация наших эмоций и настроения
накладывает отпечаток на нашу жизнь, поэтому очень важно контролировать свои эмоции.
К этой проблеме обращается и Zagaievschi C., которая в своём исследовании
«Fundamente teoretice și metodologice ale dezvoltării inteligienței emoționale prin comunicare la
adolescenți») утверждает, что переживания имеют серьезные последствия, потому что иногда
эмоции выходят из-под контроля и у детей нет необходимых навыков, чтобы их
контролировать, они не могут полностью понять и выразить то, что они чувствуют. Она
делает вывод о том, что очень важно уметь распознавать, выражать, направлять и
использовать свои эмоции и эмоции других людей. С ментальной точки зрения, дети
недостаточно усваивают поведение, предполагающее эмоциональную саморегуляцию, и
поэтому школа должна сосредоточиться на развитии эмоциональных навыков [7].
Balțat L. в своей статье « Competențe emoționale necesare pentru eficientizare activități
profesionale a educatorilor» поднимает проблему развития эмоциональных компетенций
педагогов. Автор отмечает, что нежелание некоторых педагогов качественно выполнять
работу и их низкая личная эффективность порождает потребность в развитии эмоциональной
культуры дидактических кадров, поскольку они несут ответственность за эмоциональное
развитие детей[1].
Следует отметить важный вклад в проблему эмоционального воспитания Roco M.
(2004), по мнению которой эмоциональный интеллект играет важную роль в адаптации
профессионального и эффективного менеджмента к современной жизни, формирует
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лидерство и контроль в межличностных отношениях. Исследователь обосновал принципы
использования эмоционального интеллекта в процессе сотрудничества и общения в
педагогическом коллективе. В своих исследованиях Roco M. выделяет несколько
направлений воспитания и совершенствования эмоционального интеллекта в школьной и
семейной среде [3].
Анализ современных исследований показывает, что сегодняшние учителя не готовы в
полной мере оказать диагностическую, психопрофилактическую и консультативную помощь
учащимся и их родителям в области эмоционального воспитания.
Это отражается на оценке качества достижений учащихся в личностном развитии,
когда доминирует знаниевый подход при оценке результатов образования школьников, а
также перенос во внеурочную деятельность форм, методов и приёмов обучения, без учёта
факторов эмоционального воздействия.
В

настоящее

время

важной

задачей

является

обогащение

современных

педагогических технологий методами, направленными на активизацию у учащихся
эмоциональных ощущений, переживаний, эмпатических взаимоотношений с людьми,
формирование потребности в заботе об окружающем мире, усиление эмоциональных
контактов со сверстниками и др.
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Rezumat: Dezvoltarea culturii inovaționale a cadrelor didactice este esențială pentru asigurarea
calității unei instituții de învățământ. Având la bază demersuri deductive, dezvoltarea culturii
inovaționale a cadrelor didactice, prin reducerea rezistenței la schimbare în educație, devine un
obiectiv strategic al managementului instituțional.
Cuvinte–cheie: inovație, cultură organizațională, cultură inovațională, rezistență la schimbare,
proces de dezvoltare a culturii inovaționale.

DEVELOPING THE INNOVATIVE CULTURE OF TEACHERS - NEW CHALLENGE
FOR GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS
Abstract: The development of the innovative culture of teachers is essential for ensuring the quality
of an educational institution. Based on deductive approaches, the development of the innovative
culture of teachers by reducing resistance to change in education, becomes a strategic objective of
institutional management.
Keywords: innovation, organizational culture, innovation culture, resistance to change, process of
development of innovation culture.
O necesitate destul de importantă a Republicii Moldova, precum și a multor țări în curs de
dezvoltare, constitue politica inovațională a statului, care proiectează direcțiile și obiectivele,
formele de activitate în domeniul tehnologiilor și științei. Politica inovațională presupune
instrumente legislative, economice și financiare, care ar încuraja activitatea de inovare într-o
instituție prin realizarea condițiilor avantajoase unui climat inovațional.
În acest domeniu s-a elaborat și adoptat Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru
perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate” [8], Strategia de cercetare-dezvoltare a
Republicii Moldova până în 2020 [7], Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al
Republicii Moldova [3], Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030” [9], Codul educației [2].
Aceste documente de politici s-ar părea că au abordat problema activității de inovare și în special
Codul educației prin prevederile sale și nu ar avea nevoie de noi studii. Totodată, aceste acte
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legislative nu prezintă mecanisme de implementare a acțiunilor inovaționale, or, valorificarea
potențialului intelectual al angajaților, a inovațiilor implementate începe printr-o analiză de
determinare a punctelor forte și slabe a procesului inovațional.
Potrivit indicelui competitivității globale pentru anii 2017-2018, Republica Moldova a obținut
cel mai mic punctaj: 2,6 puncte din 7 la pilonul „Inovație”, „care include capacitatea de inovație și
calitatea cercetărilor științifice, ceea ce este considerat motorul principal al dezvoltării economice”.
În comparație cu cele 137 țări din Europa Centrală, „progresul Republicii Moldova pe parcursul
ultimilor ani pentru acești indicatori este modest, înregistrând oscilații minore în jurul valorii
medii”. O problemă actuală este și „integrarea insuficientă a educației cu activitățile din domeniile
cercetării şi inovației, fapt ce se răsfrânge negativ atât asupra calității procesului de instruire, cât şi
asupra situației din sfera cercetării, dezvoltării și inovării. Tocmai de aceea „tot mai puțini tineri
optează pentru o carieră științifică” [9].
În conformitate cu standardele de competență profesională, cadrele didactice din învățământul
general trebuie să realizeze și să monitorizeze procesul de dezvoltare personală și profesională prin
„racordarea propriei activități la cerințele didacticii contemporane prin valorificarea achizițiilor
profesionale inovatoare și experimentarea bunelor practici educaționale” [6].
Educația din Republica Moldova are nevoie de inovare remediabilă, focalizată pe problemele
interne și schimbări ale sistemului educațional; de inovare emergentă direcționată pe o nouă viziune
a educației; de inovare continuă bazată pe îmbunătățire și reinventare. Aceasta ar presupune
dezvoltarea celor trei laturi ale triunghiului cunoaşterii: educaţie, cercetare, inovare prezentate de
Strategia „Europa 2020” şi integrarea lor în politicile de dezvoltare a educației. Strategia propune
mai multe priorități: dezvoltarea economiei prin ascensiune inteligentă, adică prin aspectul cognitiv
și inovare; formarea specialiștilor pentru cercetare și necesitatea sistemului educațional condiționat
de știință și tehnologii [4].
Analiza sintetică a cercetărilor științifice în ultimii ani, precum și studierea practicii
manageriale a permis să identificăm câteva contradicții:
•

promovarea în sistemul educațional a inovațiilor fără o viziune comună clară provoacă imposibilitatea de a obține performanțe pe filiera dezvoltării culturii inovaționale a cadrelor didactice;

•

lipsa unei abordări sistemice a schimbărilor în educație;

•

sistemul actual de formare inițială și continuă a cadrelor didactice nu asigură calitatea necesară
a acestora pentru a răspunde provocărilor unei societăți în schimbare;

•

integrarea insuficientă a educației cu activitățile din domeniile cercetării şi inovației, fapt ce se
răsfrânge negativ atât asupra calității procesului de instruire, cât şi asupra situației din sfera
cercetării, dezvoltării și inovării;

•

implementarea unor acțiuni manageriale sistemice în vederea dezvoltării culturii inovaționale a
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cadrelor didactice este stopată de:
1) lipsa unui mecanism de dezvoltare a culturii inovaționale a cadrelor didactice din liceu,
fundamentat științific și experimentat;
2) lipsa unui model pedagogic de dezvoltare a culturii inovaționale, implementat și validat
experimental.
Condițiile descrise evidențiază problema de cercetare: Care sunt reperele teoretice și
praxiologice ale mecanismului de dezvoltare a culturii inovaționale a cadrelor didactice din liceu,
care ar facilita reducerea rezistenței la schimbare în educație?
De aceea, ne-am propus ca scop să fundamentăm teoretic și praxiologic mecanismul de
dezvoltare a culturii inovaționale, să elaborăm și validăm experimental modelul pedagogic de
dezvoltare a culturii inovaționale a cadrelor didactice în liceu.
Este bine știut faptul că, o creștere considerabilă a performanțelor economice depinde de
calitatea activității de cercetare și a procesului educațional. Educația joacă un rol primordial în
bunăstarea economică a țării, deoarece economia are nevoie de brațe de muncă calificate, care să se
adapteze cu ușurință noilor schimbări în procesul de cunoaștere. În consecință, perfecționarea
continuă a angajaților devine un factor de dezvoltare durabilă a țării. De aceea, țările care au investit
considerabil în educație, în formarea profesională inițială și continuă a angajaților au obținut
performanțe mari în economie. Educația definește acumularea de cunoștințe, dezvoltarea
competențelor prin formarea de valori, deprinderi, priceperi și atitudini. Aspectul atitudinal devine
un element destul de important în formarea subiectului educațional: sentimentele, comportamentele,
convingerile personale și motivația spre schimbare. Astfel, sistemul educațional care nu investește
într-o dezvoltare a culturii inovaționale a angajatului în diverse situații, nu poate fi considerat de
calitate și eficient.
Noul ideal educațional, așa cum prevede Codul educației, „constă în formarea personalităţii
cu spirit de iniţiativă, capabilă de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi
competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi independenţă de opinie şi acţiune”,
poate fi realizat prin „formare continuă – componentă a învăţării pe tot parcursul vieţii, care asigură
accesul continuu la ştiinţă, informaţie, cultură, în vederea adaptării flexibile a individului la noile
realităţi socio-economice în permanentă schimbare şi în scopul dezvoltării competenţelor necesare
pentru activitatea profesională şi socială”. Iar pentru a satisface principiul relevanţei „în baza căruia
educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi social-economice” sunt necesare acțiuni de
creștere a nivelului de cunoaștere, a competențelor de inovare, de cooperare, de comunicare
capabile să deducă ipoteze și să ia decizii în vederea realizării obiectivelor scontate [2].
Prin urmare, dezvoltarea culturii inovaționale a cadrelor didactice este esențială pentru
asigurarea calității unei instituții de învățământ. Având la bază demersuri deductive, dezvoltarea
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culturii inovaționale a cadrelor didactice prin reducerea rezistenței la schimbare în educație,
devine o nouă provocare pentru managementul instituțiile de învățământ general.
Aceste deduceri pornesc la studierea termenului inovație, care este destul de nou în educație.
Apare succint și cuprinzător atât ca un proces, cât și ca un rezultat. Este considerat ca producție sau
adoptare, asimilarea și exploatarea unei noutăți cu plus valoare în sferele economice și sociale;
reînnoirea și extinderea produselor, serviciilor și piețelor; dezvoltarea de noi metode de producție;
stabilirea de noi sisteme de management. Termenul inovație apare cu aceeași semnificație ca a
termenului inovare, ca fiind considerate sinonime, în conformitate cu dicționarul limbii române
dexonline. În continuare vom folosi ambii termeni acceptați.
Din diferitele definiții identificate în literatura de specialitate, putem percepe inovația ca
utilizare sau implementare a ceva nou și original sau de a realiza schimbări. Acest „ceva” ar putea
fi idei, comportamente, cunoștințe, abilități, produse, servicii, procese sau sisteme de management
[11].
„O cultură care susține inovația, angajează comportamente care să prețuiască creativitatea,
comunicarea, asumarea riscurilor, libertatea, munca în echipă, să valorifice căutarea și orientarea
către soluții, insuflând încredere, respect și responsabilitate în luarea deciziilor” (Dobni, 2008, p.
544) [apud 12]. Deci, susținerea inovării într-o instituție de învățământ, implică mai multe acțiuni,
activități specifice managementului resurselor umane. De rând cu sprijinirea cadrelor didactice de
a realiza activitățile proprii cu mai multă autonomie, oferirea de oportunități de inovare și
dezvoltare, prin includerea în fișa de post a cerințelor de inovare; recrutarea şi selecţia cadrelor
didactice pentru a identifica persoanele flexibile la schimbare, creative, care să-și asume riscuri, să
poată lucra în echipă; instruirea în inovare prin programe, cursuri activități de dezvoltare
profesională, adică dezvoltarea creativității și a competențelor inovaționale, întrucât performanțele
unei instituții sunt determinate de implementare și aplicarea cunoștințelor cadrelor didactice în
procesul educațional; încurajarea și motivarea performanțelor inovaționale ale cadrelor didactice
prin recompensarea stimulativă; implicarea cadrelor didactice în identificarea soluțiilor și
realizarea, implementarea de proiecte de inovare în instituție, astfel favorizând interacțiunea dintre
cadrele didactice în generarea de idei noi și dezvoltând abilitățile de comunicare; dezvoltarea
culturii inovaționale ale cadrelor didactice ca componentă a culturii organizaționale devine factor
important în susținerea inovării [10].
În inovare, cultura organizaţională contează foarte mult. Din analizele efectuate de
cercetătorii în domeniu, instituțiile de învățământ devenite de succes, au pus accent pe cultura
organizațională în care inovarea este considerată responsabilitatea fiecărui cadru didactic [ibidem
10].
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Cultura organizaţională oferă identitate și personalitate unei instituții, rezidă în „ansamblul
valorilor, credinţelor, aspiraţiilor, aşteptărilor şi comportamentelor conturate în decursul timpului în
instituţie, care predomină în cadrul său şi condiţionează asigurarea calităţii. Numai o cultură
orientată spre respectul clientului poate asigura calitatea în serviciile educaționale” [1].
Studiile, privind cultura inovațională, se găsesc în cea mai mare parte în domeniul managementului
resurselor umane în organizațiile economice, dar foarte puține în cel al instituțiilor educaționale.
Definiția universală a culturii inovaționale a cadrelor didactice încă nu a fost stabilită, în timp ce
aplicabilitatea acestui concept în educație este, de asemenea, puțin cercetată.
Totuși, în literatura de specialitate, termenul de cultură inovațională apare definit ca un mod
de gândire critică și de comportament care creează și dezvoltă valori și atitudini în cadrul unei
instituții, care poate accepta și susține idei și schimbări, chiar dacă astfel de schimbări pot însemna
un conflict cu comportament convențional și tradițional. Hepburn a definit cultura inovațională ca
un mediu care susține creativitatea și gândirea angajaților. Mediul fiind condiționat de un set
comun de valori și credințe care se consolidează reciproc, precum și un model integrat de
comportament care susține cercetarea și inovarea. Heidenreich încadrează cultura inovațională în
moduri relativ stabile de reflecție și comportament orientat spre modernizare și dezvoltare, bazat
pe valori comune [apud 11].
Rezumând, putem defini cultura inovațională, ca parte componentă a culturii organizaționale
a unei instituții, prin determinarea următoarelor aspecte:
•

valori: încredere, libertate, creativitate, flexibilitate la schimbare, asumarea riscului,
responsabilitate, dezvoltare personală și profesională continuă;

•

strategie: inovarea ca obiectiv, viziune și identificarea angajaților deschiși spre inovare;

•

organizare: colaborare, interacțiune în grupuri, transparență în activități;

•

comunicare și conduită: încurajarea, sprijinirea, motivarea și recompensarea inițiativelor;
încredere, toleranță la greșeli, adaptare la schimbări, accent pe profesionalism și competențe
[10]
Aceste concepții ne conduc la ideea, că cultura inovațională a cadrelor didactice poate fi

definită mai mult sau mai puțin ca model de comportamente cu aspecte culturale, cu accent pe
valori și practici de management. Conceptul de cultură inovațională diferă astfel prin accentul
pus pe inovații, văzute ca dezvoltarea de idei noi în realizarea produselor, proceselor și serviciilor
educaționale.
În timp, ce majoritatea cercetătorilor sunt de acord că dezvoltarea unei culturi inovaționale
este imperativă pentru instituție, identificarea mecanismului de dezvoltare a acesteia în termeni
practici într-un cadru educațional nu este întotdeauna ușoară. Întrucât cultura inovațională nu este
la fel pentru instituții, respectiv, nu este ușor să fie creată și dezvoltată. Un motiv cheie ar fi lipsa
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necesității dezvoltării, crezând că acest proces nu este necesar pentru creșterea calității instituției.
De exemplu, este doar o ușoară exagerare să afirmăm că instituțiile adoră stabilitate și
predictibilitate, respectarea tradițiilor de ani buni, argumentând astfel obținerea de performanțe
educaționale, dar inovația ține de noutate.
Un alt factor, care încetinește procesul de dezvoltare a culturii inovaționale ale cadrelor
didactice, este rezistența la schimbare. Este mai ușor, în viziunea cadrelor didactice și a
administrației instituției, să implementezi ceea ce cunoști și ceea ce poți face deja. E dificil să adopți
noi strategii, noi proceduri decizionale, să creezi noi structuri organizaționale. În general, tendința
largă a managementului resurselor umane este spre standardizare, raționalizare și simplificare,
pentru ca lucrurile să funcționeze fără probleme și eficient. Niciunul dintre acești factori nu
favorizează neapărat dezvoltarea culturii inovaționale [5].
Iată câteva exemple de argumente care deseori sunt aduse de cadrele didactice sau de
administrația unei instituții care nu dorește să sprijine inițierea inovației:
•

avem deja;

•

am încercat deja asta acum câțiva ani și nu a funcționat;

•

există și alte sugestii;

•

nu avem nevoie de greșeli;

•

acest lucru nu va funcționa pentru noi;

•

acest lucru are nevoie de ceva muncă;

•

nu va fi aprobat de Consiliul de administrație;

•

aceasta nu rezolvă principalele noastre probleme;

•

nimeni din instituția noastră nu face asta;

•

acest lucru nu este în conformitate cu strategia noastră [13].
O instituție competitivă este acea care în procesul de inovare pune accent pe dezvoltarea

culturii inovaționale, pentru implementarea inovațiilor educaționale, astfel ridicând nivelul de
calificare a cadrelor didactice. Procesul de dezvoltare a culturii inovaționale a cadrelor didactice
în instituția de învățământ trebuie să pornească de la următoarele dimensiuni care se influențează
reciproc:
•

competențe inovaționale: pentru a genera idei și a le transforma în inovații durabile, cadrele
didactice trebuie să fie sprijinite în dezvoltarea potențialului lor inovativ. Acest lucru
necesită management care promovează inovația și creșterea capacității inovatoare prin
dezvoltarea cunoștințelor de specialitate. Dezvoltarea culturii inovaționale trebuie să devină
o prioritate a instituției de învățământ prin instruirea cadrelor didactice în cadrul cursurilor,
trainingurilor, atelierelor etc. de dezvoltare profesională, utilizând tehnici, metode creative;
173

prin realizarea de parteneriate cu alte instituții de cercetare, cu consultanți externi în inovare.
•

disponibilitate de inovare: acținuile inovaționale nu pot fi comandate. Cadrele didactice
trebuie să fie motivate intrinsec pentru a stabili o cultură durabilă inovațională. Managerii,
dezvoltând cultura inovațională a cadrelor didactice, sporesc dorința de a inova și anume:
-

creșterea gradului de conștientizare a importanței inovării în instituție, prin instruire în
comunicare și sensiblizare;

-

deschiderea față de ideile cadrelor didactice (de exemplu, adunarea ideilor într-o „casetă
de idei” și evaluarea comună a acestora)

-

încurajarea schimbării și asumării riscurilor prin stabilirea unui climat de inovație în
care cadrele didactice pot face greșeli și pot învăța unii de la alții;

-

crearea motivației prin stimulente și aprecierea contribuțiilor la inovare (perspective de
carieră, prime, concursuri de pitching, concursuri de inovare, laude și recunoaștere prin
oferirea de diplome etc.)

-

revizuirea și schimbarea înțelegerii rolului managerilor în cadrul procesului creativ
(șeful devine moderator și antrenor)

-

dorința este, de asemenea, influențată pozitiv de creșterea capacității de a inova,
deoarece cadrele didactice sunt mai încrezătoare, mai dispuse să își asume riscuri și mai
motivate să abordeze o inovație.

•

posibilitate de inovare: pe lângă competențe, totuși, cadrele didactice motivate au nevoie și
de oportunități. Prin urmare, în cadrul unei instituții trebuie create condiții care să ofere
cadrelor didactice posibilitatea de a gândi și de a acționa inovativ și creativ:
-

crearea resurselor de timp pentru implementarea ideilor inovaționale în timpul de
muncă;

-

crearea resurselor financiare prin furnizarea unui buget de inovare;

-

definirea unor obiective, responsabilități și competențe în procesul de dezvoltare și
implementare a ideilor;

-

asigurarea unei comunicări rapide și eficiente pe toate nivelurile ierarhice și crearea
unui spațiu liber pentru comunicare informală (de exemplu: sală de pauză);

-

structuri de decizie rapide și eficiente;

-

formarea unor echipe creative pentru dezvoltarea comună a ideilor, a culturii
inovaționale;

-

implicarea cadrelor didactice în activități de dezvoltare a culturii inovaționale.

Putem conchide că, dezvoltarea culturii inovaționale ale cadrelor didactice trebuie să fie un
proces complex, bine gândit, structurat, realizat și implementat prin mecanisme, instrumente de
management de planificare și control. Chiar dacă demersul pentru dezvoltarea culturii inovaționale
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este diferit de la o instituție la alta, succesul constă în instruirea cadrelor didactice pentru
îmbunătățirea performanțelor instituției.
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CAPITOLE DIN FIZICĂ
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Rezumat: Necesitatea studiului interdisciplinarității dintre matematică și fizică cu scopul
determinării punctelor unde conexiunea dintre aceste discipline este mai solicitată. În acest context
sunt analizate impactul matematicii la studierea fizicii, căile optime de transfer a conținutului
matematic fizicii și cauzele ce împiedică acest proces. Pentru mărirea eficienții la însușirea fizicii și
matematicii, a formării unei gândiri critice este necesar ca procesul de instruire să aibă un caracter
interdisciplinar.
Cuvinte-cheie: Interdisciplinaritate, eficiență, discrepanțe, aplicare.
Abstract: The need to study the interdisciplinarity between mathematics and physics in order to
determine the points where the connection between these disciplines is more required. In this
context, the impact of mathematics on the study of physics, the optimal ways of transferring the
mathematical content to physics and the causes that prevent this process are analyzed. In order to
increase the efficiency of mastering physics and mathematics, the formation of critical thinking is
necessary for the training process to be interdisciplinary.
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Odată cu apariția meșteșugăritului, știința a început o dezvoltare mai intensă și fructuoasă. O
specializare îngustă este de obicei mai eficientă. De exemplu, în natură mai ușor își obține prada un
ghepard, specializat pe gazelele iuți, pe care dificil le prind alți prădători. Asemănător, în activitatea
socială, un meșter poate vinde mai repede și mai scump o marfă pe care puțini o pot produce. Din
această cauză, cei mai bogați își trimiteau copii ca să învețe profesii de la meșteri, unde, devenind
ucenici, obțineau deprinderi de a profesa într-un anumit domeniu și o șansă de a trăi mai îndestulat.
Cu timpul, concurența între meșteri devenea mai dură și erau necesare noi deprinderi și
cunoștințe, ce se perfecționau continuu. [1]. Această competivitate a dus la nașterea unor școli, în
care au apărut tehnologii de predare–învățare, cu mult mai superioare ca metodele învățării în
ateliere. În școli a pornit procesul de divizare a științei în ramuri aparte, separate convențional. În
particular, în acest timp din filosofie au apărut matematica și fizica, a căror căi de dezvoltare se
separă tot mai mult în timp. Acest lucru a fost determinat de eficiența lor, deoarece pentru fizică
contează să fie obținute rezultate într-un timp cât mai scurt, fie prin aproximări și uneori cu erori
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destul de mari. Iar pentru matematică este necesară o corectitudine cât mai sigură a rezultatelor
obținute.
Dar specializarea îngustă este vulnerabilă, deoarece la dispariția interesului față de profesia
dată specialiștii ei pot rămânea fără sursa de venit. Acest lucru este cu atât mai mult probabil în
zilele noastre, când dezvoltarea științei a ajuns la un așa nivel, că poate duce la dispariția unei
profesii în decurs de 20 – 30 de ani, ce va deveni inutilă din cauza progresului. Unii specialiști vor
fi nevoiți la vârsta de 40 – 50 de ani să însușească altă profesie, mai mult sau mai puțin apropiată de
cea inițială. Această impune educației moderne șă dezvolte la absolvenți o bază mai temeinică de
cunoștințe, care să permită mai ușor schimbarea profesiei. Apare necesitatea de interdependență
între diferite ramuri a științei, pentru ca un adevăr științific să poată fi înțeles și aplicat din diferite
puncte de vedere, și acest fapt să dea naștere la cât mai puține discrepanțe. Astfel va fi mai lesne de
trecut de la o specialitate la alta, sau de a înțelege modificările în timp și a reuși să se perfecționeze.
Uneori, când atragi atenție prea multă la copaci, poți să nu observi frumusețea pădurii. Echivalent,
la o specializare prea îngustă în matematică poți pierde o oportunitate pe care o poate oferi fizica
sau mări timpul necesar pentru obținerea unui rezultat, descoperind din nou legile cunoscute deja în
matematică. Și pedagogic nu este eficient de a dubla, tripla volumul de informații din cauza
disonanței dintre programe și terminologie.
Astfel apare un interes firesc de a descoperi metode de apropiere a unor științe, mai ales acele
apropiate. Cel mai frecvent, ca exemplu de interdepedență este propus binomul matematica – fizica.
La această oră în cercetările avansate în unele domenii cum ar fi de exemplu în fizica cuantică, a
particulelor elementare, cosmosului sunt imposibile fără prezența unui aparat matematic suficient de
dezvoltat. La atingerea scopurilor tot mai frecvent are loc analiza matematică a ideilor științifice
înaintea experimentului fizic, dar care se efectuează ulterior pentru a valida cercetarea.[ 4 ] Și prin
această conlucrare concomitent are loc consolidarea materiei matematice cu indicarea reală a unor
domenii de aplicație. În acest context unii cercetători din toată lumea aleg în particular studiul
impactul matematicii în studierea unor capitole din fizică. La cercetarea muncii lor putem obține
multe idei prețioase, care pot servi ca un imbold pentru o cercetare proprie.
Astfel, în lucrarea [2] autorul Слахтина Т. Н. (citat 21.04.2021) a selectat, după părerea
autorului, care domenii dintre matematică și fizică prevalează mai mult pentru o colaborare
interdisciplinară. Ca puncte de conexiune dintre algebră și fizică a evendițiat vectorii și operațiile
cu ei, sistemul de referință, măsura unghiurilor în grade și radiani, funcțiile liniare, patratice,
trigonometrice, exponențiale, cât și construcția graficelor a acestor funcții sau rezolvarea ecuaților
de gradul I, II și sistemelor de ecuații. Multe noțiuni din geometrie pot ajuta înțelegerea mai lesne a
opticii geometrice, cum ar fi reflexia luminii, refracția luminii sau undelor, propagarea luminii în
oglinda plană și sferice, sau în lentilele convergente și divergente, funcționarea aparatelor optice și
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constucția imaginelor optice. Dar și utilizarea geometriei optice la orele de geometrie poate facilita
înțelegerea a multor noțiuni geometrice, cum ar fi simetria, liniilor importante din triunghi,
congruența unghiurilor și figurilor, raportul unghiurilor într-un triunghi, etc.
Снигирева Л. Н. [3] în lucrarea s-a a atras atenția că, dacă se neglijează legătura fizicii cu
alte discipline, conținutul științific este învățat mai greu de către elev, nu este înțeles pe deplin și
foarte dificil de aplicat în situații echivalente. Deaceea principiul interdisciplinar este o condiție
primordială pentru formarea unei înțelegeri integre a unor adevăruri. Conlucrarea eficientă între
matematică și fizică conduce la înțelegerea și rezolvarea mai ușoară a sarcinelor propuse. În cursul
de liceu se poate aplica și conținuturi matematice studiate în clasele superioare, cum de exemplu,
aplicarea derivatei și în studiul termodinamicii. Ar fi oportună aplicarea derivatei și în mișcarea
uniformă variată și curblinie, dar cu regret în cursul de matematică noțiunea de derivată se predă
mai târziu. Multă matematică se utilizează în cercetarea oscilațiilor, unde este necesară utilizarea
derivatei și cunoașterea funcțiilor trigonometrice, construirea și proprietățile graficele armonice și
relațiile de transformare a mărimilor trigonometrice sin; cos; tg și ctg.

Proprietățile funcției

exponențiale sau aflarea integralei unei funcții exponențiale sunt necesare la studiul radioactivității
sau absorbției radiațiilor. Printr-o analiză detaliată se stabilește o premiză de colaborare între fizica
moleculară și funcțiilor numerice și numerilor reale, care permit calculul unor valori după o formulă
de calcul sau tabel de date. Altă situație este în termodinamică la descrierea proprietățile substanței
în stare solidă, lichidă și gazoasă, unde este necesară o noțiunea de continuitate și limită a unei
funcții. Pentru a descrie procesele termodinamice mai sunt necesare deprinderi de a construi și
analiza graficilor ce descriu aceste procese. În cursul de electrodinamică derivata poate ajuta la
descrierea graficului unei dependențe funcționale și aflarea monotoniei ei, descrie câmpul electric,
forței Coulomb, capacității electrice și a mărimilor caracteristice câmpului electric: intensitatea și
tensiunea câmpului electrică. La fel și la studiul analitic a funcțiilor, propuse în materia școlară prin
formule sau tabele. Pentru o descriere mai completă a unui câmp electric mai este nevoie și de
deprinderea de adunare și descompunere a mărimilor vectoriale. Pentru câmpul magnetic și
electromagnetic se mai adaugă cunoașterea și aplicarea mărimilor și a funcțiilor trigonometrice, sau
aplicarea derivatei și mărimilor vectoriale. Mai ales la lucrările practice sau de laborator. Aceste
abilități sunt necesare și la capitolul din fizică „ Oscilații și unde”, mai ales sunt utilizate funcțiile
armonice sin și cos și graficile lor. Se rezolvă ecuații și inecuații trigonometrice sau sisteme de
ecuații, la fel se aplică transformările expresiilor trigonometrice dintr-o formă în alta sau derivarea
funcțiilor, inclusiv și funcțiile trigonometrice. La studiul undelor electromagnetice posibilitatea
aplicarii derivatei și integralei permite aplicarea funcțiilor trigonometrice la descrierea acestor unde,
studiul graficilor acestor funcții și aflarea monotoniei lor. Pentu a rezolva problemele propuse în
acest compartiment este necesar rezolvarea unor ecuații și sisteme de ecuații și inecuații
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trigonometrice. Funcțiile exponențială, logaritmică și de putere se utilizează în optică, însă are loc și
continuarea aplicarea cunoștințințelor despre trigonometrie, utilizate în capitolul „Oscilații și unde”.
Sistemele de ecuații sunt necesare și în fizica cuantică, unde se mai adaugă și funcția exponențială.
O altă cercetare vastă a desfășurat și Цимбал Л. В. [ 5 ]. (citat 21.04.2021) În lucrarea sa a
stabilit o corespondență dintre capitolele din fizică și cunoștințele din matematică solicitate:
Domeniul din fizică

Conținutul matematic solicitat
• Funcția liniară

Mișcarea uniform variată

• Derivata
• Mișcarea

• Proporționalitatea directă

• Interacțiunile

• Proporționalitatea inversă

• Electricitatea
• Vectorii

Mecanica

• Sistemul de coordonate
• Derivata
• Funcția
• Graficul funcției
• Simetria figurilor geometrice

Optica

• Asemănarea figurilor geometrice
• Vectorii

Cinematica

• Operații vectoriale
Trebuie de evidențiat noțiunea de funcție, ce este aproape omniprezentă la predarea fizicii,
deoarece explică dependența dintre cauze și efecte la fenomenele din natură și care se valorifică în
formule fizice. La orele de fizică se pot aplica funcțiile liniare, patratice, cubice, exponențiale,
logaritmice, trigonometrice. La construcția și analiza graficelor acestor funcții se deduc multe
proprietăți ale mărimelor fizice descrise. Aceasta permite de a explica multe legități și fenomene
fizice, cum ar fi întreg spectru de mișcări mecanice sau fenomene termice, izoprocesele sau
transformările dintr-o stăre de agregare în alta sau propagarea undelor mecanice sau electromagnetice. Cu ajutorul lor se explică oscilațiile și fenomene ondulatorii sau electromagnetice. Iar
derivarea sau integrarea unor funcții permite mai multe cercetări, cum ar fi viteza decurgerii unor
fenomene fizice în timp și spațiu, evaporarea unui lichid sau comportarea intensității, tensiunii,
reactanței într-un curent electric alternativ. Sau se pot descrie legile și fenomenele în cadrul teoriei
relativiste. Aplicarea noțiunilor de simetrie permite de a descrie structura moleculelor sau
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cristalelor, mersul razelor prin lentile sau la reflexia în oglinzi plane sau sferice. Sau descrierea
spectrului la un câmp magnetic sau electric.
Aplicarea matematicii la predarea fizicii este atât de firească, încât uneori nici nu se atrage
atenția cuvenită la unele discrepanțe dintre programele și materia acestor științe. Încercând să le
enumerăm, vom observa că ele nu sunt puține sau neglijabile:
1.

Studiind oscilațiile în gimnaziu, nu putem utiliza formula pendulului matematic sau elastic,
deoarece este necunoscută la această etapă noțiunea de radical.

2.

Noțiunile Δx și Δf în liceu se întroduc inițial în fizică la deducerea accelerației, unde variația
este scalară, iar deplasarea vectorială, dar la matematică se aplică doar la mărimile
vectoriale.

3.

Noțiunea de radian se introduce mai întâi la fizică la studiul mișcarii curbilinii. Iar lipsa
deprinderilor de a utilize tabelele trigonometrice limitează studierea refracției în gimnaziu,
mai ales la rezolvări de probleme.

4.

Noțiunea de limită se introduce inițial la fizică, prin noțiunea de viteză momentană.

5.

Sunt prezente situațiile când unele mărimi se utilizează în mod diferit. De exemplu, în
geometrie se adună și se înmulțesc vectorii, dar lipsește proiectarea unui vector pe axele de
coordonate.

6.

Unele noțiuni matematice nu se utilizează în fizică, cum ar fi, de exemplu, vectorul nul.

7.

Exista multe neconcordanțe a terminologiei.
Multe din aceste discrepanțe enumărate de autor [5] sunt prezente în învățâmântul autohton și

sunt expuse într-un articol despre lacunele la interdisciplinaritate în conținutul curricular la fizică și
matematică. [6] . Este oportună și stabilirea legăturilor dintre noțiunile fizice și reperele matematice,
descrise în lucrarea sa (citat 22.04.2021) de Лисицына В. Я. Ia. [7]. Astfel pentru SI (Sistemul
Internațional), în fizică îi corespunde sistemul metric la matematică, pentru arie și lungime noțiunile
de patrat și dreptunghi, pentru volum – cub sau cuboid, mecanismele simple fiind legate de
proporție, mișcarea uniformă liniară se poate compara cu graficul funcției de gradul I, iar la
randament sunt importante noțiunile de procente. Pentru a afla rezistența unui circuit electric legat
în paralel, este necesar de cunoscut adunarea și scăderea fracțiilor. Pentru construcția imaginilor în
lentile, oglinzi sferice sau într-un dispozitiv optic trebuie să se cunoască proprietățile triunghiurilor
dreptunghice și criteriile de asemănare și egalitate a triunghiurilor. Iar de aria trapezului avem
necesitate de aflat o deplasare sau un lucru mecanic, iar de o ecuație liniară sau patratică de a afla
valoarea unei coordonate.
În lucrarea ei (citat 23.04.2021) de doctorat [8] Ionela Staicu a evidențiat 4 avantaje pe care le
aduce modelarea matematică în fizică:
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1.

Modelul matematic asigură obiectivitate fenomenelor fizice prin relațiile matematice, care
astfel le fac mai universale. Oamenii pot să descopere adevăruri și prin percepții sau
impresii, dar acestea pot fi frecvent subiective.

2.

Printr-un limbaj matematic exprimarea este mai laconică.

3.

Descrierea matematică permite o generalizare și extindere a conținutului și sensului, astfel
ca aceste formulări să poată fi aplicate asupra altor fenomene fizice.

4.

Modelare matematică permite obținerea unor concluzii dificil de obținut experimental sau
costisitoare în bani sau timp.
Ca o idee generală, se poate de spus că matematica este o necesitate vitală pentru predarea

fizicii. În lucrările studiate se conturează importanța unor conținuturi matematice pentru fizică. Sunt
aduse multe exemple de discrepanțe la conținuturi lor, dar mai ales la planificarea de lungă durată a
materiei școlare. O altă latură vulnerabilă constituie terminologia matematică și fizică, unde uneori
aceași noțiune este exprimată prin cuvinte diferite. Atunci poate aparea confuzia că același conținut
nu coincide la matematică și fizică și atunci elevii vor învață mai mult și mai dificil vor înțelege.
Noținile de funcție, puteri, vectori, iar pentru cursul de liceu: derivatele sau integrală, sunt mai des
solicitate în cursul de fizică, dar aceasta nu înseamnă că se poate neglija noțiunile din alte domenii
matematice. Aducând exemple din fizică în cursul de matematică sau aplicând matematica în
contexte fizice crează premize de analiză pentru elevi. Este necesar ca elevul să formuleze întrebări,
să compare, sistematizeze, să observe, modeleze, să înainteze ipoteze și să formuleze concluzii.
Aceste sunt cerințele inițiale pentru formarea unei gândiri critice la elevi.
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UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CLOUD ȘI WEB 2.0 ÎN PROCESUL DE
DEZVOLTARE A COMPETENȚEI DE COMUNICARE DIGITALĂ
Popovici Ilona
doctorandă, Școala Doctorală ”Științe ale Educației”, UST, Chișinău

Abstract: In the context of modern society, which is constantly and rapidly changing, and is
becoming more mobile and digital; society in which interpersonal and professional communication
is transferred to the online environment; it is essential to develop the digital communication skills in
the young generation. The need and importance of developing this competence is reflected by the
phenomenal evolution and expansion of information and communication technologies, the Internet
and social networks; considerable change in style, environment and forms of communication; the
revolutionary growth of personal and professional activities in the online environment; as well as
national and international educational policies.
Key words: competence, digital communication, digital communication competence

În contextul economiei bazate pe cunoaștere și societății, aflate într-o schimbare rapidă,
devine tot mai relevantă valorificarea potențialului tehnologiilor digitale în vederea inovării
practicilor educaționale, facilitării accesului la învățarea pe parcursul întregii vieți, corespunderii
expansiunii rapide a noilor competențe, în special a celor digitale, necesare pentru menținerea și/sau
îmbunătățirea nivelului actual de trai al indivizilor, împlinirea lor pe plan personal și profesional, o
stare bună de sănătate, menținerea competitivității pe piața forței de muncă, dezvoltării personale și
profesionale, inserție profesională, incluziune socială, cetățenie activă și responsabilă, etc.
Societatea modernă zilnic devine din ce în ce mai mobilă și mai digitală. În ea tot mai multe
locuri de muncă devin automatizate, comunicarea profesională și interpersonală se transferă, în
mare parte în mediul online, iar tehnologiile digitale joacă un rol crucial în toate domeniile de
activitate umană. În aceste condiții, așa aptitudini ca cele de comunicare interpersonală și/sau
interculturală eficientă, utilizare a tehnologiilor informaționale și comunicaționale (TIC) în scopuri
profesionale și personale, cooperare și colaborare, gândire critică, soluționare rapidă a problemelor,
creativitate, autoreglare, gândire computațională, etc. sunt tot mai esențiale.
O dată cu explozia și expansiunea rapidă a tehnologiilor digitale, a Internet-ului și rețelelor
de socializare în toate domeniile de activitate personală și profesională ale individului, s-a modificat
considerabil și stilul de comunicare. Prin aceasta este reflectată și actualitatea subiectului abordat,
deoarece generațiile tinere sunt născute surfingând valul digital în creștere și sunt crescute, și
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educate într-o lume digitală cu o evoluție covârșitoare. Ei se adaptează foarte ușor la dinamica
digitală și stăpânesc toate dispozitivele digitale chiar din frageda copilările.
În aceste condiții, când o mare parte din comunicare se transferă din mediul tradițional în cel
online, este oportun să vorbim despre formarea și dezvoltarea la copii și tineri nu doar a
competenței de comunicare tradițională, în limba maternă sau orice limbă străină, ci și a
competenței de comunicare digitală. Abilitățile de comunicare digitală bine dezvoltate
revoluționează și modifică considerabil regulile comunicării tradiționale – atât interpersonale, cât și
profesionale.
Necesitatea dezvoltării competenței de comunicare digitală la elevi/studenți este reflectată
prin cerințele și exigențele politicilor educaționale naționale și internaționale (Recommendation of
the european parliament and of the council of 18 December 2006 on key competences for lifelong
learning [1], Recomandarea consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru
învățarea pe tot parcursul vieții [2, p. 7-8], Cadrul European de Referință al competențelor cheie
pentru învățarea pe tot parcursul vieții [3], Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi:
învățare, predare, evaluare [4, p. 18], Cadrul de competență digitală pentru cetățeni: DigComp 2.1
[5], Cadrul european pentru competența digitală a profesorilor DigCompEdu [6], Codul Educației al
Republicii Moldova [7], Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”
[8, p. 36], Strategia Națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova digitală 2020” [9],
Cadrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior din Republica Moldova [10], Cadrul de
Referință al Curriculumului Național [11, p. 17] și Standardele de competențe digitale a cadrelor
didactice din învățământul general [12]).
Scopul acestui articol constă în descrierea succintă a setului de tehnologii digitale (cloud și
Web 2.0) utilizate în procesul dezvoltării competenței digitale la studenți și impactul lor.....
Conform Cadrului de competență digitală pentru cetățeni: DigComp 2.1 [5] unul din cele
cinci domenii de competență, identificate ca fiind parte din competența digitală, este domeniul D2.
Comunicare și colaborare, care conține 8 niveluri de performanță și 6 descriptori, printre care:
•

Interacțiune prin tehnologii digitale;

•

Partajare prin tehnologii digitale;

•

Implicare în viața socială prin intermediul tehnologiilor digitale;

•

Colaborare prin tehnologii digitale;

•

Neticheta;

•

Gestionarea identității digitale.
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Astfel, pentru dezvoltarea competenței de comunicare digitală la studenți, a fost selectat un
set de tehnologii digitale relevant cerințelor și exigențelor fiecărui din cei șase descriptori. Acest set
conține următoarele tehnologii digitale:
•

E-mail – (Gmail) – a fost utilizat cu scopul menținerii interacțiunii continue dintre actorii
procesului educațional. Fiind un instrument de comunicare digitală asincronă, utilizarea lui a
permis distribuirea permanentă a notificărilor și link-urilor la sesiunile sincrone, primirea și
trimiterea mesajelor și fișierelor necesare în cadrul procesului de studiu, primirea mesajelor cu
privire la deschiderea de către studenți a accesului la resursele utilizate de ei în vederea
îndeplinirii sarcinilor propuse de profesor;

•

Videoconferința – (Google Meet, Zoom, Skype, Jitsi Meet, etc.) – fiind platforme de
comunicare digitală sincronă, utilizarea lor a permis menținerea interacțiunii dintre actorii
procesului educațional prin organizarea sesiunilor face to face și folosirea chat-ului pentru
întrebări rapide, partajarea informațiilor prin opțiunea de partajare a ecranului, precum și
facilitarea colaborării prin utilizarea tablei interactive online pe care o pun la dispoziție. De
asemenea, aceste platforme oferă posibilitatea de înregistrare a sesiunilor în timp ce aceste au
loc, distribuirea fișiereor digitale de orice format în timp real cu restul utilizatorilor, trimiterea
mesajelor private, etc.

•

Platforme educaționale – (Moodle, Google Clasroom) – au fost utilizate pentru înscrierea
studenților la curs, furnizarea materialelor educaționale aferente lui, menținerea interacțiunii și
comunicării digitale asincrone dintre profesor și studenți prin intermediul forum-ului și chatului, colectarea și evaluarea portofoliilor electronice realizate de studenți, oferirea feedbackului, furnizarea testelor de evaluare și stocarea răspunsurilor la ele, etc.

•

Forum – această tehnologie digitală bazată pe metodologia Web 2.0 a fost utilizată pentru a
menține interacțiunea și comunicarea digitală asincronă dintre actorii procesului educațional,
partajarea datelor și conținututlui digital, precum și pentru implicarea în viața socială prin
participarea la comunicare pe forum-urile adecvate existente pe Internet.

•

Table interactive online – (Google Jamboard, Zoom Whiteboard, iDroo, Awwapp, Openboard,
Miro, Ideaboardz, Classroomscreen) – au fost utilizate cu scopul facilitării interacțiunii și
comunicării digitale, colaborării în procesul de co-editare a conținutului digital și partajării lui.

•

Platforme Web pentru dezvoltarea vorbirii – (Vocaroo, VoiceSpice, Voki, Blabberize, Book
Creator, StoryJumper, Voicethread, Glogster, Flipgrid, Clipchamp) – permit încurajarea
studenților de a-și dezvolta vorbirea orală, precum și organizarea procesului de evaluare orală la
distanță.
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•

Mesagerii instant – (Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger) – menținerea
interacțiunii și comunicării digitale atât sincrone, cât și asincrone continue, precum și partajarea
informațiilor și fișierelor de orice format. Aceste tehnologii digitale sunt foarte comode,
deoarece sunt mereu la îndemână și suportate de orice dispozitiv digital (desktop, laptop,
tabletă, smartphone). Mesageriile instant au și o serie de funcționalități avantajoase, care le
deosebesc de alte instrumente de comunicare, precum ar fi: informații despre starea livrării
mesajului și/sau fișierului; posibilitatea de înregistrare și trimitere a mesajelor audio; trimiterea
geolocației; stikere, animații și GIF-uri; editarea mesajelor după trimitere; chat-uri de grup;
fixarea unor chat-uri de grup la începutul listei (după importanță) sau adăugarea lor în chat-urile
favorite (mesajele, de asemenea, pot fi trecute la favorite); căutare în istoria corespondenței;
apeluri audio și video; descărcare, instalare, activare și utilizare ușoară și comodă; securitatea
mesajelor; stabilirea setărilor de confidențialitate; blocarea, la necesitate, a contactelor nedorite,
etc. Pentru noi cea mai avantajoasă funcționalitate, care ne-a determinat să utilizăm intens
această tehnologie digitală, a fost oferirea posibilității de interacțiune și comunicare digitală
continue dintre profesor și studenți, fapt ce a permis discutarea și soluționarea oportună a
problemelor apărute pe parcursul studierii cursului.

•

Rețele de socializare – (Facebook, Flickr, LinkedIn, Instagram, Printerest, Twitter, YouTube,
Google+, Odnoklassniki, etc.) – au fost utilizate cu scopul menținerii interacțiunii și comunicării
digitale dintre actorii procesului educațional, partajarea informațiilor și conținututlui digital,
implicarea în viața socială, colaborare în procesul de creare și co-editare a grupurilor comune,
studierea și aplicarea netiquett-ei, gestionarea mai multor profiluri (identități digitale), aplicarea
metodelor de securizare a comunicării, colaborării, datelor personale și a setărilor de
confidențialitate, crearea și moderarea grupurilor private, etc.

•

Blog – (Edublog, Wix, SimpleSite, Blogger, Wordpress, Tumbrl, etc.) – interacțiunea și
comunicarea digitală activă, continue și eficientă, atât între actorii procesului educațional, cât și
cu alte persoane; partajarea informațiilor și conținutului digital; implicarea în viața socială prin
participarea activă la comunicare în blog-urile existente pe Internet și adecvate subiectelor și
problemelor sociale; precum și crearea unui blog personal pe un subiect/problemă socială și
publicarea lui pe Internet; colaborarea cu colegii în procesul de creare, co-editare și moderare a
unui blog comun; aplicarea regulilor netiquett-ei; gestionarea mai multor identități digitale;
aplicarea setărilor de confidențialitate și a metodelor de securizare a comunicării, colaborării și
datelor personale.

•

Site-uri web – (Webnote, WebWave, Google Sites, Wordpress, SimpleSite, Wix, Weebly) –
servesc pentru partajarea conținutului digital cu alte persoane; implicarea în viața socială prin
participarea activă la comunicare pe site-urile existente în Internet ce abordează diverse subiecte
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și probleme sociale; colaborare în vederea creării, co-editării și administrării unui site al
grupului; aplicarea setărilor de confidențialitate și a metodelor de securizare a comunicării,
colaborării și datelor personale; utilizarea regulilor netiquett-ei; gestionarea mai multor identități
digitale.
•

Hărți conceptuale – (MindMeister, Goconqr, Coggle, Lucidchart, Mindmaps, MindMup,
Xmind, Miro, etc.) – au fost utilizate în special pentru sintetizarea conceptelor și relațiilor dintre
ele, precum și pentru organizarea și structurarea ierarhică a informațiilor la unele teme ale
cursului. Adițional la destinația de bază, această tehnologie digitală a fost utilizată și pentru a
partaja conținutul digital creat; stabili acestui conținut setările de securitate și confidențialitate;
colabora în procesul de co-editare a unei hărți conceptuale comune.

•

Aplicații web de editare a documentelor – această clasă de tehnologii digitale include
următoarele categorii de aplicații:
− procesoare online de text – (Google Docs, OnlyOffice, MS Office Online,
GroupDocs.Editor App, Writer.Libre Office, iCloud Pages, Quip, Dropbox Paper,
OffiDOC, Zoho Writer, etc.);
− procesoare online de calcul tabelar – (Google Sheets, OnlyOffice, MS Office Online,
GroupDocs.Editor App, Quip, OffiDOC, etc.);
− instrumente online de creare a prezentărilor electronice interactive – (Google Slides,
Prezi, KeyNote, PowerPoint Online, Zoho Show, Flowvella, Ludus, Pow Toon, Visme,
Canva, Genially, Slidebean, Emaze, OnlyOffice, MS Office Online, GroupDocs.Editor
App, Impress, OffiDOC, etc.).
Aceste tehnologii au fost utilizate în procesul de co-editare și partajare a conținutului
digital creat de studenți, precum și pentru a aplica setările se securitate și confidențialitate a
procesului de colaborare/partajare a informațiilor.
În concluzie se poate afirma că utilizarea setului dat de tehnologii digitale (cloud și Web 2.0)

în procesul de dezvoltare a competenței de comunicare digitală a permis:
✓ întreținerea interacțiunii continue dintre profesor și studenți;
✓ plasarea studentului în centrul procesului instructiv – educativ;
✓ combinarea și utilizarea diferitor instrumente TIC și metode de predare-învățare-evaluare;
✓ încurajarea dezvoltării și antrenării competenței de comunicare digitală, gândirii creative,
cognitive și reflexive;
✓ stimularea la studenți a motivației, participării active, atenției și interesului față de curs;
✓ utilizarea metodelor interactive de predare;
✓ individualizarea procesului educațional;
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✓ monitorizarea și gestionarea activității studenților;
✓ flexibilitate și confort în procesul de predare – învățare – evaluare;
✓ crearea situațiilor de succes pentru fiecare elev.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ
КЛАССОВ (НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧ ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИКИ)
Рогожникова Олеся1, Константинов Николай2
1
2

В

докторант ТГУ, Кишинев, Молдова

доцент, ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Тирасполь, Молдова

настоящее

время

основной

задачей

образовательного

процесса

является

формирование компетенций у учащихся. Физика - это дисциплина, в которой переплелись
теория с практикой, поэтому для лучшего понимания теоретических вопросов в
преподавании физики необходимо использовать эксперименты и демонстрации, в ходе
которых у учащихся формируются именно исследовательские компетенции.
Одним

из

способов

формирования

исследовательских

компетенций

является

использование творческих (практических) задач в обучении на уроках физики.
Творческие задачи имеют ряд функций [3]:
- развивают творческое мышление учащихся;
- мотивируют учащихся к изучению дисциплины;
- активизируют познавательный интерес;
- позволяют приобрести опыт творческой деятельности;
- развивают умения самостоятельно искать решение учебных проблем;
- мобилизуют учащихся к достижению более высоких показателей в учёбе;
- способствует знакомству с использованием физических знаний в технике и
производстве, обеспечению единства теоретического и практического аспектов обучения.
Согласно В.Г. Разумовскому, творческие задачи делятся на два вида [1, с. 10]:
1.

Исследовательские – отвечают на вопрос «Почему?»;

2.

Конструкторские – отвечают на вопрос «Как сделать?».

В физике творческие задачи могут выступать в следующих формах:
- расчетные;
- экспериментальные (качественные);
- в форме вопросов, на которых строится лабораторная работа;
- проблемы для работ физического практикума.
Необходимо отметить, что введение творческих задач в учебный процесс должно идти
поэтапно. На рисунке 1 представлены этапы усвоения учебного материала. Как видно из
рисунка творческие задачи можно использовать на завершающем этапе закрепления
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материала. Кроме этого, такие задания используются не для всякого материала, а для
использования знаний в новых условиях.

Рис. 1 Этапы усвоения учебного материала
Творческие задачи обладают рядом особенностей, и отличаются от тренировочных
задач тем, что в исходных данных, как правило, не содержатся те знания и идеи, которыми
будет необходимо воспользоваться при решении, т.е. учащийся должен самостоятельно
подобрать необходимые данные и способ решения. Поэтому при подборе и составлении
задач творческого характера необходимо, чтобы для ее решения оборудование было простым
и не возникало проблем при его использовании.
Обобщая труды многих педагогов, Шефер О.Р. выделяет три основных этапа структуры
любой творческой деятельности [5, c. 80]:
1) осознание (возникновение) проблемы и выдвижение гипотезы, поиск способов
решения;
2) разрешение проблемы;
3) проверка решения, логическое доказательство истинности данного суждения и
проверка решения средством практики.
Примерно такого же плана необходимо придерживаться и при составлении творческих
задач.
Приведем несколько примеров творческих задач из геометрической оптики.
Пример 1.
Острота зрения — что это такое? Причины снижения остроты зрения Острота зрения со
временем становится хуже. И происходит это по разным причинам. Есть естественные
причины снижения зоркости – старение организма. На сегодняшний день данный показатель
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становится хуже у людей даже в молодом возрасте. Причины этому – массовая
компьютеризация и множественные заболевания, которые провоцируют то, что человек
начинает плохо видеть.
Норма остроты зрения равняется 1. Это означает, что человек способен различать
предметы

определенного

размера

на

расстоянии,

соответствующему

нормативам.

Определяется углом, под которым могут быть раздельно восприняты два световых
раздражения сетчатой оболочки глаза. Исследования ученых показали, что нормальный
человеческий глаз может раздельно воспринять два раздражения под углом зрения в одну
минуту. Эта величина угла зрения принята за интернациональную единицу остроты зрения.
Такому углу на сетчатке соответствует линейная величина колбочки в 0,004 мм,
приблизительно равная поперечнику одной колбочки в центральной ямке желтого пятна.
Если же изображения точек упадут на смежные колбочки, то эти изображения сольются и
раздельного восприятия не получится [4].
Задание: Необходимо определить остроту своего зрения.
Для этого нужно найти предельный угол зрения α, используя следующее равенство:
ℎ

tg α = 𝑙 , где h - расстояние между полосками (см. рис. 2), а l наибольшее расстояние, при котором вы видите их еще отдельно.
Тогда, величина равная

1
𝛼

и будет давать остроту вашего

зрения. Например, h=5 мм, a l=10 м=10000 мм, тогда tg α = 0,005,
1

откуда α = 1,7'. Следовательно, 𝛼 ≈0,6. В данном случае острота
Рис. 2

зрения ниже нормальной.
Пример 2.
У вас есть вогнутое зеркало.
1. Определите фокусное расстояние и радиус его кривизны.

2. Получите действительное изображение предмета в зеркале с увеличением 1,5.
Задание:
1. Разработать план решения задачи.
2. Произвести необходимые расчеты.
3. Полученный результат проверить экспериментально.
Данную задачу можно усложнить задачу, поставив перед учениками следующее
задание:
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- попробуйте получить действительное изображение, построенное вогнутым зеркалом,
в плоском зеркале. Где необходимо расположить плоское зеркало? На каком расстояние от
вогнутого зеркала будет находится изображение в плоском зеркале?
Приборы и материалы: вогнутое зеркало, линейка, источник света (лампочка на
подставке или можно использовать свечу), источник тока, экран, плоское зеркало.
Составим план выполнения заданий:
1. Вспомним как строим изображение в вогнутом зеркале (рис. 3).

Рис. 3 Построение изображения в вогнутом зеркале:
F – фокусное расстояние зеркала, d – расстояние от предмета до зеркала,
f – расстояние от зеркала до изображения.
2. Определим фокусное расстояние вогнутого зеркала по формуле:
1

1

1

= + 𝑓.

𝐹 𝑑

3. Учитывая, что R = 2F, находим радиус кривизны.
𝑓

4. Зная, что увеличение Г = 𝑑 , определим f. Затем, перемещая экран на расстояние f
получим изображение увеличенное в 1,5 раза.
5. Помещая плоское зеркало за изображением, полученное вогнутым зеркалом, увидим
изображение в плоском зеркале.
Пример 3. Имеем две собирающие линзы. Как следует расположить эти линзы, чтобы
пучок параллельных лучей, пройдя обе линзы остался тем же?
Задание:
1. Разработать план решения задачи.
2. Произвести необходимые расчеты.
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3. Полученный результат проверить экспериментально.
Приборы и материалы: Две линзы с неизвестными фокусными расстояниями,
линейка, экран, лампочка на подставке с колпачком (с прорезом буквой Г), источник тока,
два лазера.
План выполнения задания.
1. Экспериментальным путем определить фокусы линз.
2. Расположить линзы на расстоянии равном сумме фокусных расстояний F 1 и F2, как
показано на рисунке 4 и проверьте экспериментально параллельность пучков света, а также
свойства обратимости лучей.

Рис. 4
Пример 4.
Две свечи А и В расположены на расстоянии 30 см друг от друга (рис. 5). Два плоских
зеркала - одно на расстоянии 20 см от А, другое на расстоянии 25 см от В - стоят так, что
изображения свечей А и В совпадают. Под каким углом расположены зеркала?
Задание:
1. Разработать план решения задачи.
2. Произвести необходимые расчеты.
3. Полученный результат проверить экспериментально.
Решение:
Так как изображение в плоском зеркале симметрично относительно предмета, то
АС=40 см, ВС= 50 см. Заметим, что треугольник АВС прямоугольный (выполняется теорема
4

Пифагоры). Угол α = φ +900. Угол φ рассчитаем, учитывая, что sin φ =5 . Следовательно, φ ≈
530, откуда α=1430.
Далее по рисунку собирается схема и, рассчитанные данные, проверяются опытным
путем.
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Рис. 5
В заключении хотелось бы отметить, что рассмотренные примеры творческих задач и,
подобные им, были разработаны для

проведения элективного курса по физике

«Использование исследовательской деятельности при изучении оптических явлений» с
учащимися 10-х классов, в программу которого входит решение исследовательских
(творческих) задач по геометрической оптике.
Опыт показал, что учащиеся с интересом решают такие задания и затем сами способны
сформулировать условие задачи на интересующую их тему. Это говорит о том, что
творческие

задачи

способствуют

формированию

познавательных

интересов,

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развивают их самостоятельность в
приобретении новых знаний и практических умений.
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DEZVOLTAREA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE LA
COPIII CU DIZABILITĂȚI
Sanda Olguța
doctorandă, anul I, Școala Doctorală ”Științe ale Educației”, UST, Chișinău
Liceul Tehnologic Sf. Mucenic Sava Berca, România
Rezumat: Inteligenţa emoţională este acea inteligenţă care permite cunoaşterea mai bună a noastră,
dar şi să ne exprimăm în acelaşi timp propriile trăiri şi sentimente, adică să putem să le gestionăm în
diferite situaţii, uşurându-ne atât adaptarea exterioară dar şi echilibrul interior.
Conceptul de om, are în vedere în mod implicit şi pe acela de copil. Însuşirile caracteristice şi
dominante ale copilului, chiar dacă sunt specifice, ele se manifestă ca ale unui om matur. În
consecinţă, copilul cu dizabilităţi, are specificul lui de dezvoltare, numai că acesta trebuie raportat
la condiţiile specifice procesului

dezvoltare. Copilăria este perioada în care se formează

personalitatea copilului, pentru că aici are loc primul contact cu mediul şi integrarea copilului în
acest mediu. Este importantă această perioadă şi ea trebuie să decurgă în condiţii psihopedagogice
favorabile procesului de formare.
Sumarry: Emotional intelligence is that intelligence that allows better knowledge of ourselves, but
also to express at the same time our own feelings and feelings, ie to be able to manage them in
different situations, facilitating both external adaptation and internal balance.
Promoting the values of emotional intelligence in children with disabilities is a necessary condition
for their balanced development both physically and socio-emotionally. Understanding their own
emotions and feelings, but also the person (s) they come in contact with, offers them much greater
comfort, leading to understanding and harmony. This makes them much more efficient, less
worried, more relaxed and more open to society and to the events of the outside world.
Stilul de viaţă şi mediul în care trăim azi şi noi şi copilul, îl determină pe copil să-şi dezvolte
acele valori ale inteligenţei emoţionale, care sunt, de fapt, condiţiile inserţiei lui sociale, adică:
▪

optimismul,

▪

cunoaşterea emoţională proprie,

▪

imaginea sinelui,

▪

stima de sine,

▪

toleranţa la stres,

▪

rezolvarea de probleme,
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▪

responsabilitatea socială,

▪

flexibilitatea controul impulsurilor.

Deficienţele de ordin fiziologic, psihologic sau social a copiilor cu dizabilităţi, au consecinţe
asupra încrederii cu care ei abordează mediul în care trăiesc şi nu rămâne neinfluienţat nici modul în
care aceşti copii se percep pe sine şi implicit se raportează la societate. E de reţinut că o conştiinţă
de sine slab dezvoltată, reduce din dorinţa copiilor cu dizabilităţi să se impună mediului. Ei sunt
extrem de sensibili la influenţele mediului.
Din cauza condiţiilor biologice şi/sau sociale, uneori procesul de dezvoltare generală a
copilului cu dizabilităţi suferă anumite schimbări care-l pun pe acest copil în situaţii inegale faţă de
ceilalţi copii.
Dar acest fapt nu justifică ideea că dezvoltarea copilului decurge după un alt algoritm, ci doar
presupune că există o diferenţă mai accentuată. Datorită acestui lucru valorile inteligenţei
emoţionale au şi ele cu o dezvoltare cu goluri.
Promovarea valorilor inteligenţei emoţionale la copii cu dizabilităţi este o condiţie necesară
dezvoltării lor echilibrate atât fizice cât şi socio-afective. Înţelegerea propriilor emoţii şi sentimente,
dar şi a celui/celor cu care vin în contact, le oferă un confort mult mai mare, ducând la înţelegere şi
armonie. Acest fapt îi face mult mai eficienţi, mai puţin îngrijoraţi, mai detensionaţi şi mai deschişi
către societate şi către evenimentele lumii exterioare.
Dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale se realizează progresiv, pe măsură ce copiii
cresc, dar în acelaşi timp se impune să facem precizarea că în absenţa unor răspunsuri adecvate din
partea adulţilor care trăiesc în contextul de zi cu zi al copilului, nu se poate realiza o educaţie
emoţională şi socială adecvată. Maturizarea copilului asigurată de creşterea în vîrstă oferă un teren
propice pe care se pot dezvolta abilităţi emoţionale şi sociale cât mai complexe (exprimarea
emoţiilor complexe de vină, vinovăţie, utilizarea tehnicilor cognitive de autoreglare emoţională etc),
dar nu generează în mod automat dezvoltarea lor. Pentru ca abilităţile sociale şi emoţionale să se
dezvolte, este necesar să oferim copiilor preşcolari contexte adecvate de învăţare şi exersare a lor,
să oferim modele adecvate de exprimare a propriilor emoţii, de rezolvare a propriilor probleme
emoţionale, să avem răspunsuri adecvate care să sprijine copiii să îşi înţeleagă propriile emoţii, să
înveţe să şi le gestioneze în cadrul relaţiilor cotidiene.
Cercetatorii în domeniu au ajuns la concluzia că un copil inteligent emoţional are următorul
portret psihologic:
1. este conştient de emoţiile sale şi vorbeşte liber despre ele; recunoaşte emoţiile celor din jurul său;
2. comunică uşor despre ceea ce îl intereseaza sau îl preocupa; ştie sa spuna NU fără sa îi rănească pe
ceilalţi;
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3. are un bun management al emoţiilor negative (de exemplu, nu face crize de furie atunci cand ai casa
plină de musafiri);
4. are comportamente rezonabile chiar şi atunci când lucrurile nu merg aşa cum şi-ar dori şi nu
abandonează o activitate, nici atunci când devine dificilă;
5. are bine dezvoltat sistemul motivaţional – de exemplu, nu face unele activităţi doar pentru că i-ai
cerut tu să le facă sau doar cât stai langă el şi îl supraveghezi, ci le face pentru că a inţeles ca sunt
utile pentru propria dezvoltare şi îi ofera beneficii;
6. este sigur pe el în majoritatea situaţiilor, iar atunci cand simte ca nu se descurcă, cere ajutorul;
7. se adaptează rapid la situaţii/persoane noi; nu îi este teama să pună întrebări sau să îşi afirme
preferinţele;
8. are prieteni cu care se relaxează, dar, de la care, deopotrivă învaţă modele noi de comportament.
Prin urmare, interacţiunea copiilor cu alţi oameni importanţi din viaţa lor stimulează
diferenţierea acestora în tipuri mai precise (în particular, acele tipuri desemnate de cultură).
Influenţa culturii este mijlocită de convingerile copiilor. Ei îşi construiesc expectative despre
normele culturale, despre modul în care societatea se aşteaptă ca ei să se simtă în diferite
circumstanţe şi ce tip de comportament ar trebui să adopte pentru a exprima acele sentimente.
Astfel, situaţiile care declanşează o anumită emoţie, precum şi formele de manifestare a emoţiei
sunt diferite de la cultură la cultură. Treptat, individul îşi construieşte propria versiune a normelor
culturale despre trăiri şi emoţii.
Copilul, este o personalitate în devenire care se poate constitui ca partener al propriei sale
formări. Acest lucru va depinde de modul în care familia, grădiniţa îi va oferi ocazii de dezvoltare,
condiţiile experimentării acţionale şi motivate, precum şi condiţiile socializării acestuia.
Între realitate şi deziderat, calitatea educaţiei reprezintă chintesenţa devenirii umane, într-o
lume morală, civilizată şi plină de respect faţă de copil.
Omul devine virtuos doar în procesul autoeducaţiei celor trei aspecte ale sufletului (fizică,
volitivă, intelectuală).
Filosoful german Neitzsche Fr. consideră că scopul educaţiei constă în formarea omului
capabil de crearea noilor valori.
Valoarea trimite cu gândul la criterii care ne ajută să ne orientăm, la linii de democraţie între
ceea ce este permis sau dezirabil din punct de vedere social şi ceea ce nu este dezirabil. În conştiinţa
publică valorile se asociază cu ceea ce are legătură cu emoţiile pozitive, cu năzuinţele şi dorinţele
omului, cu ceea ce este important şi esenţial în viaţa lui şi ceea ce el caută permanent. [1, p. 77]
Natura aleatorie a lumii moderne, din ce în ce mai complexe, a întregii sale problematici,
univers ce duce de cele mai multe ori la marginalizare, la devianţă, poate chiar la însingurare
intelectuală, ne trimite cu gandul la informaţie, la “bombardamentul informaţional”, la necesitatea
199

găsirii unor căi din ce în ce mai flexibile şi mai eficiente, necesare în creşterea randamentului
persoanei, a individului social, acelui “EU” – sistem hipercomplex, dotat cu personalitate în
mişcare, omului, care fiind conştient de potentialitatile sale, îi este teama sa devină numai un “mare
sihastru modern”.
Copilul, aflându-se la începutul drumului lung al vieţii, are creierul foarte flexibil la
influienţele lumii exterioare şi deci, personalitatea lui se formează în dependenţă de mediul în care
trăieşte.
Partea nematerială a personalităţii copilului o constitue bagajul de sentimente, emoţii şi
gînduri ce nu numai însoţesc, dar şi orientează fiecare acţiune realizată de acesta. De aceea este
foarte importantă dezvoltatea abilităţilor de a conduce emoţiile şi gândurile astfel, încât acestea să
slujească inserţiei sociale reuşite a copilului, să-i crească şi să-i menţină încrederea în forţele
proprii.
Copilul se manifestă ca personalitate, în primă instanţă, în viaţa activă care cuprinde
activitatea cognitivă şi emoţională. [2, p. 141]
În această ipostază el achiziţionează informaţii, interiorizează modele de conduită morală,
adoptă atitudini, reacţionează la diferite solicitări, simte şi vibrează la trăirile celor din jurul său,
într-un cuvânt îşi îmbogăţeşte orizontul său spiritual şi nu în ultimul rând cultural (spre exemplu, ca
membru al unui grup de prieteni, într-o întîlnire banală în afara orelor de curs). În acest context,
copilul despre care vorbim, poate recepta şi interioriza părerile celor din grupul său, deci astfel îşi
poate lărgi orizontul de cunoaştere “filtrând” informaţiile din jurul său, cu toate că intenţia nu era
aceea de influenţare a copilului, de educare a acestuia, totuşi acesta se “transformă” într-o măsură
mai mică sau mai mare pentru că asupra lui se exercită influenţe educative); de aici şi caracterul
incidental, spontan al educaţiei informale.
Un aspect mai deosebit, ar fi importanţa influenţelor educative, ce se răsfrâng

asupra

copilului ca membru al familiei. În acest mediu copilul petrece cei mai importanţi ani din viaţa sa.
Aici se pune fundamentul viitorului lui. Felul în care copilul şi viitorul adult va reacţiona la diferiţi
stimuli ai societăţii, va depinde în mod direct de felul cum acest lucru îl fac părinţii lui. Este bine ca
educaţia copilului în familie să fie raportată la specificul evolutiv al comunităţii în care trăiesc, la
cultura şi valorile acesteia. Acest aspect va asigura complimentaritate şi continuitate procesului
educativ.

Bibliografie:
1. COJOCARU–BOROZAN. M.: „Familia – Laborator subiectiv de creaţie al valorilor culturii
emoţiona-le”, în”Familia – factor existenţial de promovare a valorilor etern-umane”,
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DREPTUL FUNDAMENTAL LA UN MEDIU SĂNĂTOS ȘI SIGUR
Stamati Elena
doctorandă, anul III, Școala Doctorală ”Științe ale Educației”, UST, Chișinău
“Omul este în același timp creatura și creatorul mediului său, care-i asigură subzistența și îi oferă
posibilitatea unei dezvoltări intelectuale, morale, sociale, spirituale. În lunga și laborioasa evoluție a
rasei omenești pe pământ, a venit momentul când omul a dobândit puterea de a transforma mediul
său natural în nenumărate moduri și la o scara fără precedent. Cele două elemente ale mediului său,
elementul natural și cel creat de el însuși, sunt indispensabile bunăstării sale”
Conferința O.N.U. Asupra mediului -1972
Necesitatea realizării unei analize a terminologiei, „dreptul omului la un mediu înconjurător
sănătos şi protejat” este importantă datorită necesităţii reflectării cât mai complete în denumire, atât
a conţinutului acestui drept cât şi a întinderii acestui conţinut.
În literatura de specialitate nu există un consens cu privire la denumirea acestui drept, fiind
utilizate frecvent denumiri cum ar fi:
–

drept la un mediu înconjurător sănătos[1];

Motivarea acestei denumiri are la bază: argumentul după care, dreptul fundamental la un mediu
sănătos reprezintă premisa realizării altor drepturi fundamentale (cum ar fi: dreptul la viaţă, la
sănătate, la integritate fizică şi morală, la muncă, la proprietate, etc.); existenţa dispoziţiilor
constituţionale privind drepturile omului stipulate în tratatele internaţionale; existenţa obligaţiilor
fundamentale ale statului la refacerea, protejarea şi menţinerea echilibrului ecologic.
–

drept la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic[3];

Pentru motivarea acestei opinii se pleacă de la ideea, că mediul trebuie protejat atât pentru
protejarea vieţii cât şi pentru asigurarea calităţii ei, un astfel de drept ducând la o protecţie mult mai
largă decât cea care ar putea rezulta doar din dreptul protecţiei sănătăţii.
–

drept la un mediu înconjurător de calitate[4];

–

drept la conservarea mediului înconjurător[5];

Această formulare este motivată în sensul că participarea cetăţenilor la conservarea mediului are un
dublu aspect, de drept şi de îndatorire, aceştia nefiind doar beneficiari pasivi ci şi responsabili în
conservarea şi protecţia mediului înconjurător.
La nivel de politici educaționale subiectul abordat este susținut de mai multe instrumente:
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Strategia de mediu a Republicii Moldova la această etapă de integrare a ţării noastre în
comunitatea europeană are scopul „de a garanta populaţiei dreptul la un mediu durabil nepoluat şi
sănătos, în armonie cu dezvoltarea economică şi bunăstarea socială”.
Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030” (în continuare – Strategia „Moldova
2030”) este un document de viziune strategică la bază căruia stau principiul ciclului de viață al
omului, drepturile și calitatea vieții acestuia și include patru piloni ai dezvoltării durabile, cu 10
obiective corespunzătoare reprezentate în figura 1:

economia durabilă și incluzivă
• 1) creșterea veniturilor din surse
durabile și atenuarea inegalităților
economice;
• 2) creșterea accesului oamenilor la
infrastructura fizică, utilitățile publice și
condiții de locuit;
• 3) ameliorarea condițiilor de muncă și
reducerea ocupării informale;

•
•
•
•

instituții oneste și eficiente
• 8) asigurarea unei guvernări eficiente și
incluzive și a supremației legi;
• 9) promovarea unei societăți pașnice,
sigure și incluzive;

capital uman și social robust
4) garantarea educației de calitate
pentru toți și promovarea oportunităților
de învățare pe tot parcursul vieții;
5) asigurarea dreptului fundamental la
cea mai bună sănătate fizică și mintală;
6) sistem de protecție socială solid și
incluziv;
7) asigurarea unui echilibru între muncă
și familie;

mediu ambiant sănătos
• 10) asigurarea dreptului fundamental la
un mediu sănătos și sigur.

Fig. 1 Pilonii dezvoltării durabile
Calitatea mediului, raportul dintre om şi mediul său natural şi social influenţează sănătatea
lumii contemporane cu riscuri multiple şi variate. Un mediu ambiant sănătos este principiul de bază
al Declaraţiei de la Rio de Janeiro privind Mediul şi Dezvoltarea care stipulează că „Fiinţele umane
se află în centrul preocupărilor dezvoltării durabile. Lor trebuie să li se asigure o viaţă sănătoasă şi
productivă în armonie cu natura”.
Sănătatea mediului se referă la acele aspecte ale sănătăţii umane care includ calitatea vieţii
determinată de factorii fizici, biologici, socioeconomici şi psihosociali din mediul ambiant.
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Majoritatea cauzelor bolilor, leziunilor şi deceselor populaţiei din ţările dezvoltate se situează în
afara sectorului sănătăţii. Aceste cauze includ un spectru larg de factori, începând cu cei sociali
(sanitaţia inadecvată, apa potabilă necalitativă, canalizarea şi salubrizarea insuficientă, gospodărirea
nechibzuită) şi terminând cu factorii comportamentali, precum igiena personală, comportamentul
sexual, consumul de alcool, tabacismul etc.
Dreptul fundamental la un mediu sănătos este un drept care presupune următoarele drepturi [2]:
de a trăi într-un
mediu nepoluat,
nedegradat;
la conservarea
elementelor
reprezentative ale
naturii ș.a.

la un ridicat nivel de
sănătate, neafectat de
degradarea mediului;

de a beneficia de
folosința durabilă a
naturii și a resurselor
acesteia;

de a avea acces la
resursele de apă și
hrană adecvate;

la asistență în caz de
catastrofe naturale și
produse de om;

la un mediu de
muncă sănătos;

de a nu fi expropriați ca urmare a desfășurării
activităților în mediu, cu excepția cazurilor justificate
și dreptul celor expropriați, în condițiile legii, de a
obține reparațiile corespunzătoare;

la condiții de locuit, de
folosire a terenurilor și la
condiții de viață într-un
mediu sănătos;

Fig. 2 Drepturile ce asigură un mediu sănătos
Conform Art. 31. [7] cu privire la protecţia mediului, ce constituie o obligaţiune generală a
locuitorilor republicii, noi suntem datori:
a) să respectăm legislaţia cu privire la protecţia mediului şi să protejăm mediul, să folosim
raţional resursele naturale, să nu lezăm drepturile şi înteresele altor beneficiari ai resurselor naturale
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să semnalăm operativ autorităţile pentru mediu sau organizaţiile ecologice despre daunele,
provocate naturii de persoanele fizice şi juridice;
b) să contribuim la amenajarea teritoriilor, la cererea aliniamentelor de arbori şi arbuşti şi a
spaţiilor verzi, să nu admitem distrugerea acestora, să nu poluăm teritoriul, unde activăm sau
locuim;
c) să recuperăm pierderile şi să reparăm prejudiciul cauzat mediului şi populaţiei.
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Abstract: The teaching profession is certainly not an easy one. Globalisation and changing world
pose still new challenges to teachers. In 2020, one of such challenges was the suspension of
educational activities followed by the introduction of distance learning. As a result, teachers had to
employ their best personal and media competencies to provide attractive forms of teaching and keep
up with students in the use of high technology. This article presents the strengths and deficiencies of
distance education in Poland based on selection of Polish studies. It becomes clear that traditional
education will no longer be the same, hence the need for reshaping of education to compensate for
the asymmetry between the Z-generation students and their textbook-raised teachers.
Keywords: distance learning in Poland, media competence, professional teacher

Introduction
In today’s hectic world, there’s a lot of insecurity resulting from constant changes and
dispersed information. In this context, it is worth quoting the philosopher Zygmunt Baumann, who
established the concept of ‘liquid modernity’, stating that:
“...after all, today we lose interest in what attracted us yesterday, to make us indifferent to
what excites us today. [...] Our world, world of liquid modernity, keeps us continuously surprised:
what seems certain and established today, tomorrow can turn into a miserable mistake” (Bauman,
2011:5–7).
There is no doubt that these words accurately describe the functioning of people in the
conditions of globalisation and its various forms: cultural, socio-political, and economic.
In the current debate on social development, it is worth considering the position of a man in
the world. The very essence and role of a man in the postmodern universe have been extensively
described by sociologist Anthony Giddens. He pointed out that boundaries of continents and
countries are no longer a constraint, and geographical place and time no longer play major roles
(Giddens, 2001). In his observations, Giddens emphasised the rupture of these two aspects, and the
concept of culture does not play as much of a role as it used to (Kwiatkowska, 2008).
According to Kazimierz Obuchowski, it is necessary to emphasise the significance of the
aforementioned space, which generally determines lifestyle, while an individual’s values are the
driving force of his or her actions, depending also on the usefulness for the facility to which he or
she belongs (Obuchowski, 2000). A. Giddens makes us reflect on the question: who am I, and what
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is my place in the world? However, going back to the beginning of 2020, when educational
institutions were closed, and alongside with them ties were broken or lost, it is legitimate to ask the
question posed in a different theory by K. Obuchowski, and who invites us to reflect on what is the
world and what role do we play in it (idem).
We have to consider that each generation lives in different socio-cultural conditions, and must
therefore deal with different critical situations, threats and challenges. In various situations,
representatives of respective generations are expected to make their own choices and overcome
difficulties (Włoch, 2010).
It is clear that the outbreak of the SARS-CoV-2 pandemic brought uniquely difficult
circumstances. It means both a threat, and a challenge for the whole world, with far-reaching sociocultural, economic, and civilisational consequences. One of the most affected areas was education.
Traditional teaching was suspended, and all participants of the educational process faced the
challenge of continuing teaching and further supporting the development of children, young people,
and adults. Parents, teachers, and students had to face distance learning, which, according to
statistics, was a largely unfamiliar phenomenon.
This article presents insight into selected studies by Polish pedagogues, addressing the issue
of teachers’ functioning in distance teaching and its major challenges in Poland, as well as
conclusions on teachers’ professional development aimed at coping with critical situations, and
improving their professional competence.
Distance learning in the Polish perspective
On March 11th, 2020, school education in Poland came to a halt. As a result of the suspension
of schools and educational institutions, as many as 1,392.9 thousand preschoolers, 4.9 million
students of all school types (including children and adults) (Statistics Poland (GUS), 2019:13), and
512.4 thousand teachers had to face what was probably one of the toughest exams in their lives:
distance learning. Online teaching has been reinstated several times along with the increasing
number of COVID cases in Poland. The first such period extended from March 11 th to May 24th,
2020. On September 1st, 2020, students started a new school year on-site. However, as a result of
the spreading epidemic, distance education was reintroduced on October 24th, 2020, and lasted until
May 4th, 2021, when primary school pupils from first to third grade returned to classrooms again.
Further plans by the ministry assume the return of all pupils and students to schools on May 31 st,
2021. The ministry’s solutions are promised to be a plan for rebuilding education, and a return to
traditional learning – but is it still possible? An important question is how the teachers, suddenly
crammed into a digital classroom, coped with this new challenge.
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Research conducted by the Digital Centre on one million Polish teachers shows that as many
as 85.4% of them have not dealt with digital solutions in teaching before. Only 63% of teachers
have carried out online classes before. 93% of teachers relied on links to ready-made materials on
the internet. 68% of teachers declared using multiple digital tools, mainly to improve attractiveness
of their classes. The reasons for the repetitive and instructional approach to distance teaching may
include, for example, habituation to the traditional model of education, and related failure to adapt
and respond to current needs resulting from the SARS-CoV-2 pandemic (Łukasik, Mróz, Koperna,
Jagielska: 2020).
Given the ongoing global pandemic, and the intensifying need for further implications for
changing education, educators across Poland began to explore issues of teacher's perspective in
distance education (Łukasik, Mróz, Koperna, Jagielska;2020; Madalińska-Michalak; 2020,
Pyżalski, Ptaszek, Dębski, Bigaj, Stunża;2020, Koludo: 2020).
Many factors contribute to the complex situation of teachers in distance learning. The first of
the basic and most important ones that make the work possible is access to technological tools and
the internet. As showed in a survey conducted by Jacek Pyżalski and his research team, 14% of
teachers did not have a computer with a camera, and 8% of teachers owned a camera but could not
use it. One in three teachers declared that they had to purchase new equipment to enable them to
work (Pyżalski, 2020). According to a notable study by J. M. Łukasik, A. Mróz, P. Koperny, and K.
Jagielska, there is also the declared fear for children’s development due to the lack of access to
necessary equipment and digital tools. In addition, pre-school teachers emphasised the inefficiency
of the educational system in the case of kindergartens. The main concern was the lack of proper
diagnosis of the child’s development (Łukasik, Mróz, Koperna, Jagielska: 2020).
The second element that plays a key role in distance teaching is undoubtedly teachers’
preparation for classes. 45% of the surveyed teachers self-reported a good level of preparation for
classes. Nonetheless, more than half of the surveyed group expressed willingness to participate in
training on the use of digital tools in educational activities. This finding overlaps with results
obtained by J. Madalińska-Michalak in her research, where teachers declared willingness to
participate in innovative activities and courses. Similar patterns can be observed in the
aforementioned study by J. M. Łukasik and her research team, which exposed declared difficulties
in the area of pedagogical and didactic competencies, resulting from a lack of skills in using
Microsoft Office, especially among older teachers, and a lack of ideas for creating materials that
can be used in remote teaching. Both surveys gathered overlapping responses regarding the
organisational aspect of teachers’ work. For 90% of the respondents, distance teaching meant more
time spent on preparing for classes. In addition, teachers noticed a negative impact of remote
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education on their lives due to extended working hours which clearly affected their private and
family life (idem, p. 48).
Work hygiene understood as work-life balance creates a protective barrier against burnout,
but it is also much more than that. Therefore work-life balance plays such a great role amidst the
pandemic, especially in the teaching profession. The alarming finding in all referenced studies is the
affected well-being of teachers, which proves to be worse than before the pandemic. Deterioration
in physical and mental well-being was reported not only by teachers but also by pupils and parents;
teachers, though, were the most affected group. A high 74% of teachers admit that they have sleeprelated problems, and have experienced adverse effects of distance education (Pyżalski, 2020).
Other studies expose further negative symptoms, including insomnia, health problems associated
with the spine, and general stress (Łukasik, Mróz, Koperna, Jagielska: 2020).
Teaching and educational activities are not limited to methodological and subject knowledge.
A major role belongs to social relationships, which have deteriorated significantly during online
education. Only 2% of teachers declared improved relations with colleagues and their principal
(Pyżalski, 2020). Moreover, the teachers emphasised fear and anxiety about losing the bonds they
had developed, as well as longing for their students and colleagues (Łukasik, Mróz, Koperna,
Jagielska: 2020). According to the study by J. Madalińska-Michalak, only 27% of the respondents
stated that they had received support in terms of remote work.
However, it is worth noting that distance teaching is a difficult, even critical situation, but it
also has its benefits to education, as the time of isolation allowed the respondents to work on their
personal development and, in addition, was an opportunity to improve their media competence. The
teachers stressed the role of their responsibility for their work organisation and for developing
educational activities. Both the study by J. Pyżalski, and by J. M. Łukasik and his research team,
show a tendency to emphasise that distance teaching was not only a new experience, but also
verification of knowledge and qualifications.
Because of the inevitably changing world, teachers are presented with still new challenges,
and therefore they are required to possess the following competencies: praxeological, moral,
communicational, collaborative, digital, and creative (Szot, 2009). Moreover, a teaching profession
should be characterised not only by subject expertise, but also by prescriptive, experience-based
knowledge and, as stressed by A. M. Kaniowski, by adherence to ethical principles (Kaniowski,
2010). However, as discussed in the next part of this paper, only a reflective teacher can fulfill all
these aspects.
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Teacher – a reflective professional
Today, amidst the pandemic, a teacher experiences many new situations and has to face some
difficult decisions. The dynamics of change in the modern world call for skills such as critical
thinking, self-reflection, and above all, professionalism on the part of the teacher. However, when
analysing the subject matter literature, we can notice that professionalism as such is rather identified
with:
“faultless, imitative-reproductive craftsmanship, instead of broadly understood personal
development and professional awareness, which determines the ability for undertaking conceptual
initiatives and making right decisions in unique, unpredictable school and didactic situations”
(Arciszewska, 2008: 296).
A teacher who perceives his or her work as a reproductive activity is incapable of coping with
new challenges, especially those posed by distance education. This tendency is observed in
mentioned difficulties faced by teachers in finding methods to activate students during remote
classes.

The new situation calls for a professional teacher who continually improves their

professional and personal competencies. Motivation for such comprehensive growth is driven not
only by internal needs but also by the socio-cultural context and the needs of the group. A teacher
who pursues such model of development, through the need to seek information and understand
change not only in the context of their school but also in the broader context of a society, is able to
understand young people’s difficulties with education, and consequently implement relevant
support and educational activities (Elliot, 1991). As per the theory of J. Elliot, the design of learning
activities is strongly impacted by the context of society’s democracy, which involves dynamism and
opacity (Kwiatkowska, 2008). It seems clear that these features aptly characterise the current global
situation. The following components comprise the model of a professional teacher:
The context that allows the teacher to empathise with the challenges faced by students, and to
present a more compassionate approach that allows him or her to better respond to students’ needs.
A professional role understood not as a teacher reassuring himself and others of his
infallibility, but as a teacher embracing openness, mutual communication, and empathy.
Professional competence understood as the ability to respond to new situations and to make
decisions in critical situations. Such responses should be adjusted to specific situations, not based
on ready-made schemes and emancipatory rationality.
Professional expertise demonstrated not so much in the application of theory to practice as in
reflection on one’s actions. Teaching and pedagogical situations are most often one-off, unique
situations, hence reflectiveness in the teacher is so important (idem, 185).
Furthermore, according to M. Nowak-Dziemianowicz:
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“Everyone who has worked in this profession at least for a while knows that it consists of
unique situations, and that things are always different, and that there are no simple methods or
solutions” (Nowak-Dziemianowicz, 2012: 155-156).
A particular quality distinctive to the professional teacher is their autonomy, which is not
easily achieved. As described by J. M. Łukasik, to accomplish this autonomy, one needs to be selfdriven towards constant growth and self-improvement, and reflect on one’s practice in the context
of the socio-cultural situation. In Poland, the requirement for continuous development is outlined in
the Regulation of the Minister of Science and Higher Education on the standard of education
preparing for the teaching profession:
“[...] to continuously improve their knowledge for the purposed of their own professional
development.” “[...] continuous improvement of their subject matter knowledge.” “[...] continuous
professional development” (Regulation...2019: 38, 80, 82).
Accordingly, a teacher should engage in a lifelong process of both personal and professional
development. Only a teacher who continues to enhances their professional competence can truly
empower and take responsibility not only for themselves but also for educating and nurturing their
students. The modern world, often referred to as a global village, has forced teachers to implement
teaching as hypertext education, leaving no trace of linear education. Hence, in pedagogical
practice, we can observe the disparity between media competence of teachers and students.
Typically, students are quicker to assimilate technological innovations and digitally transmitted
knowledge (Huk, 2019). However, the delivery of education is only possible if both students and
teachers can use technological tools properly and efficiently. The pandemic, and especially the first
wave of coronavirus, was the first test of teachers’ media competence, which indisputably falls
within the range of skills required by the aforementioned regulation:
“[...] ways of organising the classroom space, taking into account the principles of universal
design: didactic tools (textbooks and educational packages), teaching aids – selection and use of
teaching resources, including electronic and foreign-language resources, educational applications of
media and information and communication technology; computational thinking in solving problems
in terms of the taught subject or classes; the need to search, adapt and create digital educational
resources and multimedia design [...] teaching methods regarding the taught subject or classes, as
well as the importance of forming an attitude of responsible and evaluative use of digital media and
respect for intellectual property rights” (Regulation...2019: 18).
Pursuant to this regulation, the teacher should develop media competence, which should be
based on an evaluative approach to Internet resources, selecting appropriate methods using digital
tools, and maintaining and improving interpersonal relationships.
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Importantly, relationships have always been and will continue to be the basis for the
educational process, regardless of the context and the socio-cultural or civilisational situation
(Pyżalski, 2020). Only this framework allows for proper and effective didactics, and to this end, we
need a professional, reflective teacher.
Conclusion
Digital tools are meant to support the teaching and pedagogical process, not to replace the
teacher. It is therefore important to ensure that activation through high technology corresponds with
the quality of the educational process, of which the teacher is an irreplaceable leader. That is why
postulates that they should be efficient, reflective practitioners and passionate professionals are still
valid. It is, above all, about a teacher who combines methodological knowledge with their own
experience, as opposed to applying ready-made solutions. The work of a professional and reflective
teacher requires intrinsic motivation, knowledge, commitment, and constant self-reflection. Such a
teacher is continuously developing and hence is ready to face constant changes. Today, this kind of
teacher is especially needed as a mediator employing two-way dialogue, able to confront the online
world and deal with critical situations.
Besides, he or she is a professional who constantly updates themselves, uses professional
knowledge according to the social context, and is able to design an educational programme, which:
- is suited to the educational and socio-emotional needs of students,
- corresponds to the difficulties resulting from changes in the society,
- involves fair, responsible use of digital tools,
- fosters critical thinking skills,
- employs a variety of activating methods.
However, it is important to mention that to fulfill the above objectives, the teacher himself
must be characterised by self-reflection, empathy, understanding, a comprehensive overview of the
situation, and the ability to consider educational events from different points of view
(Kwiatkowska, 2008).
The combination of the virtual world, borderlessness, lack of a sense of time and space, and
above all, limited personal contacts and social isolation was undoubtedly a difficult reality for
teachers regardless of the length of their service. Both young teachers and those with many years’
practice have suffered from the negative sides of distance teaching. Teaching methods proposed by
schools fail to produce the desired results. A teacher lacking the ability to adapt to the prevailing
educational situation will certainly experience strong stressors, which in turn may cause
depersonalisation, lack of sense of personal achievement, or frustration.
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Notwithstanding some positive aspects of the new situation, as reported in the study by J. M.
Łukasik, A. Mróz, P. Koperna, and K. Jagielska, the following difficulties were observed among
teachers: low media competence, low digital literacy, and inability to cope with difficult situations
(Łukasik, Mróz, Koperna, Jagielska: 2020). The research presented above leads to the conclusion
that core teacher education, as well as supplementary and in-service training, need to be improved.
Above all, teachers should aim for a more individualised style of work to better respond to the
needs of the class. In addition, to reduce the instructional teaching and motivate students more
effectively, digital online materials should be used more often. It is essential to strengthen teachers’
professional media competence to reduce the distance and disparity between students and educators.
In order to mitigate the risk of burnout and impairment of teachers’ well-being, it would be useful to
introduce standardised tools for recording working time, which would certainly facilitate and
strengthen the important sphere that is work hygiene. Special mention should be made of the need
to strengthen and maintain social relationships. Thus, teachers should seek to communicate between
themselves and their students using various available forms of communication. The mental health of
students is equally important, and an emotionally burdened teacher will not be able to nurture their
development enough, and positively influence school culture. It is beyond doubt that teaching in
home isolation was a challenge for everyone involved in the education process – parents, students,
and teachers. It required teachers to be reflective, knowledgeable, and swift-adapting to the new
reality.
Quoting the words of Albert Einstein, “teaching should be such that what is offered is
perceived as a valuable gift and not as hard duty” (Calaprice, 1997); therefore, regardless of the
situation in the world, the teaching profession should be seen as an opportunity to broaden horizons,
and as a chance for all-round, responsible development, because the knowledge transferred by
teachers will project into adult life, attitudes and values of their students.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы к проведению образовательнопросветительской

работы

в

контексте

подготовки

населения

в

условиях

угрозы

возникновения чрезвычайных ситуаций.
Установлено, что для проведения такой работы в разные исторические периоды
разрабатывались соответствующие программы ускоренной подготовки по гражданской
обороне. В зависимости от контекста современных угроз определялось содержание
обучения, что предусматривало подготовку способам защиты от оружия массового
поражения и других средств нападения противника, от современных средств поражения
противника, формирование навыков действий в условиях радиационного, химического,
бактериологического заражения.
Предпринята попытка обозначить основные виды и способы проведения просветительской
работы консультационными пунктами гражданской обороны. Отмечено привлечение к
популяризаторской работе консультантов активистов, ветеранов гражданской обороны.
Выявлено широкое использование информационно-справочных материалов, печатной
продукции, видеофильмов.
Ключевые слова: просветительская деятельность, гражданская оборона, чрезвычайные
ситуации, подготовка населения.
Непростая военно-политическая и экологическая ситуация, которая складывается в
последние годы в Украине, как следствие введение режимов повышенной готовности и
чрезвычайной

ситуации,

обусловили

усиление

внимания

к

вопросам

подготовки

гражданского населения к действиям в условиях угроз мирного и военного времени. В этой
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связи

ценным

может

стать

актуализация

опыта

проведения

просветительско-

образовательной деятельности в системе гражданской обороны Украины 70-80-х годов ХХ
ст., которой охватывались все слои населения, а конечной целью продолжительное время
являлась подготовка к защите от оружия массового поражения.
Вопросам обеспечения организации мероприятий по гражданской защите населения и
подготовке специалистов, которые их организовывают и проводят, посвящены современные
диссертационные исследования. Основной научный интерес при этом направлен на изучение
механизмов повышения компетентности руководителей в сфере гражданской защиты и
специалистов спасательного дела к выполнению функций в условиях чрезвычайных
ситуаций. А. Рогуля в своем исследовании провел оценку деятельности органов местного
самоуправления в организации безопасности жизнедеятельности территориальных общин. В
работах С. Павлова изучены проблемы формирования механизмов публичного управления и
администрирования в сфере гражданской защиты. Я. Ильчиниш, Ю. Ненько, В. Покалюк в
своих работах определяли факторы, которые способствуют повышению уровня подготовки
будущих офицеров службы гражданской зашиты. Вместе с тем отдельного изучения
особенностей проведения образовательно-просветительской работы с населением по
гражданской защите не проводилось.
Цель статьи – актуализация опыта проведения образовательно-просветительской
работы по вопросам гражданской обороны (70-80-х годов ХХ столетия) в контексте
подготовки населения в условиях угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
Начиная с 70-х годов, решая вопросы защиты населения от оружия массового
поражения и других средств нападения противника, система гражданской обороны
становится одной из важных составляющих системы общегосударственных оборонных
мероприятий и

носит всенародной характер. Соответственно претерпевает изменений и

подготовка граждан по гражданской обороне – водиться всеобщий обязательный минимум
знаний населения. То время ознаменовано массовым изданием и внедрением в действие
программ подготовки руководителей, рабочих и колхозников, учащихся. Занятия стали
проводиться не общественными инструкторами, а начальниками цехов, отделов, служб,
бригадирами, учителями – руководители обучали подчинённых.
Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает изучение порядка обучения
граждан по «Программе ускоренной подготовки рабочих, колхозников и служащих к защите
от

оружия

массового

поражения»

[1].

Занятия

по

программе

организовывались

руководителями всех уровней непосредственно при возникновении угрозы нападения
противника. Целью программы являлось в сжатые сроки подготовить граждан к
практическим действиям по защите от оружия массового поражение на основе ранее
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приобретенных знаний и навыков по гражданской обороне. Отметим, что организация для
граждан Украины подобного рода обучения действиям при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций, в том числе и вследствие военных конфликтов, вновь приобрела
свою актуальность с 2014 года.
Несомненным позитивом утвержденной программы является организационнометодический блок, который содержит детализированные рекомендации и пояснения к
проведению занятий, что может быть адаптировано к современным условиям. Обозначим,
что основной формой подготовки были практические занятия, в ходе которых обучаемые
привлекались к подготовке имеющихся защитных сооружений к приему укрываемых,
строительству простейших укрытий, выполнению противопожарных и других мероприятий,
повышающих устойчивость работы объекта в военное время. Так, во время занятий, при
необходимости,

освобождались

убежища

от

хранящихся

материальных

средств,

изготовлялись и устанавливались нары, отрабатывался порядок заполнения укрытий.
Строились быстровозводимые убежища, простейшие укрытия. Учитывая нынешнее
состояние защитных сооружений, привлечение граждан к обустройству укрытий также
может быть уместным и своевременным.
Обучаемые практически отрабатывали действия по сигналам оповещения, подбирали
индивидуальные средства защиты. Каждый прошедший обучение должен был изготовить
ватно-марлевую повязку или противопыльную маску.
Подготовка к рассредоточению и эвакуации предусматривала отработку алгоритмов
действий при подготовке сдачи жилья, сбору необходимых вещей, проведение учебной
экскурсии на пункт эвакуации. Подчеркнем, что сегодня, когда эвакуация населения
рассматривается как основной способ защиты населения, изучение места нахождения
пунктов эвакуации и ознакомление с порядком и правилами их работы, позволят при
необходимости проводить подобные мероприятия организовано, без паники.
Противопожарная подготовка состояла из закрепления на практике порядка тушения
загораний и пожаров, выполнения действий при возникновении пожара на объекте.
Включала демонстрацию мест расположения средств тушения и порядок приведения их в
действие. Затем выполнялись практические работы в цехе, территории объекта по
повышению противопожарной устойчивости: покрытие огнестойким веществом деревянных
конструкций,

очистка территории от строительного мусора и

быстровозгораемых

материалов, защита емкостей с горючими жидкостями, подготовка средств тушения
пожаров. Проведение противопожарных мероприятий и сегодня может быть организовано во
время благоустройства территорий предприятий, учебных заведений, мест проживания, что
также будет иметь и экономический эффект от проведенных работ.
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Важным при возникновении угрозы радиационного заражения было подготовить
набор тары и пленок для защиты продуктов, изучить меры по защите продуктов питания и
воды в домашних условиях, порядок действий по обеззараживанию и частичной санитарной
обработки. Обязательным к отработке было оказание само и взаимопомощи в очагах
поражения.
Таким образом, определяя тематику современной программы ускоренной подготовки
для работников, руководителю предприятия, в первую очередь, следует ориентироваться на
характер возникшей угрозы, перечня мероприятий, которые необходимо провести для
предотвращения эффективного реагирования на нее, экономический эффект от проведенных
мероприятий.
В контексте обучения населения, не занятого в сферах производства и обслуживания
следует отметить, что подготовка этой категории к выполнению мероприятий защиты
осуществлялась по месту жительства через специально созданные при жилищных конторах,
сельских и поселковых советах, консультационные пункты гражданской обороны.
Содержание обучения определялось утвержденными соответствующими программами
подготовки [2, 3]. Обозначим, что граждане были обязаны знать основные способы и
средства защиты от средств поражения противника; место расположения убежища; сигналы
оповещения гражданской обороны и порядок действий по ним дома, в общественном месте,
транспорте; правила поведения при нападении противника, в зонах радиоактивного,
химического и бактериологического заражения. Важным было формирование навыков по
своевременному

заполнению

защитных

сооружений,

использованию

средств

индивидуальной защиты, оказанию само и взаимопомощи, организации защиты детей.
Можем наблюдать, что некоторые пункты снова приобрели актуальность в условиях
пандемии.
Основным методом подготовки не занятого населения были практические занятия.
Предусматривалось, что почти по каждому вопросу, который выносился для обучения,
граждане отрабатывали соответствующие нормативы гражданской обороны. В частности
предлагалось на определенное время определять рост шлем-маски и готовить противогаз к
работе, надевать фильтрующий противогаз на себя, пострадавшего, ребенка. Выполнять
норматив по длительности беспрерывного нахождения в противогазе. Также на время
граждане заполняли укрытия (убежища) по сигналу «Воздушная тревога», действовали при
вспышке ядерного взрыва, трассировали прямой участок щели. Обязательным нормативом
было наложение первичной повязки на различные участки тела (голову, грудную клетку,
локтевой и плечевой суставы, коленный и голеностопный суставы, кисть),

наложение

резинового кровоостанавливающего жгута на бедро (плечо), наложение закрутки при
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помощи косынки и других подручных средств на бедро (плечо), подготовки и применение
шприц-тюбика.
Действенной помощью по обучению неработающими граждан было проведение
разъяснительной и просветительской работы при организации работы консультационных
пунктов консультантами-активистами из числа ветеранов службы, медиков, студентов.
Содействие в обучении оказывали и профсоюзные организации, домовые и уличные
комитеты, местные органы здравоохранения, первичные организации сообщества «Знание»,
«Красного Креста и Красного Полумесяца, ДОСААФ и культурно-просветительных
учреждений. Тематика консультаций, включала вопросы организации и проведении
оповещения населения, информирования про порядок дальнейших действий граждан,
проведения эвакуации.

Рассматривались основные причины гибели пострадавших в

условиях нападения противника и чрезвычайных ситуаций, типичные ошибки при оказании
домедицинской помощи, обязанности взрослых по обеспечению безопасности детей.
Можем предположить, что и в современных условиях необходимо продолжать, только
начавшуюся на фоне территориального реформирования, практику расширения сети
консультационных пунктов по вопросам гражданской защиты путем их создания при
центрах оказания административных услуг, учреждениях культуры: библиотеках, сельских
клубах, муниципальных конторах.
Отдельно стоит отметить, эффективную традицию по оформлению информационносправочных уголков гражданской обороны в местах массового пребывания людей. Как
правило,

там

размещалась

карта

местности

с

нанесенными

зонами

возможного

радиационного и химического заражения, местами размещения защитных сооружений и
пути движения к ним. Обозначались места нахождения сборных и приемных пунктов
эвакуации, маршруты эвакуации. Отдельными блоками подавалась информация по правилам
действий в условиях вероятных угроз, телефоны специализированных служб, сигналы
гражданской обороны и порядок действий по ним. В современной практике, по нашему
мнению,

целесообразным

станет

дополнительное

размещение

в

таких

уголках

специализированных буклетов, дорожных карт, памяток по тематике гражданской защиты.
Оформление электронных табло с текущей актуальной информаций, в том числе и в формате
для людей с проблемами зрения.
В методических рекомендациях тех лет подчеркивалось

на необходимости

использования не только печатной продукции, но и диафильмов, магнитофонных записей.
Сегодня действенным

способом может

являться трансляция аудио сообщений

с

напоминаниями о правилах поведения в местах массового скопления людей: больших
торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, магазинах и прочее.
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Таким образом, актуализация опыта проведения образовательно-просветительской
работы по вопросам гражданской обороны и его ретрансляция на современную практику
свидетельствует, что сегодня подготовка населения к действиям в условиях возникновения
угрозы чрезвычайных ситуаций должна быть многокомпонентной и включать разнообразные
способы по работе с гражданами. Среди основных можно выделить: подготовку по
специальным

темам

непосредственно

на

производстве,

привлечение

граждан

к

практическому осуществлению подготовительных мероприятий к вероятной угрозе,
проведение

разъяснительно-просветительской

работы

через

широкую

сеть

консультационных пунктов гражданской защиты. Продуктивным методом разъяснения
гражданам правил поведения в условиях чрезвычайных ситуаций можно считать создание
тематических видео и аудио роликов. Содержание просветительской работы обязательно
должно соотноситься с современными видами и способами защиты, возможностями и
особенностями проведения защитных мероприятий местными органами власти.
Литература:
1.

Программа ускоренной подготовки рабочих и служащих к защите от оружия
массового поражения. Москва: 1984. 13 с.

2.

Программа обучения населення, не занятого в производстве и сфере облуживания,
способам защиты от оружия массового поражения и других средств нападения.
Москва: 1978.

4.

Программа обучения населення, не занятого в сферах

производства и

облуживания по гражданской обороне. Москва: 1985. 23 с.
5.

Организация обучения населения, не занятого в производстве и сфере
обслуживания. Методическая разработка. Павлоград: 1983. 16 с.

221

ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Вишневская Яна Анатольевна
аспирант Коммунального высшего учебного заведения
«Херсонская академия непрерывного образования»
Херсонского областного совета (г. Херсон, Украина)
Безусловно, задачей школьных учреждений является обеспечение подрастающему
поколению получение среднего образования, которое призвано не только дать определенные
знания, но и сформировать умения и навыки, жизненные ориентиры и профессиональные
векторы, которые в совокупности интегрируются в компетентности, необходимые ученикам
для

дальнейшего

обучения

и

профессиональной

деятельности.

Плодотворное

функционирование школьного учреждения, развитие его образовательного, воспитательного
и творческого потенциала невозможно без осуществления эффективного менеджмента. А
поэтому значительное внимание должно уделяться исследованию вопросов повышения
квалификации руководителей школ в системе их последипломного педагогического
образования.
Вопросы формирования новой модели образования взрослых в последние десятилетия
были предметом научной заинтересованности многих ученых. Проблемы развития
последипломного

образования

педагогических

кадров

исследовались

Л.Гончаренко,

И.Жоровой, С.Крисюком, В.Олейником, В.Примаковой, В.Сластениным, О.Худенко,
И.Шестопаловой, Т.Шамовой и др.
Однако, несмотря на существующий массив научных работ, проблема непрерывного
образования

педагогических

кадров

требует

дальнейшего

исследования,

особенно

относительно последипломного образования руководителей школ.
Цель статьи заключается в раскрытии характерных особенностей последипломного
образования руководителей школ.
В общепринятом понимании управление является особой сферой общественных
отношений, которая заключается в целенаправленном воздействии управляющего субъекта
на определенный объект, процесс, систему, группы людей, путем направления их
деятельности по определенному вектору с целью достижения желаемых результатов [3]. От
эффективности такого воздействия зависит соблюдение режима функционирования и
сохранения структурной целостности объекта управления, достижения им общей цели
деятельности. На производительность процесса управления влияет профессионализм и
222

уровень сформированности личных компетенций и качеств руководителя, приобретенный им
жизненный опыт, а также уровень управленческих знаний, умений и практических навыков.
Школьное учреждение является сложной организованной социальной системой с
большим количеством разноплановых, как внутренних, так и внешних взаимосвязей и
процессов, в функционирование которых интегрированы различные группы людей,
объединенные единой целью – образование и воспитание молодежи. От результативности
управления

учебно-воспитательным

процессом,

поддержания

его

целостности

и

функциональности зависит качество образования и воспитания учащихся, а также
интеллектуальный и творческий рост каждого ученика и педагогического коллектива. В
процесс управления школьным учреждением обычно привлечено несколько управляющих
субъектов: основатель учебного заведения, руководитель учебного заведения, коллегиальные
органы

учебного

заведения,

общественное

самоуправление,

попечительские

(наблюдательные) советы в случае их создания. Однако, несмотря на многогранность
структуры управления учебным заведением, ключевой фигурой в этом процессе всегда был и
остается его руководитель, на которого возлагается широкий круг административных,
распорядительных,

хозяйственных,

кадровых,

коммуникационных,

лидерских,

контролирующих функций и полномочий. Указанное влияет на желаемый уровень
профессионализма руководителя школьной учреждения к личностным и профессиональным
качествам которого общество и государство ставят повышенные требования.
К общепринятым требованиям к руководителю школьного учреждения относятся:
гражданская и социальная зрелость, уровень образования, профессиональные знания в
педагогической, психологической и других науках; стаж педагогической или научнопедагогической работы; личностные: организаторские, лидерские, коммуникационные
способности;

креативность

и

критическое

мышление;

состояние

психического

и

психологического здоровья и т.п.
Исходя из требований к должности руководителя школой, его профессиональные
компетентности

можно

разделить

на

две

группы:

общие

и

специфические

(профессиональные). В общую группу входят ключевые компетентности, которые
необходимы человеку в течение жизни: грамотность, компетентность в науках, технологиях
и

инженерии,

языковая,

цифровая,

личная,

социальная,

учебная,

гражданская,

предпринимательская, культурная компетентности [4].
Ко второй (специфической) группе профессиональных компетенций руководителя
школьного учреждения можно отнести те, которые предусмотрены в национальных
профессиональных

стандартах:

нормативно-правовая,

стратегического

управления

учреждением и его персоналом, обеспечение внутренней системы качества образования,
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осуществление мониторинга, а также оценка деятельности школьного учреждения,
лидерская,

эмоционально-нравственная,

партнерская,

здоровьесберегающая,

проектировочная, инновационная, инклюзивное, учебная, рефлексивная и т.д.
Формирование новых и совершенствование уже приобретенных профессиональных
качеств и компетентностей, необходимых личности для осуществления успешной
профессиональной деятельности, происходит в процессе их последипломного образования.
Как отмечает в своей монографии И. Жорова, последипломное педагогическое образование
включает такие компоненты, как курсовая подготовка, межкурсовой период, а также
самообразование. Содержание последипломного образования должно формировать у
педагогического работника знания по философии образования, нормативно-правовой базы,
государственных стандартов, учебных программ, учебников, информационных технологий,
образовательных

инноваций,

воспитания

и

социализации,

мониторинга

качества

образования, безопасности жизнедеятельности, профессиональной культуры и т.д. [2].
Подходя к вопросу современного последипломного педагогического образования
руководителей школьных учреждений и его особенностей, стоит отметить, что оно не только
должно

ориентироваться,

но

и

прежде

всего

соответствовать

характеристикам

профессиональной деятельности этой категории педагогических работников.
Как

отмечает

В.

Олейник,

ориентация процесса

повышения квалификации

педагогических кадров на индивидуальные потребности слушателя наряду с доступностью,
открытостью и увеличением количества образовательных услуг является стратегической
целью развития системы последипломного образования. В этом аспекте особое значение
приобретают универсальные (методологические) знания, которые дают возможность
человеку проектировать свое будущее. Указанное ставит новые требования к формам и
методам, применяемым при организации учебного процесса в системе последипломного
педагогического образования [3, с. 8].
Итак,

учитывая

определение

приоритетных

направлений

последипломного

образования и очерченную специфику профессиональной деятельности руководителей
школьных

учреждений,

процесс

повышения

их

квалификации

происходит

с

концептуальными и содержательными особенностями, а именно:
- с учетом проблемных вопросов, возникающих в управленческой деятельности с
предоставлением методической и практической помощи в переосмыслении менеджерских
функций руководителя школьного учреждения на основе современных научных достижений
- с использованием нестандартных и новейших форм и методов учебного процесса;
- с содержательным наполнением курсовой подготовки, которое сосредоточено на
формировании психологической готовности руководителя принимать стратегические и
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нестандартные управленческие решения; внедрение инновационных управленческих
методик; овладение умениями к самооценке и самоанализу собственной управленческой и
педагогической деятельности;
- по формированию лидерских и партнерских качеств, способности осуществлять
активную внутреннюю и внешнюю коммуникацию; контроль за качеством образования.
Ориентированный

на

развитие

профессионального

педагого-управленческого

потенциала руководителей школьных учреждений процесс их последипломного образования
опирается на комплекс мероприятий по психолого-педагогической, образовательно-научной,
менеджерской, нормативно-правовой и социокультурной подготовке.
К этим мерам относится разработка методик входного и выходного диагностирования
слушателей курсов повышения квалификации, варьирование на основе полученных
результатов содержания научно-практической и образовательной составляющей курсов
повышения квалификации руководителей школьных учреждений; организация, наряду с
классическими формами обучения, нестандартных методик: тренингов, обсуждений,
круглых столов, проведение занятий в игровой форме, организация встреч со специалистами
во время которых осуществляется приобретение и обмен ведущим управленческим опытом.
Значительная роль в повышении квалификации руководящих педагогических кадров
принадлежит опросу слушателей и исследование проблематики управления школьным
учреждением; проведение слушателями курсовой подготовки анализов и самоанализов,
выявления на основе их результатов положительных и отрицательных моментов в своей
управленческой деятельности.
Получение и совершенствования управленческого опыта происходит благодаря
проведению тренингов и круглых столов, которые помогают руководителю: организовать и
оптимизировать свою деятельность; принимать взвешенные и оптимальные управленческие
решения; прогнозировать результат; способствуют самоорганизации и самоконтролю в
процессе учебно-познавательной деятельности. Благодаря тренингам руководитель имеет
возможность овладеть навыками не только убедительно и аргументировано высказывать
свое мнение, но и важными для управленца навыками слушать и слышать окружающих,
эффективно

коммуницировать

с

ними,

продуктивно

представлять

себя

и

свой

образовательное учреждение, отвечать на вопросы.
Эффективными,

затребованными

и

довольно

интересными

для

повышения

квалификации руководители школьных учреждений являются также занятия в форме
«встречи со специалистом», во время которых слушатели курсов имеют возможность
получить квалифицированные ответы на самые острые вопросы и проблемы, возникающие в
225

их управленческой деятельности, что касаются нормативно-правового обеспечения,
менеджмента, финансовой деятельности и коммуникации.
Вывод:

Таким

образом,

проведенный

анализ

характерных

особенностей

управленческой деятельности руководителей школьных учреждений и особенностей их
последипломного образования дает возможность констатировать, что профессиональное
развитие

этой

категории

педагогических

работников

должно

соответствовать

характеристикам их профессиональной деятельности и ориентироваться на нужды самих
руководителей в совершенствовании своего управленческого мастерства. Наполнение
курсовой подготовки особым контентом, направленным на формирование управленческих
качеств в сочетании с использованием специфических организационных форм учебного
процесса (тренинги, круглые столы, обсуждения, обмен опытом и т.д.) способствуют
развитию

необходимых

руководителю

для

эффективного

управления

школьным

учреждением профессиональных компетенций.
Список использованных источников:
1.

ДОРОШЕНКО А. А. Менеджмент: учебное пособие / кол.авт.: Г. А. Дорошенко, А. А.
Семенец, А. В. Богоявленский, А. А. Тертычный, Т. Н. Куценко, Л.Г Макарова, М.О.
Кальницкая; под. ред. Г.А. Дорошенко. Харьков, «ВСВ-Принт», 2015. 300 с.

2.

ЖОРОВА И.Я. Теоретико-методологические основы развития профессионализма
учителей в системе последипломного образования Украины в 40-х годах ХХ – начала
XXI века: монография, Херсон: КВУЗ «Херсонская академия непрерывного
образования», 2014. 416 с.

3.

ОЛЕЙНИК

В.В.

Открытое

последипломное

педагогическое

образование

и

дистанционное обучение в вопросах и ответах: метод . пособие; АПН Украины, Ун-т
менедж. образования. М.: «А.С.К», 2013. 312 с.
4.

ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong
Learning.

URL:

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-

recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_en

226

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА НА СТАНДАРТЫ НАТО
Злобина Елена (Zlobina Olena)
Старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных и
фундаментальных дисциплин Институт Военно-Морских Сил
Национального университета «Одесская морская академия», Одеcса,
Украина, +380957798380 zlobina710@gmail.com

Summary The author reveals the problematic questions of the need to improve the psychological
and pedagogical support of training military specialists under the influence of two main factors:
hybrid war and a certain course of the state towards European integration and rapprochement with
NATO.
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группа усиленного психологического внимания.
В реалиях гибридной войны, объектом которой стала Украина, регулярное проведение
Российской федерацией масштабных военных учений вдоль границы Украины, возрастание
милитаризации временно оккупированных территорий Автономной республики Крым и
города

Севастополя,

наращивание

наступательного

потенциала

вооруженных

сил

Российской федерации свидетельствуют про актуальность угроз военного вторжения. Для
Украины, которая соприкоснулась с разнообразными видами угроз во всех видах
жизнедеятельности – политических, экономических, информационно-психологических,
киберугроз, эффективное военное сотрудничество со странами Европейского союза и США
стает одним из действенных средств сохранения суверенитета и территориальной
целостности.
Ключевые

направления

реализации

приоритетов,

изложенных

в

Стратегии

национальной безопасности Украины [8] определяются как: развитие партнерства с
Организацией Североатлантического договора з целью приобретения полноправного
членства Украины в НАТО; усиление возможностей Вооруженных Сил Украины, других
органов сектора безопасности и обороны; развитие человеческого капитала Украины, в том
числе через модернизацию образования и науки, охраны здоровья, культуры, социальной
защиты. При этом в реалиях трансформации общества, требующих надежной защиты от
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внешних агрессивных сил, Вооруженные Силы Украины играют ведущую роль в
обеспечении

национальной

безопасности,

а

основным

источником

подготовки

и

комплектования Вооруженных Сил Украины, других военных формирований офицерскими
кадрами является система военного образования.
На сегодня в Украине создано мощные видовые высшие военные учебные заведения, в
составе

которых

сформированы

профильные

научные

центры,

что

позволило

сосредоточиться на единых обучающих базах подготовки, переподготовки и повышения
квалификации военных специалистов всех уровней военного управления. В контексте
обозначенного система военного образования обеспечивает подготовку специалистов с
высоким уровнем профессионализма, компетентности, интеллектуального развития, общей и
военно-профессиональной культуры [7].
Возрастающие требования к профессиональным компетентностям будущих военных
специалистов

определяют

обновления

методологии

их

подготовки,

внедрения

инновационных подходов к ее реализации в процессе обучения в высших учебных
заведениях,

пересмотром

программ

обучения.

При

этом

в

условиях

реализации

государственной политики перехода на стандарты НАТО повышается роль международного
сотрудничества в военно - образовательной сфере: устанавливаются и развиваются
партнерские отношения с высшими военными учебными заведениями вооруженных сил
зарубежных стран, во время визитов в которые преподаватели высших военных учебных
заведений Украины обмениваются педагогическим опытом, знакомятся с историей,
процессом подготовки офицерских кадров, учебно-материальной и полевой базой;
проводятся круглые столы; принимается участие в международных научных и научнопрактических
выступлениях,

конференциях,
выставках,

семинарах,
презентациях.

симпозиумах,

заседаниях,

Военнослужащие,

брифингах

задействованные

в

образовательном процессе, активно участвуют в совместных (многонациональных) военных
учениях (командно-штабных учениях, тренировках), что обеспечивает внедрение мирового
опыта подготовки офицерских кадров в современных условиях (внедрение в учебновоспитательный процесс программного обеспечения имитационного моделирования боевых
действий), осуществляются визиты в составе делегаций за границу з целью обмена
педагогическим опытом. Для реализации обозначенного Украина присоединилась к ряду
программ международного военного сотрудничества, которые позволяют украинским
военнослужащим повышать свой профессиональный уровень по некоторым направлениям:
изучение иностранных языков, овладения новейших систем связи и управления,
приобретение навыков оперативного командования. Так, с 1992 года Украина берет участие
в программе IMET (International Military Education and Training) – международная программа
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военного образования и подготовки для подготовки высококвалифицированных кадров, лиц
рядового, старшинского и сержантского состава, а также в программе DEEP-2012 (Defence
Education Enhancement Program) – программа усовершенствования военного образования,
обеспечивающая связь между участниками образовательного процесса государств - членов и
партнеров

Альянса с целью усовершенствования программ

и методик обучения

военнослужащих.
По мнению B. M. Teлeлима, среди тенденций развития военного образования,
практическая реализация которых способствует подготовке военных специалистов,
способных достойно отвечать на вызовы безопасности и обороны государства выделяются
такие как: образование на протяжении всей жизни, образование, ориентированное на
будущее, интеграция военного образования и науки, фундаментализация, информатизация,
гуманизация, стандартизация и технологизация образования, обеспечение ее качества и
личностная направленность [7].
Реализация личностно ориентированного подхода в обучающий процесс, при котором
программы обучения направлены не только на приобретение знаний, практических умений и
навыков, но и на максимальное моральное и духовное развитие обучающихся, подготовку
социально осознанных, творчески развитых личностей, является для преподавателя высшей
школы актуальным творческим и практическим заданием, обуславливает переосмысление и
усовершенствование подходов подготовки. При этом ключевое значение приобретает
психолого-педагогическое

сопровождение

подготовки

специалистов,

важнейшим

направлением которого является становление духовных и интеллектуальных качеств
будущих офицерских кадров, создание условий для активной научно-познавательной
деятельности, самоактуализации, индивидуального развития, саморегуляции.
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что понятие психологопедагогическое сопровождение является одним из самых актуальных для характеристики
особого направления профессиональной деятельности преподавательского состава системы
профессионального высшего образования, а генезис понятия раскрывается в процессе
историко-философского анализа педагогических идей и подходов, заложенных в трудах
Демокрита, Аристотеля, Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо и других философов и педагогов.
Именно они служат методологической основой для развития педагогики поддержки и теории
сопровождения. Психолого-педагогическое сопровождение в современной педагогике и
психологии рассматривается достаточно широко (Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередникова, А.
Деркач). Авторы этих работ под психолого-педагогическим сопровождением понимают
систему профессиональной деятельности педагога, направленную на создание специальных
условий для полноценного развития и успешного обучения личности в конкретной
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образовательной среде. Ключевыми категориями, определяющими суть и содержание
психолого-педагогического сопровождения, являются поддержка, помощь, эмпатийное
понимание, принятие, общение, педагогическое сотрудничество, а характеристиками
выступают субъектная позиция всех участников образовательного процесса, адаптивность,
взаимореферентность, предоставление свободы выбора и др.
Нормативными документами, в том числе документами организации моральнопсихологического

обеспечения,

психологической

подготовки,

психологической

декомпрессии и др. [2,3,4], определено процесс эффективной организации психологического
сопровождения подготовки военных специалистов, в том числе и в высших военных
учебных заведениях, решение задач по оптимизации и ускорению психологической
адаптации к условиям военной службы; повышение уровня социально-психологической
компетентности. Отдельное внимание уделяется показателям морально-психологического
состояния при подготовке военных специалистов, социально-психологическому климату в
курсантских подразделениях.
Таким образом, организация психолого-педагогического сопровождения предполагает
широкий круг деятельности, а важное место в ее структуре занимает решение проблемы
определения лиц, нуждающихся в усиленном психолого-педагогическом внимании. С этой
целью с 1997 года введен термин "группа риска" - критерии, по которым отстраняются от
выполнения

служебных

обязанностей

военнослужащие,

привлекаемые

к

несению

караульной службы, боевого дежурства, лица с нервно-психической неустойчивостью,
склонные к пьянству, употреблению наркотических и токсических веществ с одной стороны
и требующие усиленного психолого-педагогического сопровождения с другой [1]. Позже, с
2004 года, для обеспечения индивидуального и дифференцированного подхода к
осуществлению психологической помощи военнослужащим, нуждающимся в связи с
особенностями влияния на них стрессогенных факторов служебной, внеслужебной
деятельности и учебно-воспитательного процесса вводится понятие "группа усиленного
психологического внимания". При этом спектр используемых технологий психологопедагогического сопровождения личного состава распределяется по всем вертикалям
командования, а акцент работы смещается в психологическую плоскость. Для обобщения,
уточнения и накопления психологической информации в курсантских подразделениях
ведутся

карточки

индивидуального

динамического

психологического

изучения

военнослужащих, форма и содержание которых определены нормативными документами [1],
карточки профессионального отбора кандидатов, листы изучения личностных качеств
кандидатов и другие документы, определяются результаты психологического сопровождения
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служебной деятельности военнослужащих и излагаются рекомендации по наиболее
эффективным мерам психолого-педагогической работы.
События 2014 года, когда начиная со времени оглашения независимости Украины
украинское общество впервые соприкоснулось с масштабными проявлениями внешней
агрессии, тысячами раненых и свидетелей военных событий, психолого-педагогическое
сопровождение подготовки курсантов обозначилось тенденциями к переосмыслению, в
особенности при соприкосновении с такой формой последствий воздействия на психику, как
посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Ряды курсантских подразделений
высших военных учебных заведений пополняются участниками антитеррористической
операции /операции объединённых сил, а научно-педагогический состав и структуры по
роботе с личным составом (в последствии морально-психологического обеспечения)
сталкиваются с практическими проблемами психолого-педагогического сопровождения лиц
с психотравмами, не имея соответствующей подготовки кризисного консультирования.
Одновременно стает очевидной необходимость решения задач, связанных с учебнометодической деятельностью, разработкой новых программ подготовки, методических
рекомендаций, пособий, а также актуализируются проблемы теоретико-методологического
обеспечения, в том числе проведения специальных исследований по изучению проблемы
последствий пребывания военнослужащего в психотравмирующих ситуациях и по ее
психологической реабилитации. При этом активно используется опыт зарубежных коллег
стран НАТО, а одним из первых методическую помощь по методам восстановления,
кризисному вмешательству и технике анализа стресса предоставляет Хорватия: профессор
кафедры психологии Загребского университета Зоран Комар, имеющий стаж руководства
службой военных психологов Министерства обороны Хорватии, проводит в Украине серию
тренингов и занятий с военнослужащими, в том числе и задействованными в подготовке
офицерских кадров по программе "Военно-психологические методы». С этого момента
происходят активные изменения нормативной базы, разрабатываются руководящие
документы психологического обеспечения

в соответствии с реалиями повседневности

[2,3,4,5,6], а в высших военных учебных заведениях наряду с повышением компетентности
научно-педагогического состава в области психолого-педагогического сопровождения
вводится ряд дисциплин психологической направленности (для специализации моральнопсихологическое обеспечение в подразделениях, на кораблях Военно-Морских Сил),
акцентированных на достижение необходимого конечного результата в подготовке
сознательных, психологически стойких, высокопрофессиональных офицерских кадров,
способных эффективно выполнять функциональные обязанности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В ПОСЛЕДИПЛОМНОМ
ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ХХI ВЕКА
Кузнецова Ольга Николаевна
аспирант кафедры педагогики и менеджмента образования,
Коммунальное высшее учебное заведение
«Херсонская академия непрерывного образования»
Херсонского областного совета, заместитель директора
детской музыкальной школы № 1 г. Херсона (г. Херсон, Украина)
Педагог музыки обучает школьников основам искусства. Если в рамках начального
музыкального образования ребенок обучается музыке предметно, - осваивает игру на
фортепьяно, гитаре или других музыкальных инструментах, изучает теорию, то в рамках
общеобразовательной школьной программы он получает обобщенные знания о музыкальных
жанрах, истории их формирования и развития, развивает свой художественный вкус. Именно
поэтому музыка наряду с изобразительным искусством занимает особое место в перечне
школьных дисциплин. Этот предмет помогает многим детям самореализоваться в
творчестве. К уровню квалификации учителя музыки, как и других преподавателей,
предъявляются традиционно высокие стандарты и требования. Повышение квалификации
учитель музыки проходит не реже одного раза в три года.
Сегодня

в

условиях

реформации

современного

общества,

связанной

с

диджитализациею (цифровой организацией) образовательного процесса и профессиональной
подготовки специалистов, особую актуальность приобретает освоение преподавателями
музыкального искусства новых форм обучения с целью обеспечения качественного
образовательного
профессионального

процесса
развития

в

условиях

преподавателей

последипломного
музыкальных

образования.
дисциплин

в

Опыт
системе

последипломного образования на основе освоения цифровых технологий позволяет
построить индивидуальную образовательную траекторию специалистов и способствовать их
личностному и профессиональному развитию.
Вопрос профессионального развития педагогических кадров рассматривали как
отечественные (Н. Гузий, Г. Данилова, О. Кохановская, В. Кузьменко, Г. Маралов, Л.
Митина, В. Сластенин, Ю. Слипич, Н. Слюсаренко и др.), Так и зарубежные ученые (Л.
Дерлинґ-Хаммонд, М. Тайт). Профессиональное развитие преподавателей музыкальных
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дисциплин в системе последипломного образования исследовали (И.Гадалова, С.Горбенко,
Л.Масол, В.Черкасов). Однако вопрос новых форм обучения в системе последипломного
образования преподавателей музыкальных дисциплин все еще остается актуальным.
Новые реалии требуют от системы музыкального образования адекватной реакции,
выработки новых подходов и методов обучения, в том числе для адаптации современного
ученика и молодого учителя к тем традиционным, проверенным временем требованиям,
благодаря которым российская музыкальная культура достигла своих высот.
Первым периодом становления профессионала можно считать образовательную
профессиональную подготовку учителя музыкального искусства, которая осуществляется в
высших учебных заведениях. Творческий потенциал будущих специалистов формируется в
процессе их участия в практических, семинарских занятиях, тематических спецкурсах.
Особенное значение имеют индивидуальные занятия, которые способствуют гибкому
развитию всех компонентов творческого потенциала студентов.
Далее развитие творческого потенциала учителя в профессиональной педагогической
деятельности можно рассматривать как сложный процесс перехода к высшим ступеням
профессионализма, когда расширяются знания про способы нестандартного решения
учебно-профессиональных

задач,

происходит

обогащение

опытом

творческой

профессиональной деятельности, формируются личностные и профессиональные качества,
ценностные ориентиры, умение переосмысливать, преобразовывать и использовать
эффективный педагогический опыт и педагогические инновации з целью самореализации на
основе природных способностей.
Профессиональное развитие преподавателей музыкальных дисциплин осуществляется
в условиях формального, неформального и информального образования. Наиболее
интенсивно профессиональное развитие происходит во время повышения квалификации на
основе тематического обучения в процессе курсового обучения формального образования, а
также во время участия педагогов в конференциях, семинарах, научно-методической и
научно-исследовательской работе в неформальном образовании благодаря самообучению,
интернетобщению и взаимодействию при наличии потребности в развитии индивидуальной
образовательной траектории информального образования.
В постановлении Кабинета Министров Украины от 21.09.2019 г. № 800 «Порядок
повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников» указано,
что повышение квалификации педагогических работников, работающих в частных учебных
заведениях определяется их учредителями или уполномоченными органами; в учреждениях
специализированного образования, учреждениях со специфическими (специальными)
условиями обучения, учреждениях высшего образования со специфическими(специальными)
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условиями обучения - государственными органами, к сфере управления которых относятся
учебные заведения [2].
Преподаватели

музыкального

искусства

проходят

формальное

повышение

квалификации на базе методических и учебно-методических центров совместно с вузами, в
которых действуют программы повышения квалификации для педагогов музыкальных школ.
Основная деятельность методических центров, как учебно-исследовательской,
информационно-методической, экспертной учреждения направлена на:
• повышение профессионального уровня работников отрасли художественного
образования

и

культуры,

обеспечения

непрерывности

и

последовательности

их

профессиональной и практической подготовки;
• совершенствование форм и методов работы педагогических и руководящих кадров
художественной начального образования сферы культуры;
• организацию и проведение практических занятий на семинарах по повышению
квалификации с учетом специализации слушателей;
• предоставление информационно-методической помощи работникам культуры и
художественного образования сферы культуры по вопросам нормативного-правовой и
административной деятельности;
• разработку, апробацию, внедрение инновационных методик и технологий обучения
и воспитания в начальных специализированных художественных заведениях (школах
эстетического воспитания);
• выявление проблем, связанных с организацией учебно-воспитательного процесса в
школах эстетического воспитания, изучения состояния дел на местах, осуществление мер по
их устранению;
•участие
конференциях,

в

культурных,

семинарах,

научно-практических,

совещаниях

и

т.д.)

образовательных

мероприятиях

(например:

Международного,

Всеукраинского, областного, городского и районного уровней;
• участие в экспертной оценке качества и результативности учебно-воспитательной
работы

педагогов

начального

образования

в

соответствии

с

государственными

образовательными и образовательно-квалификационных стандартов, планов, программ и
т.д.;
• методическое сопровождение процесса аттестации работников отрасли культуры;
•

организационно-методическое

руководство

методическими

объединениями

педагогических работников школ эстетического воспитания.
Для преподавателей музыкального искусства в рамках последипломного образования
целесообразным является проведение тематических курсов и авторских тренинг-курсов по
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овладению игрой на электронных музыкальных инструментах, приобретение практических
навыков работы со звуковыми редакторами и цифровыми программами для аранжировки
музыкальных произведений записи нотного текста и работы над созданием учебного видео,
современными

сервисами

по

подготовке

аудио-визуального

сопровождения

образовательного процесса и многие другие
К эффективным формам обучения в рамках формального последипломного
образования можно отнести педагогические тренинги, мастер-классы, практические
семинары, цифровые мастерской и тому подобное. Анализ отечественного опыта
тренингового обучения цифровых технологий на базе учебных заведений последипломного
образования для преподавателей музыкального искусства доказывает, что такие формы
обучения являются эффективными и направлены для решения широкого круга проблем по
использованию цифровых технологий в образовании педагогов музыкальных школ.
На сегодня в рамках межкурсовой подготовки преподаватель музыкального
исполнительства может повысить уровень своего профессиональной мастерства при
прохождении дистанционных курсов или вебинаров (онлайн или офлайн), выбирая время и
тему, что позволяет им спланировать свою педагогическую деятельность и самообразование
(например, посмотреть видеозапись в удобное для преподавателя время), выбрав спикера,
который заинтересовал своей авторской разработкой преподавания, творческим подходом к
профессиональному росту будущей, творческой, художественной элиты. Кроме того,
свободный

выбор

профессиональной

способствует
компетентности.

построению
Следует

собственной

заметить высокий

траектории
уровень

роста

мотивации

преподавателей к участию в онлайн-конференциях, ведь во время их проведения можно
задать вопрос в чате, быть участником живого общения.
Дистанционное обучение преподавателей удобно тем, что предоставляет возможность
прохождения нескольких профессиональных курсов (тем) одновременно.
Для преподавателей музыкального искусства распространенным явлением, что
подтверждает

уровень

его

профессиональной

компетентности,

стало

участие

в

художественных конкурсах, когда педагог направляет видео выступление вокалиста
(инструменталиста), ансамблей и коллективов с последующим его оценкой компетентным
жюри. В рамках этих мероприятий важно участие в специально организованных онлайнконференциях с членами жюри, которые помимо общей оценки выступлений, предоставляют
полезные советы и направляют работу специалистов для профессионального творческого
роста соискателей художественного образования.
В последнее время развиваются новые формы и виды неформального образования
педагогов.

Сетевые

художественные

педагогические
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сообщества

предоставляют

возможности обмена педагогическим опытом, прохождения обучения на вебинарах,
открытых

дистанционных

курсах,

педагогических

марафонах,

онлайн-студиях,

распространение педагогических инноваций, общения и взаимодействия в пределах Украины
и мира, что значительно влияет на профессиональное развитие учителей. За успешное
завершение курса или мероприятия преподаватели музыкального искусства имеют
возможность

получить

соответствующие

документы

о

повышении

квалификации

(сертификат, диплом, свидетельство), подтверждающие приобретение ими практического
опыта.
Во многих странах Европы практикуются международные художественные летние
курсы, летние музыкальные академии, которые приглашают не только талантливую
молодежь, но и преподавателей стать слушателями, или активными участниками цикла
концертов

и

получить

профессиональный

опыт

на

мастер-классах

выдающихся

международных деятелей исполнительского искусства.
Таким образом, обзор новых форм подготовки преподавателей музыкального
искусства в последипломном образовании, свидетельствует об активном внедрении новых
методик и технологий

XXI века,

органично сочетают

в себе традиционные и

нетрадиционные педагогические и цифровые технологии.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ
Петренко Анна Александровна
аспирант Коммунального высшего учебного заведения
«Херсонская академия непрерывного образования»
Херсонского областного совета, г.Херсон, Украина
Благотворное влияние музыки на гармоничное развитие личности и общества в
целом отмечалось с древних времен. Исследование закономерностей музыкального
восприятия и его развития является одним из важнейших направлений в теории и практике
музыкального воспитания. Различные аспекты этого сложного вида деятельности изучали
многие выдающиеся педагоги. Среди них А. Апраксина, Б. Асафьев, Н. Ветлугина,
И. Дзержинская, Д. Кабалевский, М. Леонтович, Г. Падалка, А. Ростовский, В. Шацкая, Б.
Яворский. Большой вклад в развитие этой проблемы внесли исследования Л. Выготского, А.
Готсдинер, А. Леонтьева, В. Медушевского, Е. Назайкинского, Б. Теплова, которые
рассматривали музыкальное восприятие как процесс, органически связанный с личностью
человека во всем многообразии ее отношений с действительностью. Последние десятилетия
в Украине активно изучаются проблемы формирования музыкальной культуры, развития
ценностных ориентаций, национального самосознания, творческих способностей личности,
ее социализации средствами музыкального образования (А. Аликсийчук, С. Борисова, О.
Горожанкина, В. Дряпика, М. Крету, Л. Луганская, Р. Осипец, В. Рагозина, А. Середюк, К.
Стецюк, А. Шкурин и др.). Несмотря на постоянный интерес исследователей к различным
вопросам музыкального обучения и воспитания, в области музыкального образования еще
остается много актуальных проблем, требующих поиска эффективных путей их решения.
Музыка в целом и система музыкального образования тесно связаны с теми
процессами, которые происходят в современном обществе. Н. Гуральник, анализируя
особенности

украинского

музыкального

образования

подчеркивает:

«Музыкальное

образование является составляющей украинской культуры. Поскольку образование
транслирует и творит культуру, то культура без образования невозможна. Как отмечалось,
сохранение и трансляция музыкальных традиций зависит от «школы» как вида культурной
традиции.

Именно

ее

непрерывность,

взаимообусловленность
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традиционного

и

индивидуально неповторимого обеспечивают ее продолжение, расцвет, социальное значение,
уникальность» [1, с. 25].
Сегодня законодательно Украина определила для себя приоритетом стремление
«вырастить нового человека для новой Украины». В разработанной «Национальной доктрине
развития образования Украины в XXI веке» подчеркивается необходимость перехода от
информационно-репродуктивного

обучения

к

личностно-ориентированному.

Последовательным шагом в этом направлении стало принятие закона Украины «Об
образовании», вступившем в силу 28 сентября 2017, определяющий инструменты для
реализации

масштабной

образовательной

реформы,

которая

впервые

в

истории

законодательства содержит отдельные нормы по эстетическому образованию. Этот закон
открывает новые возможности и перспективы для качественных изменений в этой сфере. В
законе говорится о необходимости переосмысления роли и места эстетического образования
как в образовательной системе, так и в обществе в целом. Часть вторая статьи 21 закона
определяет эстетическое образование как специализированный вид образования, который
предусматривает формирование специальных способностей ребенка, эстетического опыта и
ценностных ориентаций в процессе активной творческой деятельности и направлен на
профессиональную художественно-творческую самореализацию личности.
Каждое общество несет ответственность за сохранение и развитие музыкальнокультурных

традиций.

Музыкально-образовательный

уровень

украинцев

в

целом

недостаточно высок. И это следствие не только глобальных общественных проблем
(доминирование значение материальных ценностей, окружение большей части детей и
молодежи вне школы малохудожественной, а иногда и антиэстетической «музыкальной»
продукцией и др.). Среди негативных факторов, влияющих на качество школьного
музыкального образования в Украине, следует выделить: мизерное материально-техническое
обеспечение;

потеря

мотивации

учителей

музыкального

искусства

к

результатам

собственной деятельности из-за низкой материальной заинтересованности. Кроме того,
существенными организационными недостатками школьной музыкально-педагогической
практики в Украине в общем масштабе, по нашему мнению, являются: когнитивная
ориентация – господство на музыкальных занятиях рациональных форм освоения музыки;
преимущественно авторитарный стиль преподавания и общения учителя с учащимися;
недостаточное

применение

самостоятельных

форм

практической

продуктивной

и

репродуктивной музыкальной деятельности учащихся (эти категории еще И. Кант впервые
использовал в теории познания [2]); формализм и дефицит творческого подхода в
организации занятий; несоответствие помещений современным требованиям; дефицит
технической

аппаратуры

и

музыкального инструментария;
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формальный

подход

к

диагностике результатов обучения - прежде всего оценивают знания, умения и навыки
(преимущественно

уровень

музыкального

кругозора,

вокально-хоровые

навыки,

интеллектуальные способности анализировать и интерпретировать музыку), а способностям,
не

подлежащим

оценивания

(воображение,

фантазия,

креативное

мышление,

эмоциональность выражения и т.п.), уделяют недостаточно внимания.
Образование детей и молодежи должно открывать путь не только к социализации и
идентификации в многогранном пространстве музыкальной культуры, но и к достижению
успеха и самореализации в социальном контексте, что сегодня уже невозможно без владения
оригинальностью, гибкостью мышления, богатой фантазией и воображением, стремлением к
творческому восприятию мира.
Результаты исследования прогрессивного опыта музыкального воспитания детей и
молодежи в западноевропейских странах показывает, что креативному взаимодействию
учащихся с музыкой способствуют не только композиция, импровизация, а также
акустические эксперименты, трансформация музыки в слово, движение, рисунок, пантомиму
и др. Создание музыкальных историй, графическая нотация музыки, театральное
(сценическое) представление песни или инструментальной композиции, компьютерная
обработка звука, создание элементарных музыкальных инструментов, самостоятельная
подготовка и проведение учащимися музыкально-творческих проектов и концертных
программ. При этом нужно учитывать, что обычно в процессе музыкального обучения
креативная музыкальная деятельность имеет значение прежде всего как появление
субъективно нового и оригинального для самого ученика (субъекта обучения) продукта, как
процесс, так и результат создания которого становятся важным средством развития
креативных способностей личности. Как выразился немецкий педагог и ученый Герхард Гун
(Gerhard Huhn), потеря индивидуумом или обществом креативного потенциала приводит к
потере их будущего на этой земле [4, c. 150]. Исходя из вышесказанного, актуальным
становится вопрос развития креативных способностей у будущих музыкантов-педагогов, так
как только креативный учитель может воспитать креативных учеников.
Важно отметить, что новые перспективы в организации музыкальных занятий
открывает компьютеризация образовательного пространства. Компьютерные программы и
Интернет является важным вспомогательным средством во время слушания, создания,
обработки,

презентации,

нотации,

архивации,

каталогизации

музыки,

получения

музыкальной информации, проверки музыкальных знаний и тому подобное. В связи с этим,
необходимо усиление содержания музыкального обучения на всех уровнях системы
музыкального

образования

элементами

компьютерной

композиции,

компьютерной

аранжировки музыки, креативного музицирования с помощью компьютерных технологий.
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Как показывает реальная практика, в Украине пока еще потенциал современных
мультимедийных технологий в музыкально-образовательных целях используют весьма
ограниченно. Необходимостью в условиях глобальной компьютеризации жизни является
ознакомление

будущих

музыкантов-педагогов

с

техникой

звуко-

и

видеозаписи,

компьютерными учебными музыкальными программами, возможностями текстовых, нотных
и графических компьютерных программ, подготовки к использованию компьютера в
профессиональной деятельности: сбора информации в сети Интернет, элементарной
обработки звука, создания музыкальных коллажей, аранжировки, инструментовки музыки,
создание наглядного учебного материала - графических рисунков, нотных примеров и тому
подобное.
Еще в начале ХХ века в отечественной музыкально-педагогической литературе была
сформулирована основная цель музыкального образования детей и молодежи в музыкальных
школах – их гармоничное развитие и приобщение к музыкальной культуре. Однако, на
практике эта цель до сих пор чаще всего подменяется узко направленной целью обучения
игре на инструменте или пению, подготовке детей к исполнительским конкурсам и к
поступлению в музыкальные училища, колледжи культуры и искусств, высшие учебные
заведения. Не соответствующим этим требованиям учеников часто воспринимают как
лишний балласт. В связи с этим, необходимы изменения в системе оценивания работы
учащихся и педагогов, которая основана не только на оценке уровня усвоения специальных
(музыкальных) знаний учащихся, а также и на наблюдении за динамикой развития их
ценностных ориентаций, волевых качеств, умению применять знания, желания учиться,
творческого мышления, коммуникативных навыков и тому подобное.
Таким образом, образование – это самая важная инвестиция, которая повышает
качество общества. А. Ростовский об образовании, как составляющей музыкальной
педагогики писал так: «его цели, содержание, уровень, методы и организационные формы
определяются

социальными

отношениями,

национальным

своеобразием,

ролью

музыкального искусства в жизни определенного общества, ведущими педагогическими
идеями и уровнем музыкальной педагогики, которые меняются на протяжении истории
музыкальной культуры» [3, с. 4-6].
В настоящее время проблема воспитания духовно-нравственной личности стоит очень
остро. Музыка формирует у ребенка гуманное отношение к миру, является предметом и
источником духовного общения, совершенствования. Музыка – это целый мир, войти в
который может тот, кто понимает ее язык, открывающий возможности международного
общения. Но, как и любой другой язык, он требует изучения. И каждому ребенку надо
предоставить эту возможность, независимо от его способностей.
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А потому общей задачей украинских политиков, государственных деятелей, педагогов
сегодня является поиски путей повышения качества музыкального образования во всех ее
звеньях, в том числе через внедрение прогрессивных зарубежных моделей и стратегий, с
учетом национального своеобразия, украинских традиций, которые доказали свою
эффективность десятилетиями.
Сфера музыкального образования настоящее требует немалых изменений. Вследствие
появления ряда частных заведений, осуществляющих обучение отдельным дисциплинам
музыкального цикла, уменьшается актуальность государственных учебных заведений.
Низкая заинтересованность в получении музыкального образования, что наблюдается в
современном обществе, требует определенных трансформаций в системе знакомство с
музыкой в рамках общеобразовательных школ. Применение подхода, при котором бы
использовались различные пути воздействия на эмоционально-образное начало, например
элементы игры, интегрированное занятие, которое бы объединяло занятия музыкой, театром,
живописью, хореографией способствовало бы росту интереса и желания заниматься более
основательно. Немалую роль следует отнести акцентуации внимания на музыке народов
мира и включении произведений, относящихся к эстрадной музыкальной культуры, в
репертуар как учеников, так и студентов, способствовать росту заинтересованности и их
музично-естетичному воспитанию.
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Summary: The article presents the results of information analysis of the problem of family
education in pedagogical practice. The main direction of preventive work is the family, which
determines the core of a person's life. The social factors that determine the anti-pedagogical
behavior of adolescents are analyzed.
Нынешнее

состояние

украинского

общества

характеризуется

сложными

воспитательными вызовами, которые возникают в процессе формирования личности.
Прежде всего, этот процесс связан с современными изменениями в организации семьи. На
формирование этого института заметно влияют и социальные факторы, в результате чего
часто разрушаются воспитательные традиции и идеалы, растет социальная отчужденность
между старшим поколением и детьми.
Многие годы формировались традиции и основные принципы семейного воспитания.
Издавна в украинских семьях детей учили тому, что человек нераздельный со своим родом.
В наше время, когда Украина существует в сложных условиях, семейные традиции и обычаи
способствуют социальному взаимодействию личности с обществом. Поэтому в образовании
проблемы семейного воспитания и семейной педагогики остаются актуальными.
Традиции воспитания отражаются в научных трудах П. Лесгафта, А. Макаренка,
И. Песталоцци, Ж. Руссо, М. Стельмаховича, В. Сухомлинского, Л. Толстого, К.
Ушинского.
В. Сухомлинский считает семью маленькой клеткой нашего общества, в котором, как в
фокусе, отражается вся жизнь нашей страны. «Настоящей школой воспитания щедрости,
душевности и отзывчивости является семья: отношение к матери, отцу, дедушке, бабушке,
братьям, сестрам является испытанием человечности. В семье шлифуются тончайшие грани
человека-гражданина, человека-труженика, человека-культурной личности. Из семьи
начинается общественное воспитание. В семье, образно говоря, закладываются корни, из
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которых вырастают потом и ветви, и цветы, и плоды. Семья - это источник, водами которого
питается полноводная река нашего государства» [6].
Родительская педагогика становится наиболее актуальной в настоящее время, когда
быстро распространяется аморальность, насилие и преступность. Материальные потребности
современного поколения ведут к духовному обеднению, забывая семейные ценности как
остатки прошлого. Рассматривая проблемы воспитания детей, особенности воспитательного
процесса в семьях учеников, В. Сухомлинский был уверен, что искаженная душа ребенка это результат ошибочного семейного воспитания [6].
Согласно с украинским педагогическим словарем C. Гончаренко определяет семейное
воспитание как одну из форм воспитания детей, объединяющий целенаправленные
педагогические действия родителей с повседневным влиянием семейного быта. Соглашаясь
с мнением ученого, в результате семейного воспитания можно сформировать настоящего
человека, у которого имеются лучшие человеческие качества [2, 306].
М. Фицула определяет, что семья является естественной средой первичной
социализации ребенка, источником ее материальной и эмоциональной поддержки, средством
сохранения и передачи культурных ценностей от поколения к поколению. [7]. В таком
окружении растет человек и формируется его личность. Но в настоящее время учащаются
негативные проявления в институте семьи. Заметными становятся разводы, случаи насилия и
неблагополучия семей.
В соответствии с вышесказанным, важными стают знания превентивной работы,
способствующие преодолению таких явлений. Проблемы современной семьи приводят к
определению новых педагогических принципов современного семейного воспитания.
Полезно выявить характерные черты семьи, которые сформировали представление о
взаимоотношениях, шаблоны в продуктивном поведении и инновации в воспитательной
работе.
Целью нашей публикации является определение причин, приводящих к трудностям
семейной жизни и освещение направлений превентивной работы с семьями, которые попали
в сложные жизненные обстоятельства.
Семейное воспитание является комплексом духовных, материальных и социальных
ценностей семьи, которые создаются на основе общих потребностей в определенный
исторический период. Семейные традиции и обычаи содержат в себе мудрость поколений и
опыт жизни членов семьи. Такие ценности формируют ядро индивидуального мировозрения,
отражают отношения и потребности, определяют сферы жизни членов семьи.
Воспитание молодого поколения это обязанность семьи. В процессе жизни эта функция
занимает видное место, потому что родители создают все условия для всестороннего
244

развития ребенка. В. Мойсеюк считает специфической особенностью семейного воспитания
то, что оно осуществляется в контексте жизни самой семьи, на основе внутрисемейных
отношений, трудовых и опекунских обязанностей и семейно-бытовой культуры. Его
определяющая роль обусловлена глубинным влиянием на весь комплекс физической и
духовной жизни ребенка [3].
Обращаясь к мнению М. Фицулы, можно утверждать, что успех семейного воспитания
во многом зависит от организации домашнего быта, традиций семейной жизни: порядка в
семейном хозяйстве, привлечения детей к распределению бюджета семьи, общего режима
дня, определения для каждого рабочего места, в частности для учебных занятий, соблюдение
определенных семейных правил (каждая вещь имеет свое место, пришел с прогулки - вымой
руки и др.). Домашний уют облагораживает детей [7].
Мы согласны со словами выдающихся педагогов о семейном воспитании. По нашему
мнению, именно родительский пример является первоосновой воспитания нравственных и
духовных ценностей. Старшему поколению следует быть не пассивными наблюдателями, а
активными участниками в жизни молодежи. Только при таком условии, родители смогут
предупредить негативные проявления поведения.
Система семейных ориентаций не возникает сама собой. Структура ценностей
создается под влиянием накопленного опыта и условий семейной среды. Семейные традиции
играют важную роль во взаимодействии семейного коллектива с окружающим социумом.
Определенные социальные модели поведения формируются в различных повседневных
ситуациях.
Нельзя обойти важные вопросы Г. Ващенка о учете возрастных особенностей детей, их
физического и психического развития, его зависимость от условий рождения, от здоровья
будущих родителей. Он предостерегает молодежь от негативных привычек (курение,
употребление

алкоголя,

психотропных

препаратов,

которые

называет

ядовитыми

веществами) доказывает, что все это пагубно влияет на физическое развитие [1, с. 316].
Г. Ващенко выделил несколько условий, от которых зависит эффективность семейного
воспитания: достойное поведение самих родителей, ведь они являются примером для своих
детей; согласие в семейной жизни; недопущения ссоры между родителями, ведь когда
родители ссорятся, дети перестают их уважать. Негативное влияние на воспитание имеет
различия родителей в своих требованиях к детям, вносит в детское поведение дезориентацию
и подрывает авторитет родителей [1].
В формировании личности семья является ближайшим окружением, которое
определяет ядро ее жизнедеятельности. В соответствии с этим семья выступает главным
фактором социализации подростка. Основные функции семьи сводятся к обеспечению
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физического, умственного, чувственного и творческого развития, идентификации пола
ребенка, формирования ценностных ориентаций личности. Семья, которая попала в сложные
жизненные обстоятельства, не всегда способна выполнять воспитательные функции, поэтому
нуждается в помощи и педагогической поддержки.
Каждая семья, которая попала в сложные жизненные обстоятельства, имеет проблемы в
семейной жизни. Поэтому решить сложные вопросы семья часто не может самостоятельно.
Внешние проявления неблагополучия являются показателями сложного состояния семьи.
Ссоры между родителями и детьми, противоправное поведение детей, семейное насилие и
безответственное отцовство негативно влияют на формирование личности подростков.
М. Стельмахович подчеркивает, что все наши усилия направлены на телесное
воспитание, могут быть быстро сведены на нет, если мы не защитим наших детей и
подростков от такого страшного врага души и тела человека, как алкоголизм, курение,
наркомания, токсикомания, половой разврат, СПИД. Распространение этих и других
асоциальных явлений приобрело такой размах, что нависла смертельная опасность над
генофондом нации, а значит, и над нашим будущим» [5, с.182].
Слова педагога актуальны и сегодня. К сожалению, аморальные факторы преследуют
молодежь на каждом шагу. Информация о асоциальном поведении вседоступна. Подростки
часто попадают под ее влияние и становятся заложниками наркотических средств и
психотропных веществ. Поэтому родителям следует общаться с детьми, участвовать в их
жизни, не отстраняться от них и не бросать детей на произвол судьбы.
Решить эти вопросы возможно посредством создания превентивной воспитательной
среды. Она даст возможность повлиять на развитие и становление личности, адаптацию и
ориентацию ее в сложных жизненных условиях. Так, В. Оржеховская определяет
превентивную воспитательную среду как упорядоченную целостную совокупность
организационно-педагогических
обеспечивает

условий,

социально-правовую

взаимодействие

поддержку

раскрытия

и

интеграция

внутреннего

которых

потенциала,

духовного развития и жизнеспособности личности; способствует выработке ею ценностного
отношения к себе, природы и общества; нивелирует негативные влияния социума на ребенка
[4].
Целью формирования превентивной воспитательной среды учреждения общего
среднего образования является внедрение системы мер, которая позволит реализовать задачи
развития и воспитания личности. Эту систему мы видим, как совокупность педагогических
действий, направленных на актуализацию важных человеческих ценностей личности и
дезактуализации

в

осмысленном

восприятии

криминогенного характера.
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молодого

поколения

ценностей

В педагогической системе В. Сухомлинского сформировалась четкая система семейношкольного воспитания. Согласно этой системе, семья должна заложить фундамент
воспитанности личности и стать активным участником в школьной жизни. Традиции
семейного воспитания объединяют семью, укрепляют межличностные связи и улучшают
взаимопонимание.
Семья является одним из главных воспитательных институтов в обществе. Сейчас
многие семьи, в которых недостаточно сформированы семейные традиции, попадают в
обстоятельства, где проблемная атмосфера снижает действенность функций семьи.
Указанное актуализирует педагогическую превентивную работу с семьями, которые
оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Учитывая то, что семья является главным
фактором

социализации

подростка,

педагогам

следует

осуществлять

работу

по

взаимодействию с родителями. Поддерживая обратную связь с родителями, могут
создаваться условия для формирования социальной компетентности детей, увеличение
степени ответственности за развитие и воспитание детей, подготовку к взрослой жизни.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
Швед Анна
Коммунальное высшее учебное заведение «Херсонская академия
непрерывного образования», Херсон, Украина
ADVANCED TRAINING OF PEDAGOGICAL WORKERS IN
PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE
Shved Anna
Communal higher educational institution «Kherson Academy
of Continuing Education», Kherson, Ukraine

Summary: The article is devoted to the coverage of the modern aspect of the advanced training
peculiarities of pedagogical workers in preschool education institutions of Ukraine. The legal
framework which provides professional development of pedagogical workers is defined. The
current state of the educational sector and the main directions of advanced training, in particular the
course period, intercourse period and self-educational activity are characterized.
The structure of the education and qualification program of advanced training courses for educators
of preschool education institutions is analyzed. The teaching load, forms of educational activity
organization during advanced training courses, approximate topics of lectures are covered.
Современная система образования находится в состоянии реформации и постоянного
совершенствования на всех ее уровнях. В ответ на вызовы современности образовательные
реформы, начавшиеся в Украине в 2016 году обусловили переориентация начального
образования на обучение и воспитание детей современного поколения на основе концепции
«Новой украинской школы». Ведущими принципами которой стали ребенкоцентризм,
педагогика партнерства, мотивированный учитель, его готовность к инновациям, новой
структуре и содержанию образования.

Реализуя принцип преемственности между

дошкольным и начальным образованием учреждениям дошкольного образования крайне
необходимы высококвалифицированные педагогические работники, которые способны
способствуют успешному выполнению задач в сфере воспитания и обучения детей и
личностно-профессиональному росту как специалиста.
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Целью

статьи

является

освещение

особенностей

повышения

квалификации

педагогических работников учреждений дошкольного образования Украины.
Вопросы

повышения

профессионального

уровня

являются

актуальными

на

современном этапе усовершенствования и реформирования системы образования в Украине.
Важная роль в решении этого вопроса предоставляется системе последипломного
образования, целью которой является обеспечение государства в квалифицированных кадрах
высокого уровня профессионализма. На современном этапе развития последипломного
образования

интерес

к

изучению

особенностей

последипломного

педагогического

образования проявляют И. Жорова, А. Зубко, Н. Клокар, Т. Пониманская, В. Примакова,
Н. Протасова.

Тенденции

развития

последипломного

образования

педагогических

работников учреждений дошкольного образования в Украине исследованы в трудах
А. Беленькой, С. Васильевой, И. Лариной, Е. Самсоновой, Т. Слободянюк, И. Улюкаевой.
Повышение квалификации является одной из составляющих последипломного
образования, которая предусматривает профессиональное развитие педагогов в соответствии
с государственной политикой в области образования и обеспечения качества образования [1].
Согласно Порядка, формами повышения квалификации являются институциональная
(очная (дневная, вечерняя), заочная, дистанционная, сетевая), дуальная, на рабочем месте, на
производстве и т.д. Там же указано, что формы повышения квалификации могут сочетаться.
Основными видами повышения квалификации являются обучение по программе
повышения квалификации, в том числе и участие в семинарах, практикумах, тренингах,
вебинарах, мастер-классах, а так же стажировка [1; 4].
На основании Порядка повышения квалификации педагогических и научнопедагогических и Типового положения об аттестации педагогических работников
повышения

квалификации

педагогических

работников

учреждений

дошкольного

образования предполагается не реже одного раза в пять лет, что является необходимым
условием прохождения аттестации. Педагоги имеют возможность самостоятельно выбирать
конкретные формы, виды, направления и место предоставления образовательных услуг по
повышению квалификации [1].
На

современном

этапе

развития

последипломного

образования

основным

направлением повышения квалификации является развитие профессиональных компетенций,
которое происходит во время курсового, межкурсового периодов и самообразовательной
деятельности педагогов. Соответственно эти три компонента в своем единстве с помощью
различных форм, содержания и продолжительности в совокупности имеют комплексное
воздействие на профессиональную подготовку педагогических работников.
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Особенности современного состояния повышения квалификации педагогических
работников учреждений дошкольного образования предлагаем изучить на примере
коммунального

высшего

учебного

заведения

«Херсонская

академия

непрерывного

образования».
Курсы повышения квалификации педагогических работников дошкольной отрасли
проходят на кафедре теории и методики дошкольного, начального образования и языковых
коммуникаций в течение учебного года, меняются только категории педагогических
работников, а именно воспитатели групп раннего возраста, воспитатели логопедических
групп,

воспитатели

садовых

групп,

музыкальные

руководители,

инструкторы

по

физическому воспитанию, воспитатели-методисты и директора учреждений дошкольного
образования.
На курсах повышения квалификации педагогических работников учреждений
дошкольного

образования

происходит

формирование

общей

и

профессиональной

компетентности; углубление знаний в области социально-гуманитарных и психологопедагогических наук; создание инновационной образовательной среды, что предполагает
подготовку педагогов, адаптированных к современным социокультурным условиям.
Во время курсовой переподготовки учебные занятия проводятся в разных формах лекции (предоставление теоретического материала по теме), семинары (возможность
совмещения теоретического материала и развитие практических навыков по теме с помощью
моделирования ситуаций, их коллективного обсуждения), конференции по обмену опытом
(презентация опыта работы и педагогических новаций в деятельности учреждений
дошкольного

образования

(«Образовательные

между

методики

Тhe

слушателями
LEGO

курсов),

Foundation

в

тренинги,

мастер-классы

учреждениях

дошкольного

образования», «Организация изобразительной деятельности детей дошкольного возраста»),
творческие встречи с использованием интерактивных методов обучения. Образовательный
процесс объеденяет аудиторную, самостоятельную и индивидуально-творческую работу
слушателей курсов.
Программа

для

курсов

повышения

дошкольного

образования

на

тему

воспитателей

учреждений

дошкольного

квалификации

«Развитие

воспитателей

профессиональной

образования»

применяется

учреждений

компетентности
для

очной

и

образовательного

уровня

и

дистанционной формы обучения и рассчитана на 120 часов (3 недели).
Целью

программы

является

совершенствование

профессиональной подготовки педагогов в результате углубления, расширения и обновления
общенаучных

и

специальных

знаний,

умений,
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формирования

профессиональных

компетенций на основе идей, положений Новой украинской школы, Законов Украины «Об
образовании», «О дошкольном образовании» [2; 3].
Образовательно-квалификационная

программа

повышения

квалификации

педагогических работников для педагогических работников дошкольного образования
состоит из трех учебных модулей: социально-гуманитарный, профессиональный и
диагностико-аналитический.
На социально-гуманитарный и диагностико-аналитический модули предусмотрено не
более 10% часов от общего количества учебной нагрузки, профессиональный модуль - 80%.
В социально-гуманитарный модуль (12 часов) входят темы, освещающие вопросы
законодательного характера в области дошкольного образования.
Профессиональный

модуль

(96 часов)

составляют

темы

по

инновационной

педагогике, современной дошкольной педагогике и актуальных вопросов дошкольного
образования, то есть тем, способствующих повышению профессионального развития
воспитателей.
Диагностико-аналитический

модуль

(12

часов)

предусматривает

проведение

инструктивно-методического занятия, целью которого является формирование потребностей
в углублении знаний по курсам, установленных по результатам входящего комплексного
диагностирования, проведения комплексного зачета как формы оценивания качества знаний
полученных на протяжении учебных модулей,

конференцию по обмену опытом

профессиональной деятельности, а также исходное диагностирования методом тестирования
с целью определения уровня знаний по результатам обучения [3].
Программа состоит из инвариативной и вариативной части. Инвариатина часть
состоит

из

обязательных

тем

преподавания,

является

типичной

для

категории

педагогических работников дошкольных учреждений, вариативная - из спецкурсов и
факультативов по запросам слушателей.
В связи с обновлением содержания Базового компонента дошкольного образования
(Государственного

стандарта

дошкольного образования)

как

попыткой

определить

ориентиры по программам повышения квалификации педагогических работников в
соответствии с потребностями современного общества и повышения качества дошкольного
образования, темы в программе могут варьироваться в связи с процессами образовательной
политики государства.
Второй

составляющей

повышения

квалификации

педагогических

работников

учреждений дошкольного образования является обучение в межкурсовой период, что
предусматривает посещение школ для педагогических работников (Школа молодого
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воспитателя, Клуб воспитателя-методиста), семинаров, тренингов, мастер-классов и тому
подобное.
Самостоятельная

работа

педагогов

предусматривает

возможность

выбора

индивидуальной траектории развития обучения с учетом индивидуальных возможностей,
уровня подготовки и

профессиональных запросов

без участия преподавателя во

внеаудиторной деятельности.
Индивидуально-творческая работа предполагает непосредственное взаимодействие
слушателя курсов и преподавателя в процессе консультирования при выполнении выпускной
работы, методических рекомендаций, их рецензирование, выполнение индивидуальных
заданий и тому подобное.
Самообразование педагогов, как третья составляющая повышения квалификации,
способствует не только самореализации специалиста дошкольной отрасли, но и способствует
повышению качества образовательного процесса. Такой вид деятельности дает возможность
самостоятельно выбрать тему, пути и способы совершенствования профессионального
мастерства. Самообразовательная деятельность становится профессиональным качеством
только тогда, когда она способствует успешному выполнению должностных обязанностей и
профессиональных задач. Бесспорно это изучение научно-методической литературы,
посещение семинаров, тренингов, конференций, консультирование у опытных специалистов,
разработка различных форм работы с выбранной для самообразования темы.
Проведенный анализ позволяет проследить особенности повышения квалификации
педагогических работников учреждений дошкольного образования и определить основные
направления подготовки и стратегию государственной политики, направленные на развитие
профессиональных способностей специалистов.
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GAMIFICARE, NOI TENDINȚE ÎN EDUCAȚIE
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Rezumat: Una dintre cele mai persistente și răspândite probleme în școli, chiar și în universitățile
de astăzi, este lipsa motivației și angajamentului elevilor/studenților. Una din metodele angajării
studenților în procesul educațional este utilizarea jocurilor, numită și gamificare. În articol sunt
propuse unele soluții de valorificare a forței motivaționale a jocurilor, ce pot fi aplicate în sistemul
educațional.
Cuvinte cheie: gamificare, educație, motivarea studenților, schimbarea atitudinii.

1. Introducere
În ultimii ani, practica includerii elementelor de joc („gamificare”) în serviciile non-joc a
câștigat o răspândire relativ mare, în special în sistemul educațional [1-5], deoarece este evident că
atunci când elevii/studenții sunt angajați, ei învăța cu mai mult interes și cu o eficiență mai înaltă.
Astfel, gamificarea devine una dintre cele mai populare tendințe de învățare în rândul studenților la
nivel global. În acest articol vom explica noțiunea de gamificare, vom analiza aspectele atractive ale
acestei abordări, și vom veni cu unele sugestii referetor la implementarea ei. Adițional, vom oferi
examinat anumite tehnici de gamificare, care pot motiva elevii/studenții să se angajeze în procesul
de socializare și învățare. În secțiunea 2, vom defini ce este gamificarea și cum funcționează ea, iar
în secțiunea 3 vom descrie câteva elemente majore de gamificare. În secțiunea 4 este metodologia
de implementare a elementelor de gamificare în procesul de studii, accentuând în secțiunea 5
metoda de ridicarea nivelului (leveling-up.)
2. Ce este gamificarea și cum funcționează ea?
După cum a fost menționat anterior, gamificarea nu înseamnă nimic altceva decât aplicarea
unor elemente și/sau tehnici din mediul jocului în contexte non-joc. De asemenea, gamificarea
poate fi definită ca un set de activități și procese de rezolvare a problemelor prin utilizarea sau
aplicarea caracteristicilor elementelor jocului.
Scopul gamificării este de a interacționa cu elevii/studenții pentru a inspira colaborarea,
partajarea și interacțiunea. Datele statistice cu privire la abandonarea studiilor prezintă cifre
îngrijorătoare. Conform [6], doar 41% dintre studenți din SUA absolvă facultatea în patru ani, 30%
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dintre studenți abandonează facultatea după primul an. 43% dintre studenții care se înscriu la
colegiile publice de doi ani, renunță fără a obține vreodată o diplomă. În acest context, gamificarea
devine o soluție în sistemul educațional, contribuția ei pozitivă fiind evidentă.
Analizând care ar fi filosofia în spatele gamificării în sistemul educațional, ar trebui să
răspundem la următoarele întrebări: de ce multor elevi, studenți nu le place să învețe? De ce ei
percep temele pentru acasă ca fiind un lucru greu? De ce elevii pierd mai mult din timpul liber
jucând în jocuri video decât învățând? Constatăm, că industria jocurilor video are o experiența
bogată în atragerea atenției elevilor, studenților și nu numai, pentru ai angaja să petreacă mai mult
timp în jocuri. Respectiv, revenind la filosofia gamificării, aceasta ar presupune identificarea acelor
factori, care îi angajează pe utilizatori să se joace, și implementarea lor în sistemul educațional.
În linii generale, făcând o comparație cu alte domenii, fie afacere sau în comerț, gamificarea
funcționează oferind publicului directive și feedback-uri pro active prin mecanica jocului și
dinamica jocului, adăugată platformelor online, care duc la realizarea obiectivelor comerciale sau de
afaceri. O experiență de gamificare convingătoare atinge emoțiile unui participant și demonstrează,
cu ușurință, cele mai bune activități pe care le poate realiza un public, care au un impact asupra
obiectivelor partajate reciproc. Pe măsură ce angajații sau clienții interacționează cu un program de
gamificare, aceștia primesc feedback imediat cu privire la performanță și au îndrumări asupra
următorilor pași către noi realizări. Același proces poate fi implementat și în sistemul educațional.
Scopul nostru nu este crearea unor jocuri educaționale, ci identificarea acelor factori din
mediul jocurilor, care ar ajuta la schimbarea atitudinii elevilor/studenților față de sistemul
educațional.
2. Elemente de gamificare
Pentru început menționăm, că gamificarea nu ar însemna la direct implementarea unor jocuri
în sistemul educațional. În schimb, gamificarea implică transformarea clasei într-un joc. Dacă nu
sunteți un „jucător”, s-ar putea să vă întrebați ce este de fapt mecanica jocului? Iată câteva dintre
elementele de joc utilizate în mod obișnuit în mediile de învățare gamificate. Elementele-cheie ale
gamificării sunt:
● Feedback imediat;
● Urmărirea și stăpânirea progresului (XP, ecusoane, clasamente, competiție). Aceste
caracteristici sunt ușor de implementat cu platforma Google Drive, vezi Figura 1.

256

Figura 1. Instrument pentru monitorizarea progresului în dependență de obiective stabilite

Nota: Fiecare obiectiv are punctajul său, fiecare elev/student decide singur, care din obiective
dorește să le însușească și în ce măsură. Respectiv, punctele acumulate în sumar ar constitui nota de
calificare.
● Creșterea dificultății (sistem de parcurgere pe niveluri). Pentru tipul de studenți care iubesc
să colecteze realizări, se potrivesc așa-numitele achievements. Iar fiecare realizare câștigată
trebuie să dețină și remunerare decentă. Spre exemplu, obținerea unor bonusuri la examene,
testări direct de la profesor.
● Risc redus de eșec (reluări nelimitate), conform [7] testarea repetată îmbunătățește retenția
pe termen lung comparativ cu studiul repetat. Respectiv, crearea unor teste variate ar reduce
și riscul de eșec.
● Poveste / povestire; Acest aspect este important în special pentru elevi. Asocierea lor cu
niște personaje din povești va atrage atenția, făcându-i mai motivați să parcurgă istoria, care
din spate, va fi nu altceva decât subiectul temei planificate.
● Alegerea studentului. Conform taxonomie lui Bartle [8] toți jucătorii se clasifică în patru
tipuri: ”killers, socializers, explorers, achievers”.
Prin urmare, persoanele care iubesc să se confrunte cu alte persoane, fac parte din
categoria de ”killers”. Pentru acest tip de persoane se recomandă sarcini competitive. Spre
exemplu, utilizarea aplicației Kahoot.
Cei care iubesc să interacționeze cu alții în mod pașnic, accentuând procesul de
comunicare sunt ”socializers”, și sarcinile destinate lor ar fi de genul creării unor sondaje de
opinii, analizei unor informații și implicării lor în crearea unor statistici. Acestui tip de
persoane, de regulă, nu le este frică să facă în public unele prezentări, etc.
”Explorers” sunt tipul de persoane care iubesc să între în esență, crearea unor mape
conceptuale ar fi sarcini potrivite pentru ei, sau vizitarea bibliotecilor etc.
Iar ”Achievers” sunt tipul de persoane care doresc să se implice practic în orice tip,
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doar dacă ei vor obține ceva remunerație pe placul lor. Ei iubesc să colecteze trofee,
realizările pot fi atât cu orientare individuală, cât și de colaborare.
3. Etapele de implementare a gamificării în sistemul educațional
Înainte de a implementa gamificare la ore, este necesar de colectat informații atât referitor la
materialele didactice, cât și la studenții-țintă. Este important să identificăm, care sunt obiectivele nu
doar ale cursului în întregime, dar și a fiecărei teme în parte. Apoi, de studiat ce caracteristici
posedă tema, de care resurse este nevoie pentru a reda la nivel, ce metode de evaluare decidem să
implementăm la tema respectivă (Figura 2.)

Figura 2. Diagrama de analiză a conținutului
Personalizarea sarcinilor se bazează pe tipul grupului din care face parte studentul. Iar
reclasificarea studenților în cele 4 tipuri de grupe se face în baza caracteristicilor pe care le dețin
(Figura 3), astfel studenții cu același tip de comportament vor colabora împreună. În plus față de
caracterizarea generală a grupurilor țintă, este necesară identificarea factorilor motivaționali și
evidențierea obiectivele studenților.

Figura 3. Diagrama de analiză a tipului de student

Următorul pas în aplicarea gamificării este maparea elementelor și proceselor din jocuri cu
tiparele de utilizatori și obiectivele cursului. Cea mai bună practică este planificarea secvențială și
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proiectarea designul lecțiilor conform fluxului prezentat în Figura 4.
4. Sistemul de parcurgere pe niveluri
Parcurgerea în ascensiune a nivelurilor este un alt element esențial din jocuri, pe care noi lam încorporat în procesul educațional. În general, pe măsură ce studenții au demonstrat stăpânirea
unui obiectiv de învățare (misiune), aceștia avansează („LEVEL UP”) la următoarea misiune,
următorul obiectiv. Fiecare nivel are o valoare totală XP, și un XP minim. Studenții trebuie să
atingă XP-ul minim pentru a se ridica la nivel.

Figura 4. Fluxul de implementare a gamificării

Cu toate acestea, au ocazia să câștige cât mai mult XP în timpul misiunii, până la maximul
XP. În general, XP-ul minim a fost determinat pe baza scorului necesar pe rubricile de evaluare,
care s-au aliniat la nivelul „de bază” de înțelegere. În Figura 5 este prezentat un model de
parcurgere pe niveluri pentru capitolul „Entitățile limbajului prolog” din cursul universitar
„Programarea logică”.

Figura 5. Model de parcurgere pe niveluri pentru tema „Entitățile limbajului Prolog”
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Sugestii pentru sistemul de parcurgere pe niveluri
● Primele niveluri din fiecare scenariu (unitate) ar trebui să fie scurte. Dacă scenariile au
misiuni de lungă durată, studenții își pierd entuziasmul.
● O viziune clară cu privire la modul de ridicare a nivelului este esențială. Precum și
descrierea explicită a fiecărei misiuni este la fel de esențială. Astfel, fiecare student va
cunoaște exact ce obiectiv este necesar de atins pentru fiecare nivel.
● Ar fi minunat să existe un anumit tip de apreciere vizuală sau sonoră, atunci când studenții
ating un nivel nou.
● Proiectarea unor misiuni ascunse va da o notă de mister, astfel captivând atenția maximă al
grupelor ”explorers” și ”achievers”.
5. Concluzii
Nu vom intra în mai multe detalii cu privire la beneficiile percepute ale gamificări, dar vom
încheia cu câteva afirmații, pe care le considerăm destul de relevante:
1. Gamificarea mută elevii într-un mediu de învățare, care le cere să își asume mai multă
responsabilitate pentru propria dezvoltare. Elevii câștigă cu adevărat note în acest sistem.
2. Elevii remediază greșelile și învață pe parcurs, înainte de a demonstra în cele din urmă
stăpânirea anumitor abilități. Nimeni nu eșuează pur și simplu, dar este învățat că: eșecul
este echivalent cu prima încercare de învățare.
3. Activitățile provocatoare îi ajută pe elevi să-și dezvolte abilitățile și încrederea, calități
necesare într-o lume imprevizibilă și cu ritm rapid.
4. Gamificarea poate ajuta la declanșarea motivației și angajamentului necesar pentru a învăța
cât mai eficient.
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Introducere
Popularitatea rețelelor de socializare a crescut semnificativ în ultimii ani, la fel și modul de
informare în cadrul acestor rețele a devenit o activitate obișnuită pentru toți utilizatorii din mediu
online. Știrile sunt transmise fără întârziere în cadrul acestor rețele, acestea fiind citite rapid, cu
opinii diferite, distribuite mai departe fără a fi verificate dacă reprezintă știri false sau adevărate.
S-a constatat că numărul de utilizatori care caută știri în cadrul rețelelor de socializare a
crescut de la 49% la 62% din 2012 până în 2016 [14]. Un raport al blogului Jumpshot Tech arată că
știrile distribuite pe Facebook au reprezentat 50% din traficul total către site-uri de știri false și 20%
din acestea către site-uri de renume [1]. Necesitatea identificării surselor online credibile este
impusă prin faptul că aproape 62% din populația adultă din SUA este informată pe rețelele de
socializare.
Scopul articolului [15] constă în cercetarea abordărilor necesare pentru proiectarea unui
sistem de evaluare a credibilității informației online.
În acest sens, lucrarea este structurată în mai multe secțiuni. Secțiunea 1 se referă la
determinarea diferitor proiecte privind evaluarea credibilității informațiilor online. În secțiunea 2
sunt descrise diferite abordările necesare pentru proiectarea unui sistem de evaluarea a credibilității
informației online. Secțiunea 3 se referă la descrierea seturilor de date disponibile și necesare pentru
cercetare în elaborarea unui sistem de evaluarea a credibilității informației online.
Noțiuni preliminare
În una dintre primele lucrări care se referă la credibilitatea informației [2] identificăm două
componente principale: încredere și expertiza. Studiile ulterioare au evidențiat numeroasele
dimensiuni care trebuie analizate [3]. În [4] au fost identificate două componente principale ale
credibilității: încrederea și apartenența la o regiune geografică concretă. Analiza corelația acestora
seturi de caracteristici (corectitudine, acuratețe, patriotism, încredere, securitate) este obținută
printr-un sondajul realizat de către cititori. Alte lucrării utilizează variații ale abordării descrise mai
sus [5].
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Cercetările identificării știrilor false și a credibilității acestora în mediu online au început în
ultimii ani de către cercetătorul Clark [6], în baza platformei Twitter în anul 2011 [7] și în cadrul
platformei Facebook în anul 2017 [8].
Lupta împotriva dezinformării online nu este o sarcină care poate fi realizată de o singură
persoană sau de o organizație, ci are nevoie de colaborare pentru a crea concepte comune, asigurând
transparența deciziilor. De aceea acest subiect a ajuns la nivelul dezbaterii în Comisia Europeană.
Primul rezultat fiind aprobarea Codului UE de bune practici privind dezinformarea [16]. Codul a
fost aprobat și semnat de platformele media Facebook, Google, Twitter, Mozilla, precum și de
agențiile de publicitate și industria publicitară în octombrie 2018, iar semnatarii au venit cu
modalitățile de aplicare a codului. Microsoft a acceptat codul în mai 2019, în timp ce TikTok s-a
alăturat acestuia în iunie 2020 [9].
O altă inițiativă este Coaliția Credibilității [17] care reunește jurnaliști, cercetători din diferite
domenii, studenți, ingineri și non-specialiști. Coaliția își propune dezvoltarea standardelor pentru
evaluarea credibilității informațiilor prin lansarea activităților și inițiativelor care să reunească
oameni și instituții dintr-o varietate de domenii.
Site-ul web al Coaliției de credibilitate conține o bază de date cu proiecte care au avut loc în
vederea îmbunătățirii calității informațiilor online. De asemenea, am identificat un proiect care se
desfășoară în Republica Moldova cu titlul ProFact Moldova Network [18]. Acest program va
construi o rețea durabilă de jurnaliști din Moldova care vor testa și perfecționa diferite abordări în
distribuția credibilă a mass-media și informarea ca răspuns la nevoile locale.
Există și alte proiecte relevante. Co-Inform [19] este un proiect care implică cercetători și
antreprenori din șapte țări UE. Obiectivul său este de a crea instrumente pentru a încuraja gândirea
critică și alfabetizarea digitală pentru o societate mai bine informată. Aceste instrumente vor fi
concepute și testate împreună cu factorii de decizie politică, jurnaliștii și cetățenii din trei țări
diferite ale UE. Unul dintre instrumentele dezvoltate în acest proiect este MisinfoMe [20]. Acest
instrument efectuează o analiză a profilurilor Twitter și a conturilor urmărite, cu scopul de a măsura
influența dezinformării asupra vieții cetățenilor.
În Republica Moldova există Campania Stop Fals care constă în diminuarea efectelor şi a
impactului informației propagandistice şi manipulatorii care distorsionează realitatea difuzată pe
diferite căi de comunicare de către instituții mass-media şi alte structuri controlate politic, şi
dezvoltarea capacităților cetățenilor de analiză critică a informației recepționate.
www.stopfals.md [21] este o platformă online de informare privind fenomenul „știrilor false”,
demascare a informațiilor false, instruire și asistență privind verificarea faptelor și descoperirea
tehnicilor de manipulare, rubrici interactive și module speciale prin intermediul cărora utilizatorii
sunt încurajați să semnaleze falsuri în materialele publicate de către jurnaliști, publicate de mass263

media autohtonă sau din străinătate, să răspundă la întrebările sondajelor de opinie, să participe la
dezbateri etc.
Abordări de evaluare a credibilității
Conform articolului [10] metodele de evaluare a credibilității pot fi împărțite în trei mari
categorii: metode bazate pe abordări automatizare, metode bazate pe evaluarea umană și metode
mixte, care la rândul lor sunt împărțite în alte subcategorii. Metoda mixtă combină abordările din
categoriile principale sau de la diferite subcategorii. În continuare vom prezenta unele aspecte ale
abordărilor menționate mai sus.
Abordarea automatizată. Această abordare este aplicată în situația în care există lipsa
resurselor umane suficiente pentru a evalua mesaje înșelătoare legate de relevanța universală,
semnificativă și a evenimentelor rapid-schimbătoare. Multe studii recente care analizează
credibilitatea informațiilor din social media utilizează tehnici automate și semiautomate, inclusiv
algoritmi de învățare automată supervizată și nesupervizată, algoritmi bazați pe grafuri, ponderi și
extragerea automată a datelor.
Abordare de evaluare umană. Această abordare presupune evaluarea manuală a
credibilității conținutului, a utilizatorului și a tematicii. Categoriile evaluate de factorul uman sunt
următoarele: cognitivă și percepții care se mai divizează în avizul uman și viziunea mulțimii
(crowdsourcing), sondaj și verificarea manuală.
Abordarea mixtă. Pentru a utiliza avantajele atât a abordărilor automate, cât și a celor de
evaluare umană, mai mulți cercetător au analizat credibilitatea conținuturilor din social media
utilizând abordarea mixtă. Combinația specifică de tehnici variază de la un studiu la altul.
Abordarea automatizată, de evaluarea umană și mixtă pot fi realizate prin analiza lingvistică a
textului și/sau a informației din rețele sociale.
Abordări lingvistice. Cei mai mulți autori de știri dubioase folosesc limba maternă în mod
strategic pentru a nu fi prinși. În ciuda încercării de a controla ceea ce spun, „scăpările” apar în
câteva aspecte verbale care sunt greu de monitorizat, cum ar fi frecvențele și modelele de utilizare a
pronumelor, conjuncțiilor și a cuvintelor ce exprimă sentimente negative. Scopul abordării
lingvistice este de a căuta astfel de cazuri de scăpare sau, așa-numitele „indicii predictive de
înșelăciune” ce se găsesc în conținutul unui mesaj sau a unui text.
Abordări bazate pe rețele sociale. Inovatoare și variate, folosind proprietățile și
comportamentul rețelei sociale, sunt modalități de completare a abordărilor bazate pe conținut care
se bazează pe limbajul înșelător și pe indiciile de anticipare a înșelăciunii. Deoarece conținutul în
timp real al evenimentelor actuale este din ce în ce mai proliferat prin intermediul aplicațiilor de
micro-blogging precum Twitter, instrumentele de analiză a înșelăciunilor sunt cu atât mai
importante.
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Seturi de date pentru analiza datelor
Deși există mai multe abordări în evaluarea credibilității datelor online, lipsa unor seturi de
date de știri false reprezentative este un adevărat obstacol în cercetarea completă a subiectului
discutat. Chiar dacă există anumite seturi de date de știri, le lipsește adesea anumite caracteristici
importante pentru studiu, cum ar fi: conținutul știrilor, contextul social și informațiile spațiotemporale.
În continuare vom descrie câteva seturi de date disponibile:
BuzzFeedNews [22] acest set de date conține 1.627 de articole care iau în considerare mai
multe puncte de vedere politice. Datele se bazează pe informații colectate de pe Facebook în timpul
alegerilor din SUA din 2016. Veridicitatea fiecărui articol a fost verificată de 5 jurnaliști de la
BuzzFeed.
BuzzFace [23] acest set de date reprezintă extensia setului de date BuzzFeed. Partea
suplimentară pentru BuzzFace constă în comentarii postate pe articole de știri de pe Facebook. Setul
de date a acumulat 2263 de articole de știri și 1,6 milioane de comentarii la această știre [11].
LIAR [24] Acest set de date constă din 12.800 de texte verificate făcute în discursuri publice
și rețele sociale colectate de la PolitiFact, iar declarațiile sunt etichetate în șase categorii variind de
la complet false la complet adevărate [11].
BS Detector [25]acest set de date conține 874 de linkuri către articole care au fost acumulate
dintr-o extensie de browser pentru verificarea credibilității știrilor. BSDetector verifică toate
referințele de pe o pagină web susceptibilă ca fiind incredibile și din acest motiv este comparat cu
informațiile de pe alte site-uri clasificate manual în lista de domenii [11].
CREDBANK [26] acest set de date constă în 60 de milioane de tweets. Toate tweet-urile au
fost acumulate de 30 de adnotatori online în 3 luni în 2015. Din acest motiv, a fost utilizat un
instrument de sursă colectivă Amazon Mechanical Turk. Toate datele se referă la 1049 evenimente
din lumea reală.
FacebookHoax [27]acest set de date este format din 15.500 de postări pe Facebook care se
referă la știri științifice și pagini de comentarii.
NELA-GT-2018 [28] este un set de date de peste format din 713.000 de articole de știri
colectate pe parcursul a 10 luni în 2018. Articolele de știri sunt acumulate din 194 de pe site-uri
web selectate de 8 surse credibile. Fiecare articol de știri este etichetat cu una dintre cele 4
caracteristici (credibilitate, transparență, polarizare politică și autenticitate) [12].
FEVER [29] este un set de date cu peste 185.000 de revendicări care sunt generate și
adnotate. Procesul de completare a setului de date constă din 2 pași: extragerea unei propoziții din
Wikipedia și revendicările de generare manuală pe baza propoziției extrase. Adnotarea se referă la
etichetarea revendicării în 3 categorii „acceptate”, „respinse” sau „informații insuficiente” [12].
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Un alt set de date pentru experimentele de evaluare a credibilității informațiilor a fost colectat
la UAIC. Se compune din 2.270 de tweets (1.248 necredibile și 1.022 credibile) și unele informații
descriptive [13]. Mai mult, există un set de date care facilitează evaluarea fiabilității știrilor de pe
COVID-19. Acest set de date constă din 2.029 articole de știri despre coronavirus și 140.820 tweets
care ilustrează modul de răspândire a acestor articole de știri pe web [12].
Tabelul 1. Statistici cu referire la seturile de date disponibile utilizate în evaluarea
credibilității informațiilor
Name of dataset

Dimension

Format data set

FakeNewsNet

422 articole

csv

Buzz Feed News

1,627 articole

csv

LIAR

12,800 articole scurte

tsv, csv

BS Detector

874 Link către articole

csv, json

CREDBANK

60 ml tweets

data (text files)

BuzzFace

2263 articole

csv, json

Facebook Hoax

15,500 posts

txt, json

NELA-GT-2019

713,000 articole

csv, db

FEVER

185,445 articole Wikipedia

UAIC FII

2,270 tweets

COVID19

2,029 articole, 140,820 tweets

json
csv, txt
csv, json

Reieșind din informația prezentată în tabelul 1 putem afirma că un set de date poate fi
reprezentat de mai multe fișiere cum ar fi: CSV (Comma Separated Values), Text, JSON
(JavaScript Object Notation) sau o colecție organizată de tabele sau de fișiere disponibile în diverse
formate, fiind însoțite de meta-date aferente, inclusiv informații referitoare la proveniență și/sau
parametri folosiți pentru antrenarea unor componente software de prelucrare a acestor date.
Unele seturi de date reprezintă doar o colecție de texte (LIAR, BS Detector), iar altele conțin
și informații referitoare la postări sau distribuțiile din intermediul rețelelor de socializare. Rețelele
sociale ne oferă posibilitatea de a ști cine a etichetat un articol și cine l-a distribuit. Acesta este un
indicator care poate fi luat în considerare la evaluarea credibilității informațiilor.
Chiar dacă interesul pentru informațiile scrise în limba engleză este mare, ar fi totuși demn de
atenție și util să existe seturi de date pentru astfel de experimente pentru alte limbi, de exemplu
pentru limba română [9]. De aceea considerăm o posibilă cercetare a procesului de evaluare a
credibilității informațiilor scrise în alte limbi decât engleza este un domeniu de perspectivă pentru
cercetări ulterioare.
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Concluzii:
Subiectul evaluării credibilității datelor online are o mare importanță, deoarece Comisia
Europeană și companiile mari care reprezintă platforme online sunt implicate în acest proces de
evaluare a credibilității informațiilor online. Republica Moldova este implicată în proiecte și surse
de media online în lupta pentru informații credibile în spațiul online.
În procesul evaluării credibilității informațiilor online în limba română în prezent sunt
implicați preponderent jurnaliști și nu există instrumente care ar putea evalua automat credibilitatea
surselor online. Lipsa seturilor de date nu permite efectuarea experimentelor pentru limba română
cu referire la evaluarea credibilității surselor online în timp real.
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ОБ АНАЛОГЕ СХЕМЫ ЭЛЬ-ГАМАЛЯ НА ОСНОВЕ КВАЗИГРУПП
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231003.bab.nadezhda@mail.ru

1. Введение
Классическая схема Эль-Гамаля представляет собой криптосистему с открытым ключом,
работа которой основывается на сложности вычисления дискретных логарифмов и
формулируется на языке теории чисел с использованием умножения по модулю простого
числа [1].
Перед отправкой сообщения по открытому каналу связи от 𝐴 к 𝐵, первый участник
шифрует сообщение, а второй, получив зашифрованное сообщение, расшифровывает его.
Предполагается, что используемый для пересылки канал связи доступен для прослушивания
третьим лицам. То есть у отправителя и получателя есть противник 𝐸, который способен
осуществить перехват пересылаемого по этому каналу сообщения. Отправителя принято
называть Бобом, получателя – Алисой, а злоумышленника –Евой. Считается, что Ева имеет в
своем

распоряжении

мощное

вычислительное

оборудование

и

владеет

методами

криптоанализа. Алиса и Боб естественно заинтересованы в том, чтобы их сообщения были
непонятны Еве, и для этого используют специальные шифры.
Каждая попытка взломать шифр называется атакой на шифр. В криптографии принято
считать, что противник может знать используемый алгоритм шифрования, природу
передаваемых сообщений и перехваченный зашифрованный текст, но не владея секретным
ключом он не в состоянии взломать этот шифротекст.
Основная задача разработчиков современных криптосистем – это создать шифр
максимально неуязвимый ко всем известным типам атак на известный или выбранный текст.
2. Схема Эль-Гамаля
Предположим, есть абоненты 𝐴 и 𝐵, которые хотят передавать зашифрованные сообщения
друг другу. Рассмотрим схему, предложенную Тахером Эль-Гамалем, которая решает эту
проблему, используя только одну пересылку сообщений. Эта схема работает в три этапа:
генерации ключей, шифрование и дешифрование.
Этап 1. Генерация ключей.
1) Выбирается случайное просто число 𝑝;
2) Выбирается целое число 𝑔 – первообразный корень 𝑝 (важным моментом является то, что
уже составлены таблицы для минимальных первообразных корней простых чисел, которыми
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можно воспользоваться, что позволяет легко преодолеть этот этап, без трудоемких
вычислений);
Числа 𝑝 и 𝑔 передаются абонентам в открытом виде.
3) Затем каждый абонент выбирает свой секретный ключ 𝑐𝐴 и 𝑐𝐵 , удовлетворяющие
условиям 1 < 𝑐𝐴 < 𝑝 − 1, 1 < 𝑐𝐵 < 𝑝 − 1, где числа 𝑐𝑖 и 𝑝 − 1 взаимно просты;
4) Каждый абонент, используя свой секретный ключ, вычисляет соответствующий открытый
ключ:
𝑑𝐴 ≡ 𝑔𝑐𝐴 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)

и 𝑑𝐵 ≡ 𝑔𝑐𝐵 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)

(1)

Пусть 𝐵 отправляет сообщение 𝑚, представленное как число 𝑚 < 𝑝, подписчику 𝐴.
Этап 2. Шифрование. 𝐵 формирует случайное число 𝑘 – это сессионный ключ, 1 ≤ 𝑘 ≤
𝑝– 2, при этом 𝑘 и (𝑝– 1) взаимно просты. Вычисляется пара чисел (𝑟, 𝑒) для передачи
абоненту 𝐴:
𝑟 ≡ 𝑔𝑘 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)

(2)

𝑒 ≡ 𝑚 ∙ 𝑑𝐵𝑘 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)

(3)

Этап 3. Дешифрование. 𝐴, получив пару (𝑟, 𝑒) и зная закрытый ключ 𝑐𝐴 вычисляет:
𝑚′ ≡ 𝑒 ∙ 𝑟 𝑝−1−𝑐𝐴 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)

(4)

Абонент A в итоге получит сообщение 𝑚 ′ = 𝑚.
Пример 2.1. Рассмотрим передачу сообщения 𝑚 = 506 от 𝐵 к 𝐴.
Этап 1. Генерация ключей.
1) Возьмем случайное простое число 𝑝 = 719.
2) Выбираем целое число 𝑔 = 11 – наименьший первообразный корень 719 .
3) Затем абоненты выбирают свои секретные ключи. Пусть абонент 𝐵 выберет для себя
секретное число 𝑐𝐵 = 19 и абонент 𝐴 выберет для себя секретное число 𝑐𝐴 = 23.
4) Каждый абонент вычисляет соответствующий открытый ключ, используя формулу (1):
𝑑𝐴 ≡ 1123 (𝑚𝑜𝑑 719) = 711,
𝑑𝐵 ≡ 1119 (𝑚𝑜𝑑 719) = 449.
Этап 2. Шифрование. Абонент 𝐵 случайным образом выбирает число 𝑘 = 97 и вычисляет
пару чисел (𝑟, 𝑒) по формулам (2) и (3) для передачи абоненту 𝐴:
𝑟 ≡ 1197 (𝑚𝑜𝑑 719) = 371,
𝑒 ≡ 506 · 71197 ( 𝑚𝑜𝑑 719) ≡ 506 · 19 (𝑚𝑜𝑑 719 ) = 267.
Теперь 𝐵 отправляет зашифрованное сообщение в виде пары чисел (371, 267).
Этап 3. Дешифрование. 𝐴 получает пару (371,267) и вычисляет по формуле (4):
𝑚′ ≡ 267 ∙ 371719−1−23 (𝑚𝑜𝑑 719) ≡
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267 ∙ 371695 (𝑚𝑜𝑑 719) ≡

≡ 267 ∙ 492 (𝑚𝑜𝑑 719) = 506.
Итак, 𝐴 смог расшифровать переданное сообщение 506.
Противник, зная 𝑝, 𝑔, 𝑑𝐴 , 𝑟 и e, не может вычислить 𝑚. Только 𝐴 может расшифровать
сообщение с помощью своего секретного ключа 𝑐𝐴 , известного только ему.
Cхему

Эль-Гамаля

из-за

случайности

выбора

числа 𝑘

называют

схемой

вероятностного шифрования или шифром многозначной замены. Вероятностный характер
шифрования является её преимуществом. В схеме Эль-Гамаля необходимо использовать
различные

значения

случайной

величины 𝑘 для

шифровки

различных

сообщений.

Недостатком схемы является удвоение длины зашифрованного текста по сравнению с
первоначальным текстом.
Эту схему можно переформулировать в терминах кольца вычетов по модулю 𝑝 или, что
то же самое, на языке поля Галуа 𝐺𝐹 (𝑝). Пусть (𝑍𝑝 ,+) − циклическая группа вычетов
большого простого порядка относительно сложения вычетов, а 𝑎 − генератор группы.
(𝑍𝑝−1 ,∙) ≅ 𝐴𝑢𝑡(𝑍𝑝 , +)(𝑔𝑐𝑑(𝑎, 𝑝 − 1) = 1)
Этап 1. Генерация ключей.
Ключи Алисы следующие: Открытый ключ: 𝑝, 𝑎 и 𝑎𝑚 , 𝑚 ∈ ℕ. Закрытый ключ: 𝑚.
Этап 2. Шифрование. Чтобы отправить сообщение 𝑏 ∈ (𝑍(𝑝−1) , ∙), Боб вычисляет 𝑎𝑟 и 𝑎𝑚𝑟
для случайного 𝑟 ∈ ℕ (иногда число 𝑟 называется эфемерным ключом [3]).
Зашифрованный текст будет иметь вид : (𝑎𝑟 ; 𝑎𝑚𝑟 ∙ 𝑏).
Этап 3. Дешифрование. Алиса знает 𝑚, поэтому, если она получит зашифрованный текст
(𝑎𝑟 ; 𝑎𝑚𝑟 ∙ 𝑏), она вычислит 𝑎𝑚𝑟 из 𝑎𝑟 , а затем 𝑎−𝑚𝑟 , а затем из 𝑎𝑚𝑟 ∙ 𝑏 вычислит 𝑏 .
Пример 2.2. Алиса выбирает 𝑝 = 719, 𝑎 = 11, 𝑚 = 23 и вычисляет:
𝑎𝑚 ≡ 1123 (𝑚𝑜𝑑 719) = 711 (𝑚𝑜𝑑 719).
Ее открытый ключ: (𝑝, 𝑎𝑚 ) = (719,711), а ее закрытый ключ: 𝑚 = 23.
Боб хочет отправить Алисе сообщение «𝑆». Он выбирает случайное целое число
𝑟 = 19 и шифрует 𝑆 = 506 как (𝑎𝑚 )𝑟 ∙ 𝑆. Боб получает:
(1119 , 11437 ∙ 506)(𝑚𝑜𝑑 719) ≡ (449,510 ∙ 506)(𝑚𝑜𝑑 719) ≡ (449,658)(𝑚𝑜𝑑 163).
Он отправляет Алисе зашифрованное сообщение (449,658). Алиса получает это
сообщение и, используя свой закрытый ключ 𝑚 = 23, расшифровывает его следующим
образом:
(449−23 ∙ 658 )(𝑚𝑜𝑑 719) ≡ (449695 ∙ 658)(𝑚𝑜𝑑 719) ≡ (86 ∙ 658)(𝑚𝑜𝑑 719) = 506.
Таким образом, различные точки зрения на одну и туже математическую идею могут
привести к различным обобщениям и новым модификациям классических алгоритмов.
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3. Аналог схемы Эль-Гамаля, основанный на алгоритме Марковского
Приведем аналог системы шифрования Эль-Гамаля на основе алгоритма Марковского [4,5].
Пусть (𝑄, 𝑓) бинарная квазигруппа и 𝑇 = (𝛼, 𝛽, 𝛾) ее изотопия.
Этап 1. Генерация ключей. Алисины ключи будут следующие:
Открытый ключ - это (𝑄, 𝑓), 𝑇, 𝑇 (𝑚,𝑛,𝑘) = (𝛼 𝑚 , 𝛽 𝑛 , 𝛾 𝑘 ), 𝑚, 𝑛, 𝑘 ∈ ℕ, и алгоритм Марковского.
Закрытый ключ –это тройка чисел 𝑚, 𝑛, 𝑘.
Этап 2. Шифрование.

Чтобы отправить сообщение 𝑏 ∈ (𝑄, 𝑓), Боб вычисляет

𝑇 (𝑟,𝑠,𝑡) , 𝑇 (𝑚𝑟,𝑛𝑠,𝑘𝑡) для случайных чисел 𝑟, 𝑠, 𝑡 ∈ ℕ и (𝑇 (𝑚𝑟,𝑛𝑠,𝑘𝑡) (𝑄, 𝑓)). Шифротекст имеет
вид: (𝑇 (𝑟,𝑠,𝑡) , (𝑇 (𝑚𝑟,𝑛𝑠,𝑘𝑡) (𝑄, 𝑓))𝑏). Для шифрования Боб использует известный Алисе
алгоритм Марковского.
Этап

3.

Дешифрование.

Алиса

зная

𝑚, 𝑛, 𝑘,

и

получив

шифротекст

(𝑇 (𝑟,𝑠,𝑡) , (𝑇 (𝑚𝑟,𝑛𝑠,𝑘𝑡) (𝑄, 𝑓))𝑏), вычисляет (𝑇 (𝑚𝑟,𝑛𝑠,𝑘𝑡) (𝑄, 𝑓))−1 используя 𝑇 (𝑟,𝑠,𝑡) и наконец она
вычисляет 𝑏.
Пример 3.1. Пусть (𝑄, 𝑓) бинарная квазигруппа , задаваемая таблицей 1:
Таблица 1
∘ 1 2 3 4 5
1 1 5 3 4 2
2 4 3 1 2 5
3 3 1 2 5 4
4 2 4 5 3 1
5 5 2 4 1 3
и 𝑇 = (𝛼, 𝛽, 𝛾) ее изотопия, где: 𝛼 = (1 4 3) (2 5), 𝛽 = (5 3 2) (1 4) и 𝛾 = (1 4 5 2 3).
И для 𝛾 мы получим обратную подстановку 𝛾 −1 вида: 𝛾 −1 = (3 2 5 4 1).
Для изотопии 𝑇 = (𝛼, 𝛽, 𝛾) получим таблицу 2:
Таблица 2.

Этап 1.

𝜶(∘) 1 2 3 4 5

𝜷(∘) 1 2 3 4 5

𝜸(∘)

1 2 3 4 5

1

2 4 5 3 1

1

3 1 4 2 5

1

1 4 5 3 2

2

5 2 4 1 3

2

1 3 2 5 4

2

4 1 3 2 5

3

1 5 3 4 2

3

4 2 5 1 3

3

5 3 2 4 1

4

3 1 2 5 4

4

5 4 1 3 2

4

2 5 4 1 3

5

4 3 1 2 5

5

2 5 3 4 1

5

3 2 1 5 4
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Генерация ключей. Ключи Алисы: секретный ключ: 𝑚 = 5, 𝑛 = 5, 𝑘 = 3 и открытый ключ
это (𝑄, 𝑓), 𝑇, 𝑇 (5,5,3) = (𝛼 5 , 𝛽 5 , 𝛾 3 ), где:
𝛼 5 = (1 3 4) (5 2); 𝛽 5 = (1 4) (2 3 5); 𝛾 3 = (1 5 3 4 2)
и алгоритм Марковского.
Этап 2. Шифрование. Чтобы отправить сообщение b= 221543353 , Боб зная 𝑇 = (𝛼, 𝛽, 𝛾) ∶
𝛼 =(

12345
12345
12345
); 𝛽 = (
); 𝛾 = (
)
45132
45213
43152

вычисляет 𝑇 (𝑟,𝑠,𝑡) для случайных 𝑟 = 2, 𝑠 = 3, 𝑡 = 4, т.е. 𝑇 (2,3,4) :
𝛼2 = (

12345
12345
12345
); 𝛽 3 = (
); 𝛾 4 = (
).
32415
42315
35214

В нашем примере 𝑇 (2,3,4) : 𝛼 2 = (1 3 4) ; 𝛽 3 = (1 4); 𝛾 4 = (1 3 2 5 4).
Затем он вычисляет 𝑇 (𝑚𝑟,𝑛𝑠,𝑘𝑡) используя открытый ключ:
𝑇 (𝑚,𝑛,𝑘) = (𝛼 𝑚 , 𝛽 𝑛 , 𝛾 𝑘 ) = (𝛼 ∗ , 𝛽 ∗ , 𝛾 ∗ ):
12345
12345
12345
𝛼∗ = (
); 𝛽 ∗ = (
) ; 𝛾∗ = (
).
35412
43512
24531
И возводя эти перестановки в соответствующие степени: 𝑟 = 2, 𝑠 = 3, 𝑡 = 4 получает:
(𝛼 ∗ )2 = ( 1 2 3 4 5 ); (𝛽 ∗ )3 = ( 1 2 3 4 5); (𝛾 ∗ )4 = ( 1 2 3 4 5 )
42135
42315
51423
𝛼 2𝑚 = ( 1 4 3) ; 𝛽 3𝑛 = (1 4) ; 𝛾 4𝑘 = (1 5 3 4 2),

(𝛾 4𝑘 )−1 = (1 2 4 3 5).

В результате применения новой изотопии 𝑇 (2𝑚,3𝑛,4𝑘) к квазигруппе (𝑄, 𝑓) получаем:
Таблица 3.
𝜶𝟐𝒎 (∘) 1 2 3 4 5

𝜷𝟑𝒏 (∘) 1 2 3 4 5

−𝟏
(𝜸𝟒𝒌 ) (∘) 1 2 3 4 5

1

2 4 5 3 1

1

3 4 5 2 1

1

5 3 1 4 2

2

4 3 1 2 5

2

2 3 1 4 5

2

4 5 2 3 1

3

1 5 3 4 2

3

4 5 3 1 2

3

3 1 5 2 4

4

3 1 2 5 4

4

5 1 2 3 4

4

1 2 4 5 3

5

5 2 4 1 3

5

1 2 4 5 3

5

2 4 3 1 5

Чтобы получить (𝑇 (𝑚𝑟,𝑛𝑠,𝑘𝑡) (𝑄, 𝑓)𝑏, Боб использует алгоритм Марковского известный
Алисе, зная значение лидера 𝑙 = 1. Тогда шифротекст для сообщения
𝑏 = 221543353 будет иметь вид:
𝑣1 = 1 ∘ 2 = 3,
𝑣2 = 3 ∘ 2 = 1,
𝑣3 = 1 ∘ 1 = 5,
𝑣4 = 5 ∘ 5 = 5,
𝑣5 = 5 ∘ 4 = 1,
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𝑣6 = 1 ∘ 3 = 1,
𝑣7 = 1 ∘ 3 = 1,
𝑣8 = 1 ∘ 5 = 2,
𝑣9 = 2 ∘ 3 = 2,
В результате получен шифротекст вида: 𝑏′ = 315511122.
Этап 3. Дешифрование.
шифротекст

Алиса зная 𝑚 = 5, 𝑛 = 5, 𝑘 = 3, получив изотопию 𝑇 (𝑟,𝑠,𝑡) и

(𝑇 (𝑚𝑟,𝑛𝑠,𝑘𝑡) (𝑄, 𝑓))𝑏) = 315511122,

сначала

вычислит

изотопию

𝑇 (𝑚𝑟,𝑛𝑠,𝑘𝑡) используя 𝑇 (𝑟,𝑠,𝑡) = 𝑇 (∗∗,∗∗,∗∗) :
𝛼 ∗∗ = (

12345
12345
12345
); 𝛽 ∗∗ = (
); 𝛾 ∗∗ = (
).
32415
42315
35214

Она вычисляет 𝑇 (𝑚𝑟,𝑛𝑠,𝑘𝑡) :
(𝛼 ∗∗ )5 = ( 1 2 3 4 5 ); (𝛽 ∗∗ )5 = ( 1 2 3 4 5) ; (𝛾 ∗∗ )3 = ( 1 2 3 4 5 )
42135
42315
51423
В результате она получает такую же таблицу Кэли (таблицу 3). Для (𝛾 4𝑘 )−1 строит
парастроф (23), который используется в алгоритме Марковского для дешифрования:
Таблица 4
\ 1 2 3 4 5
1 3 5 2 4 1
2 5 3 4 1 2
3 2 4 1 5 3
4 1 2 5 3 4
5 4 1 3 2 5
И применяя таблицу 4 для 𝑏′ = 315511122 восстанавливает 𝑏:
𝑢1 = 1\3 = 2,
𝑢2 = 3\1 = 2,
𝑢3 = 1\5 = 1,
𝑢4 = 5\5 = 5,
𝑢5 = 5\1 = 4,
𝑢6 = 1\1 = 3,
𝑢7 = 1 \1 = 3,
𝑢8 = 1\2 = 5,
𝑢9 = 2\2 = 3.
В результате исходный текст был восстановлен: 𝑏 = 221543353.
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В этом алгоритме изострофия [6] может использоваться вместо изотопии. Вместо
бинарных квазигрупп можно использовать левосторонние и правосторонние квазигруппы,
либо 𝑛 −арные (𝑛 > 2) квазигруппы [7; 8]. И как следствие последнего вместо алгоритма
Марковского будут использованы его обобщенные алгоритмы на соответствующие
квазигруппы. Из всех возможных модификаций предстоит выбрать вариант наиболее
стойкий ко всем видам известных на текущий момент атак.
Заключение
Сегодня разные точки зрения на одну и ту же математическую идею приводят к разным
обобщениям. В своей работе мы рассмотрели аналог системы шифрования Эль-Гамаля на
основе алгоритма Марковского. Этот алгоритм находится в стадии разработки и
совершенствования.
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АВТОМОРФИЗМЫ (𝒓, 𝒔, 𝒕) − ИНВЕРСНЫХ КВАЗИГРУПП
Шведюк Ирина
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Тирасполь, Молдова
ira230396@mail.ru

Annotation: This article discusses the basic concepts of the theory of quasigroups and loops,
including quasigroups with invertibility properties, and establishes connections between them.
Examples of (r, s, t) - inverse quasigroups, a scheme for their construction and automorphisms are
presented.
Keywords: (r, s, t) - inverse quasigroups, inverse property, automorphisms.
Теория квазигрупп и луп является относительно молодой ветвью науки, но при этом
быстро развивающейся, так как достижения данного раздела используются в криптографии.
Рассмотрим базовые понятия данного раздела.
Определение 1. Группоид Q c заданной на нем бинарной операцией ∙ называется
квазигруппой,

если

для

каждой

пары 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑄 существуют

единственные

𝑥, 𝑦 ∈ 𝑄,

являющиеся решением уравнений
𝑥 ∙ 𝑎 = 𝑏, 𝑎 ∙ 𝑦 = 𝑏.
Определение 2. Квазигруппа (𝑄,⋅) называется лупой, если существует элемент 𝑒 ∈ 𝑄
такой, что любого элемента 𝑥 ∈ 𝑄 верно 𝑥 ⋅ 𝑒 = 𝑒 ⋅ 𝑥 = 𝑥.
Квазигруппы и лупы часто рассматривают с точки зрения их близости к группам, в
которых важную роль играет свойство обратимости. На основе которого выделяется
достаточно широкого класса квазигрупп и луп.
Например, к классическим объектам теории квазигрупп относят слабо инверсные
квазигруппы и скрещенно–инверсные квазигруппы.
Определение 3. Квазигруппа (𝑄,∗) называется слабо инверсной квазигруппой (WIPквазигруппой), если существует отображение
𝑥 ∗ 𝐽 (𝑦 ∗ 𝑥 ) = 𝐽𝑦 для любых

𝑥 → 𝐽𝑥 множество 𝑄 в себя такое, что

𝑥, 𝑦 ∈ 𝑄.

Определение 4. Квазигруппа (𝑄,∗) называется скрещенно-инверсной квазигруппой
(СI-квазигруппой), если существует отображение

𝑥 → 𝐽𝑥 множество 𝑄 в себя такое, что

(𝑥 ∗ 𝑦) ∗ 𝐽𝑥 = 𝑦 для любых 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑄.
WIP – квазигруппы были рассмотрены Бэром в одной из первых статей по теории
квазигрупп, CI – квазигруппы были подробно исследованы Арци. Позже в результате
обобщения WIP – луп и CI - луп было введено понятие m – инверсной лупы.
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Определение 5. Лупа (𝑄,∗) называется m - инверсной лупой, если существует
отображение 𝑥 → 𝐽𝑥 множество 𝑄 в себя такое, что 𝑥 ∗ 𝐽𝑥 = 𝑒 и 𝐽𝑚 (𝑥 ∗ 𝑦) ∗ 𝐽𝑚+1 𝑥 = 𝐽𝑚 𝑦 для
любых 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑄.
Еще позже было дано определение (𝑟, 𝑠, 𝑡) – обратимой квазигруппы.
Определение 6. Квазигруппа (𝑄,∗) является (𝑟, 𝑠, 𝑡) – инверсной квазигруппой, если
существует отображение 𝑥 → 𝐽𝑥 множество 𝑄 в себя такое, что
𝐽𝑟 (𝑥 ∗ 𝑦) ∗ 𝐽 𝑠 𝑥 = 𝐽𝑡 𝑦
для любых 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑄.
Примеры.
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(0, -1, 3) – квазигруппа порядка 6.
2)

(-1, 1, 3) -квазигруппа порядка 4.
Сравнивая определения данных инверсных квазигрупп, можно сделать выводы, что:
1) WIP-квазигруппы являются (–1, 0, –1) – инверсными квазигруппами.
2)

𝑚 − квазигруппы являются (r,s,t) – инверсными, когда 𝑟 = 𝑡 = 𝑚 и 𝑠 = 𝑚 + 1.

3) CI-квазигруппы являются 0 −квазигруппами, то есть (0,1,0) – инверсными квазигруппами.

То есть класс (𝑟, 𝑠, 𝑡) – инверсных квазигрупп является более обширным.
Для построения линейных (r,s,t) – инверсных квазигрупп может быть использована
следующая схема.
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Квазигруппа (𝑄,⋅), заданная тождеством 𝑥 ⋅ 𝑦 = 𝑐 + 𝐼0 𝐽−𝑟 𝑥 + 𝐼0 𝐽𝑡 𝑦, где J является
такой подстановкой в Q, что 𝐽0 = 0, 𝐽𝑟+𝑠+𝑡 = 𝐼 и 𝐽𝑟 ∈ 𝐴𝑢𝑡(𝑄, +), где (𝑄, +) – абелева группа,
является (r,s,t)-инверсной.
Пример.
1) 𝐽: 𝑧 → 3𝑧 (𝑚𝑜𝑑 7),

(ℤ7 , +)

36 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 7)
𝑟+𝑠+𝑡 =6
𝑟 = 3, 𝑠 = 2, 𝑡 = 1
𝑥 ∙ 𝑦 = 𝑐 + 𝐼0 (3−3 𝑥 ) + 𝐼0 (3𝑦) = 𝑐 − 33 𝑥 − 3𝑦 ≡ 𝑐 − 6𝑥 − 3𝑦 𝑚𝑜𝑑 7
𝐽3 (𝑥 ∙ y) ∙ 𝐽2 𝑥 = 33 (𝑐 − 6𝑥 − 3𝑦) ∙ 32 𝑥 = (27𝑐 − 162𝑥 − 81𝑦) ∙ 9𝑥 =
= 𝑐 − 6(27𝑐 − 162𝑥 − 81𝑦) − 27𝑥 = 𝑐 − 162𝑐 + 972𝑥 + 486𝑦 − 27𝑥 =
= −161𝑐 + 945𝑥 + 486𝑦 ≡ 3𝑦 = 𝐽𝑦

𝑚𝑜𝑑 7.
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Для данной квазигруппы были найдены автоморфизмы при:
𝛼 = (0123456)
𝛼 = (1053164)
𝛼 = (6543210)
𝛼 = (4613502)
𝛼 = (1403625)
𝛼 = (2053164)
2) 𝐽: 𝑧 → 5𝑧 (𝑚𝑜𝑑 7),

(ℤ7 , +)
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56 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 7)
𝑟+𝑠+𝑡 =6
𝑟 = 3, 𝑠 = 2, 𝑡 = 1
𝑥 ∙ 𝑦 = 𝑐 + 𝐼0 (5−3 𝑥 ) + 𝐼0 (5𝑦) = 𝑐 − 53 𝑥 − 5𝑦 ≡ 𝑐 − 6𝑥 − 5𝑦 𝑚𝑜𝑑 7
𝐽3 (𝑥 ∙ y) ∙ 𝐽2 𝑥 = 5(𝑐 − 6𝑥 − 5𝑦) ∙ 52 𝑥 = (125𝑐 − 750𝑥 − 625𝑦) ∙ 25𝑥 =
= 𝑐 − 6(125𝑐 − 750 − 625𝑦) − 125𝑥 = 𝑐 − 750𝑐 + 4500𝑥 + 3750𝑦 − 125𝑥 =
= −749𝑐 + 4375𝑥 + 3750𝑦 ≡ 5𝑦 = 𝐽𝑦

𝑚𝑜𝑑 7.
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∙
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Для данной квазигруппы были найдены автоморфизмы при:
𝛼 = (0123456)
𝛼 = (4152630)
𝛼 = (5140362)
𝛼 = (2106543)
𝛼 = (6135024)
𝛼 = (3164205)
3) 𝐽: 𝑧 → 2𝑧 (𝑚𝑜𝑑 7),

(ℤ7 , +)

26 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 7)
𝑟+𝑠+𝑡 =6
𝑟 = 0, 𝑠 = 2, 𝑡 = 4
𝑥 ∙ 𝑦 = 𝑐 + 𝐼0 (20 𝑥 ) + 𝐼0 (24 𝑦) = 𝑐 − 𝑥 − 16𝑦 ≡ 𝑐 − 𝑥 − 2𝑦 𝑚𝑜𝑑 7
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𝐽0 (𝑥 ∙ y) ∙ 𝐽2 𝑥 = (𝑐 − 𝑥 − 2𝑦) ∙ 22 𝑥 = 𝑐 − (𝑐 − 𝑥 − 2𝑦) − 8𝑥 = 𝑐 − 𝑐 + 𝑥 + 2𝑦 − 8𝑥 =
= −7𝑥 + 2𝑦 ≡ 2𝑦 ≡ 16𝑦 ≡ 24 𝑦 = 𝐽4 𝑦

𝑚𝑜𝑑 7.
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Для данной квазигруппы были найдены автоморфизмы при:
𝛼 = (0123456)
𝛼 = (3041526)
𝛼 = (4205316)
𝛼 = (5432106)
𝛼 = (2514036)
𝛼 = (1350246)
В данной статье были рассмотрены основные понятия теории квазигрупп и луп, в
частности (r,s,t) – инверсные квазигруппы, одна их схем их построения, а также для
построенных примеров найдены автоморфизмы.
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